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rATRIARCHAS Dl INDEPENDENCIA 
' ' OI" 

SENHORES I! 

Venho hoje discutir um ponto da nossa historia 
patria, que por pertencer a um dos .mais gloriosos 
periodlosJ se não o mais illustre, dos fastos nacio
naes, merecetá .pôr certo a vossa benigna attenção, 
como amigos de tudo quanto é nobre e generoso. · 

Nenhum brasileiro póde ser indifferente aos al!l.
tores do grande acto, que deu-nos patria, institui
ções livres, ~ todos o_s elementos de prosperid_ade.; 
aos magnammos varoes, que consagra-rão a sua actP· 
vidade, e esforcárão-se "pela realisacão da causa d'es
te imperio americano, elevemos respeito e gratidão ; 
e fallar d'~lles é tocar em assumpto do maximo inte.j; 

' resse para os~'hlmzileiros, e dar testemunho dá nossa · 
admiração por suas virtudes .. 

A vossa ·benevo1encia escusará as imperfeições, e 
a insufficiencia do meu discurso. . · 

As grandes causas têm os seus protagonistas ;. a 
causa da independe:ncia do Brazil foi certamente uma 
causa nobre e generosa, e teve illustres e . egregios 
pmtogonistas ; a estes denomino eu-PATRL~RCHAS DA 

. INDEPENllENCIA, denominação que o vulgo iniciou, e 
qu.e a historiajá tem cohsagrado. " 
. A primeira questão, que ?umpr~-nos agora. ven~ 

hlar, é saber se ha um ou ma1s patnarchas da mdg.:. 
pendencia do Brazil. · 
· Para resolver esta questão, cumpre primeiro que 
tudo examinar como surgio, e realisou-se a idéa da 
nossa emancipação política. . 

Poderíamos dizer, que havia um patriarcha da 
inde:9endencia nacional, si entre nós houvesse por 
ventura apparecido úm homem que po1; uma inicia
tiva antecipada e poderosa tivesse propagado, e da.;. 



do impulso por seus actos e opiniões ao pensamerlto 
libertador. 

Poderiamo_s dizer, que havia um patriarcha da in
dependencia nacional, se no uu~io da luta se hou
vera erguido um homem de tal · preponderancia de 
forças, que elle por si só trouxesse a effectiva 
realisação do facto emancipador. t . 

~Ias, senhores, o imparcial exame dos factos da 
nossa independencia, e a averiguação das circum
stancias do paiz clara~nente nos d.izem, que nem hou
ve iniciativa individual por tal fórma pronunciada 
e propagada, que se lhe possa attribuir· autor certo e · . 
éonhecido, nem na occasião da luta appareceu um ~ 
homem, que pot si tivesse forças, fi1eios ·e recursos 
para fazer a independencia dó Brazil. 

O Brazil, extenso e. vasto, não possuía- em seu 
seio um cidadão, que resumisse ·em. si todos os se11s ' 
elementos de forca : o Brazif não resumia-se em es
treito ambito, on'de um homem pudesse assumires
sa influencia, de que gozou, por exemplo, um Rodri-

. gues Francia, e um Solano Lopéz no Paraguai. · 
Só em · populações ignorantes, e estreitadas - em 

. regiões de p.equena extensão, póde um homem re
·sumir um povo, pensar, ·e 0brar por elle. 

o Braz.il, é certo, nao possuía illustraçãfi e!U 
1822 ; todavia tinha ·algumas luzes espalhadas pelo 
clero d'ehtão, unic-a classe dotada de letras, que pe
netrava e influía no paiz, e sobre tudo era extensís
simo, e não comportava o domínio exclusivo de 
qualquer individua-lidade. 

A difficuldade das-relações das diversas- c&pita
nias entre si inhibia a formacao de interesses com
muns, e a concentracão de uma só direccão n'esses 
interesses ; por isso a ninguerp. cabia infhienci:a ge
ral ; tudo localisava-se; porque tudo estava segre
gado .-

Não ~avia pois uma vontade, que pudesse domi:.. 
nar 0 pa1z. 

Quando não ha domínio das pessoas, ha o-domí
nio das idéas, o unico efficaz e poderoso para deci

-----.ldir das ie.Yolucões ou reiQrmas s.o_ciaes 
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Foi o que succedeu no Brazilem 1822 : a idéa 
de independencia surgio espontanea no animo de 
todos os Brazileiros ; ella foi simultanea em diversos 
pontos do paiz, de maneira que ao primeiro brado 
ella generalisou-se, não podendo qnasi dizer-se éom 
certeza onde esse brado primeiro levantou-se. · 

Um varão distinctissimo, cuja perda o paiz e as 
letras deplorão, e cuja benemerenc.ia todos nós reco
nhecemos, já por seu patriotismo, e já por suas lu
zes, o finado marquez de Sapucahi, fallando do mo
do unisono, por que o paiz erguera o grito emanci
pador, dizia em 1833 : 

<< Sabido é já, que ninguem póde arrogar-se a 
gloria, não digo só deter feito, mas ter apresentado a 
declaração da emancipação política do Brazil : este 

· acto operou-se tão acceleradamente, e por tal unani
midade de votos de todos os Brazileiros, que pó de di
zer-se com verdade, que os factos encaminhárão os 
homens, e não os homens os factos. 

« O grito da independencia 1:epercutio em todos . 
os angulos da terra de Santa Cruz com geral espon
taneidade, e pouca differençade tempo, semquepre
cedesse seducção; porque os animos estavão prepa
rados, e muito mais quando se vio, que as côrtes de 
Lisboa por seus actos hostis tendião a recolonisar o 
Brazil.}} · 

Eis o juizo de um homem competentissimo por 
sua illustração, e por sua assistencia ao grande dra

. ma da inclependencia nacional. 
Com efi'eito, senhores, a idéa da emancipação po

lit.ica do Brazil achava-se desenvolvida e enraizada 
no paiz, desde que o Brazil passára de colonia á ca
thegoria de reino em 1815, e desde que em 1817 
uma revolução patriotica tentára essa emancipação, 
levantando o estandarte da independencia nas pro
víncias de Pernambuco, Parahiba, Rio Grande do 
Norte e Ceará. 

Desde que o rei D. João VI resolvera regressar á 
antiga metropole, deixando as terras americanas, a 
independencia foi uma opinião assentada no animo 
dos Brazileiros. . . 
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A voz popular, a nascente imprensa, e todos em 
geral sentião a força da opinião. _ 

Era ella tão manifesta, que o proprio rei não du
vida,va do seu proximo exito . . 

Por isso ao embarcar para Portugal dirigio a seu 
filho, o príncipe regente, as terminantes palavras 
que este consagrou em carta ele 19 de Junho de 1822, 
quando recordava a seu pai haver-lhe .dito : <<Pe
dro, se o Brazil se separar, antes seja para ti, que me 
has de respeitar, do que,para algàmaventureiro.» 

Nas palaHas do velho rei é impossível não ver a 
profunua convicção, que elle tinha, ele que, deixan
do o Brazil, deixq.va feità a in:clependencia da nossa 
patria. 

O rei tardio em suas ·concepções, mas atilado nas 
perspectivas do futuro ; indi:fferente aQ · exercício do 
poder, mas ciosQ da sua posse, jámais suscitaria no 
animo do princi pe a idéa da desmembração do seu 
imperio, se porventura se lhe não afigurasse a reali-
dade da separaçâo, quejâ não podia impedir . · 

Uas ellea suscitou, e na sua despedida para a Eu
ropa, instruía o filho para fundar na America o im
perio, de que elle, ora constrangido, ora voluntario, 
apartava-se com a dôr, que affiige-nos nas grandes 
perdas. · . 

Da vontade elo paiz não era licito duvidar : o rei 
e o príncipe a conhecião, c se lhe não clerão lqgo li
vre curso, é porque o rei não podia de boa mente · 
resolver-se aperder a melhor porção elos seus domi- · 
nios, e o príncipe não ciueria, sem mostrar-se im
pellido por causa forçosa; ser instrumento dos pater
nos prejuízos. 

Um hesitava em abrir milo da herança avoenga, 
que reputava deposito inviolavel ; o outro escrupu
lisava antecipar-se na posse cl'ella, para que o ri.ão 
arguissem de violador do respeito filial. 

O pensamento do príncipe retrata-se claramente 
nas express~e~ com que justificou-se perante o rei, 
quando decicliO-se a abraçar a causa elo B1·azil. 

Elle dizia então : « Foi chegado o · momento ela 
- qua~i separação, e estribado eu nas eloqnentes e sin-
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gelas pálavras expressadas por V~ssa lVlagestade, é que 
tenho marchado aclia:nte do l3razil. » . 

Aqui o príncipe revela-se : elle reconhece a von
tade nacional, e aproveita a autorisação paterna pa
ra pôr sobre a sua cabeça uma c~rôa gloriosa:, e fu.n-
dar UJll povo. · . 

- Apenas aidéa <il.o regresso do rei a Portugal foi 
san"Ccionada pela sua efiectiva retirada do Brazil, · o 
pensamento emancipador irrompeu por todos os pó r os 

· da nossa sociedade. 
A musa popular apoderou-se elo patriotíco assum

plo·, e O vate nacional p.r;OCUTOU vulgarisal-0 :·assim 
a tradieão e a historia conservão a memoria ele uma 
pequm{a poesia, na qtÍal transpira o sentimento vi-
vaz ela nossa nacionalidade. . 

.A_ssim 'ainda os homens políticos incubavão a 
idéa, quando ella no meio do .povo manifestava-se 
vigorosa nos seg~lintes versos allusivos ao principe : 

« Inda que não fosse herdeiro 
Seja já P~dro Primeiro; 
Seja nosso Imperador 
Com :governo liberal 
De côrtesNanéo e leal. >> 

Aqui todos vemos a idéa independen.te -sui·gir cori1 
tal energia, que fic_a· de parte o principio hereditario 

· pam attencler-se unicamente ao principio emancipa-
dor. · ·· 

Se o vate popular .assim exprimia-se, o publicista 
na· imprensa não protestava col'n menor vigor em 
prol da independencia nacional. ' . 

O Reveq··bero, gazeta que começou a publicar-se em 
Setembro de 1821, e cuja epigraphe «Recliq·e .stit · Jl.e
f"as» assás inculcava o espi.r;ito com que sustentava 
a ca1:1sa do Brazil, proclamava em altos brados:-« O 
Brazil.já entrou no período da sua virilidade ; já 
não precisa · de tutella ; a emancipacão das colonias 
segue uma, ,marcha .nataral,. e irresistivel; que jámais 
forças humanas podem fazer retrogradú. » 

· Assim, senhores, tudo no paiz -transpitava in de-
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pendencia; sem que aliás houvesse um autor certo e 
cdnhecido que pudesse· ser · apontado corno, origina
rio prop'!gador de> generoso pensamertto; cujo -exito 
era a formação autonomica de um pov'O. · 

Orei, o príncipe; a população, todos em summa 
1 sentião a força e o: desenvolvimento da idéa emanci

padora ; todos pi'evião e esperavão' os efleitos.da ex
plosão; mas ninguem via o proniotor d'essa idéa,' 
que parecia ma;is uma insurreição -dos espíritos · dó 
que uma combmação de vontades. 

Se não houve um iniciador da idéa da ind(3_pen
, . dencia, e COJ?:1Ó iniciador d'ella ninguem _pôde arrogar 

a si o titulo de patTicw~cha da indeper~dencin, vejamos 
como a idéa ehegou á sua I~ealisação 1pl'atica. 

.. Apenas chegado o rei a Portugal, as _côrtes ge:.. 
ra·es e extraordinarias da nacão, estabelecidas em Lis- · 
boa, quizerão sopitar os justos desejqs dos BI~azil_ei:

. ros, que tentando .ainda a uniào, ~os domínios euro~ 
· peús com os domínios americanos-pelo vinculo com
mum da mesma corôa, pretendiãõ ser arhitros da 
sua propria fo-rtuna. - _ -

A retirada do príncipe de entre os. Brazileiros, e 
a suppressão dos tribunaes superiores, necessarios á 
administração de UI)l po_vo que tem vida propria, fo
rão determinações, que não deixarão <;lO Brazil duvi
das de que a união não podia óperar-se se):n o com- 
pleto anniq11ilamento da sua catheg9ria de naÇão, e 
sem a consequente perda dos fóros já adqui:ridos'-. 

O Brazil, pois, levantou-se, e dentro de poucos 
dias o grite> de emancipação soava em . todos -os an
gulos do paiz, partindo-de todo~ os sentidos. 

As forças portuguezas existentes · no Brazil ientá
rão resistir na côrte .e erguêrão-se ufanas na Bahia, 
no Piauhi, e em MotJ.tevidéo, então territorio braú-
leiro~ . -

A tentativa da côrte, e,nsaiada pelo general Jorge 
d' A vílez, passou . rapida ~;omo sombra fugitiva-; na-. 
Bahia ·o brigadeiro Maçlei:r& de Mello, e no Piauhi o .. 
coronel Cunha F:idie por po1:1co mais · de séis mezes 
'hostilizarão a cá usa brazilica, e .só\ mt ~:loi.l~tevidéo por 
mais algum tempoprQlongow·sea occupaçao üümiga: 
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Assim o teutamen portuguez desvaneceu-se, 
achando obstacuio em-todo o paiz. 

J~ste obst&wlo levantava-se no proprio solo, onde 
a resistenc.ia á itU:a ela inclependencia buscavaappa
receT. 

O príncipe não tinha meios para levantar grande 
exercito, nem faíjer despezas custosas; mas por toda 
a parte o paiz offerecia-se roluntario. 

Na Bahia os cidadãos an'nárào-se, e com a forea 
ida da cCn·te cxpelErão o seu oppressor. " 

O Cearú formou um exereito de mais de seis :r.ni.l 
homens, persegnio o re~olu Lo oppugnaclor da eausa 
nacional no Piauhi, e levou-o a Caxias, onde o fez 
depôr as armas . 

Nem o norte nem o sul meslárão-se recíprocos 
soccorros, e no meio da lutâ da in.clepenclencia ne
nhum ind:iYiduo ergueu-se para dominar, e dirigir a 
sorte da mesnw luta . O triumpho da eausa do Bra
zil foi devillo ao accôrclo unanime dos Bra:úleiros e 
aos anxilios locaes, sem acção algurna geral, partida 
ele um centro activo, que tuclo resumisse. O pr·incipe 
apenas constituía o alvo das esperanças, que desen-
Yolvia as forças, e .dava-lhes energia. - · 

Sendo assim, conelue-se que ninguem dominou 
os aeontecimentos, e ni:nguem póde attribuir a si o 
exito da luta. · ~ · 

A luta terminou rapidamente em favor do Bruzll, 
pürque todos os Braziléiros auxiliúrão a causa eman-
eipc-ídora. · · 

Portanto, se n&o houve uma indiYidualidade, a 
quern circumstaneias espeeiaes dessem meios de re-

. sol ver a Juta por si, a consequencia t';, quo ninguem 
1ern o direito de dizer, que levo parte precípua, pTo
eminente e decisiva na luta material, que deu-nos a 
imlependencia patria . -

Se fica resolvido, que não appareceu iniciador da 
idéa, e que n&o houve protogonisf.a eminente, c;uo 
arrogasse aos seus esforços o exito da coníe!lcla, se

. guir-se-ha pvrventma, que nilo pQssamos dàr a al
guem o. glorioso titulo de pcttl'iarcl:c~ cln útd!:pendell
cia? 
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Julgo, que se não appareceu um vullo, <rue resu
misse toda a vitalidade elo povo .brazileiro n'esses 

. dias ele abnegação e de civismo, apparecerão com 
certeza caracteres nobres e generosos, que nos servi
ços á causa da patria dislinguirão-se pela releYancia 
d'elles. 

~os factos humanos a Proviclcnóa assignala os 
insLrumentos elos seus desígnios. 

~a causa brazilica tivemos muitos homens benc
meritos, muitos denodados campeões ; mas a posi
ção social, a confiança publica, e o amor dos s.eus con
cidadãos dcrão a alguns personagens posições salien
tes,. que cumpre não desconhecer. 

Entendo, que entre todos os illustres lida dores da 
causa do Brazil tres vultos realcão-se acima dos ele
mais, e que a estes cabe a denominação honrosa e 
patriolica ele pat1··iarchas da ·incleJJendeneia . 

. Estes tres vultos são : o príncipe D. Pedro de AI
cantara, José Clemenle Pereira e Jos6 Bonifacio de 
Jndrada . 

Cada um d'elles representou um papel proeminen
te no drama nacional, que iniciado em 9 de Janeiro 
acabou em 7 de Setembro de 18~2. . 

O príncipe D. Pedro de A.lcuntara, que dentro de 
poucos dias seria D. Pedro I, governava o paiz por 
autoridade delegada por seu augusto pai . . 

Estando ~lle á frente do governo, dispondo ela 
força publica, e dos cofres nacionaes, é patente quan
to importa,·a o seu concurso em prol da causa da in
dcpendencia . 

Este concurso trazia á caus:J. do Brazil tres gran
des vantagens : daYa-lhe logo em começo um centro 
de potler, grande força moral, e recursos materiaes 
indis pensa v eis. 

A collocução do príncipe á frente da causa nacio
nal er.a ele suprema vantagem ; era o mais poderoso 
elemento de triumpho, que ella poderia então con
tar. 

Se o príncipe contrariasse a independencia patria 
não só taes vantagens se ilãQ ohterião, mas tambem 
graves males seguir-se-hião. Os elementos·, que elle 



11 

punha em auxilio cl'essa causa serião meios de im
pugnai-a. 

O príncipe não podia ser indifferente na luta : a 
sua resolução pró ou contra a causa do Brazil, assim 
como grandemente a auxiliava, assim tumbem poue
rosumeiüe a contrariaria . 

Basta a minima reflexão para alcançar esta ver
üacle, e para d'este modo conhecer o serviç:o rele
vanlissimo ({UC o príncipe prestou á sua putr·.ia ado-
pti~. . 

As suas c.ircumstancias especiaes fazião, que o seu 
auxilio fosse o mais efficaz e importante entre Lodos 
os auxílios prestados ú causa da independencia, e 
por isso é ellc o mais eminente elos protagonistas 
J'ella. · 

'No Braz.il ningucm tinha nem mais nem tanto 
poder como ellc; portanto, ninguem prestou maior 
n_ém igual serviço ao que elle prestou á causa eman
Clpadora . 

Elle, pois, em attenção á importancia elo auxilio, 
é tambem o primeiro, que eleve ser enumerado entre 
os propugnadorcs da inclepenclencia. 
· Sem o seu concurso a inclepenclencia do Brazil 

não se hOLlVera feito nem Lão cedo, nem tão isenta 
·uas. calamidades da· guerra fratricida . 

. Para a v aliarmos do serviço -prestado á causa na- _ 
c10nal pelo princi pe, basta recordar, que se elle com
batesse essa causa, todas as forças portuguczas exis
tentes no Brazil ter.ião empunhado armas para con
testal-a ; e se a Bahia precisou de soccorro, estranho ; 
e se o Piauhi necessitou ele forcas do Ceará, derra
fnando-se sangue bra-zileiro, veja-se o que succcde
ria, se em todas as capitanias as forças portuguezas 
nos contrariassem, .insurgindo-se contra nós. 

A luta armada seria geral; a fon,;J moral da direc
ção de um governo regular daria impulso ú rcsisten-· 
cia, e os l3razileiros serião por certõ repbmidos nos 
primeiros tenlamens para só mais. tarde reerguerem
se, e conquistarem a indepenclcncia, que aliás infal
livelmente viria. 

A. aceitação ela causa do Brazil por parle de Jos~ 
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Clemente foi lambem ele maximo proveito· para essa 
mesma c.ausa. 

Homem activo eenergico, eHe trabalhou.com em
penho pela icléa nacional, mas a proficuidade ·clo seu 
concurso nasceu de outro mo ti v o. 

Grande parte da população do Brazil em . 1822 
era de nascimento nórtuguez ; e quando agitou-se a 
questão Lia indepen'dencia da nossa patria, essa po
pul<:u;ão dividio-se : parte queria a independencia, 
p.orque já considerava o .Brazil idoneo para tratar 
da sua propria ventura ; parte a impugnaya, porque 
na estreiteza das suas· id6as reputava crime o que
rer o Brazil a propria liberdade. 

Na parte da população portugueza favoravel á 
imlependencia estavão os cargos publicos, a riqueza 
e a illustracão : José Clemente era alma e direccão 
d'essa importante massa. • 

Adherinclo elle á- causa elo Brazil n.ão era um 
simples voto, que oronunciava-se por essa causa ; 
era um partido poderoso, qw·) por ella vinha com
bater. 

D'ahi pois mostra-se quão valioso foi o concurso 
d'esse homem para a causa 'cla independencia. 

Klle não trazia sim plesmcnte um nome, nem uma 
i?clividtlalidacle : trazia após si um partido, e uma 
forca eo.csideravel. ' 

"Jos6 Clemente era magistrado, c n'esta qualidade 
presidia. a corporação municipal d'est.a côrte : goza
va portanto, al8m ela consideração pessoal 1 da impor
tancia ele um cargo puhlic.o, as;;tis notavel para dar-lhe 
valor, e conseguir-lhe estima. 

Chegamos agora a José Boni facio, o patriota il
lustre, a quem o paiz tem tributado justas homena
gens . 

O grande merito de Jos8 Bonifac.io na obra da 
indepenJencin nacional c:onsiste em haver, como 
ministro, sabido fixar e dirigir as idéas do príncipe, 
no momento em que deYia esle re:-;ol ver a grande ques
tão nacional. · 

Irresoluto entre o dever de manter a . união dos 
reinos europeu e anlf')l'Ícano, eumo lhe reeommen-
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J.ára seu pai, e entre o desejo ele satisfazer o voto elos 
Brazileiros tão manifestamente pronunciado , o prín
cipe hesitava, quarido o seu patriotico ministro o 
convenceu ela neees~idacle de optar pela nova patria, 
rompendo com os antigos laços rl.a patria transRtlan
tica. 

Então o prineipe e o ministro entrarão m Yia 
franea e decidida da indepe:q.dencia naciona1, e u 
brado do Ipiranga écoou do leste a oeste e do sul ao 
norte, dissipando todas as duvidas, e collocando o 
Hrazi] em frente ás imprudentes côrtes portuguezas, 
que nos provocayão. 

Não era mais possível tergiversar : a obra do pa
triotismo hrazileiro estava annunciada·, e n:inguem 
podia inais duvidar ela vontade do Brazil. - · 

EUe proclamava-se livre de qualquer vinculo com 
a antiga müe-pa~ria, e ostentava a sua autonomia . 

Com o grito elo Ipiranga os Brazileiros · enü:avão 
em novo caminho relativamente á sua existencia po
lítica. 

Até alli a ohediencia á mãe-patria era um deYer ; 
de então por diante o dever era resistir-l~e . 

Portugal não tinha fqrças para revogar · a resolu
ção tomada pelo Brazil. 

Com população talvez igual á do Bl'azil, não pos
suía· os nossos elementos de riqueza. 

Portugal er~ um povo, que deeahia, o Brazil era 
um po-ro, que levantava-se.. -

Podia .Portugal contrariar a causa do · Brazil, cle
mor~u o seu exito, e ensanguentar a nossa victoria ; 
nilo poderia porém jám ais annullal-a. 

Na serie dos ac:oní.ecimentos notamos tres faetos 
priueipD.m; , rrue derão em resultado n inclepemlellcia 
braziliea. · 

Esses factos são : a :flcada do principe no Brazil 
com formal _desohediencin ás ordens das eôTtes po: tu
guezas ; a convocação da constituinte hra:zileim ; a 
proclamação da nossa autonomia em 7 d8 Setembro 
de 1822 . 

·Em todos estes factos tivel'i'ío parte os Ires pt~rso-



nagens, a quem attribuimos o litulo de pcariarchas 
·dct indepenctencia. 

Em todos elles o prinbpe foi principal protog?
llista, porque sem a sua explícita vontade elle.s se não 
praticarião ; bastava a sua recusa para serem impe
didos : o merito do princioe na realisacão da nossa 
independencia 6 portanto 'da mais patm1te e incon
testn. vel verdade . 

Emquanto a José ·clemente, elle concorreu para 
a freada elo püncipe, já com a sua influencia de ho
mem politico, e já com a autoridade do cargo publi
co, que exercitava n'esta grande ciuade. 

José Clem(;lilte, póde dizer-se, foi o motor princi
pal d'esse facto; assim eoruo participante do acto da 
convocação da constituinte, e do brado do Ipirauga, 
porque estes dous ultimos factos não só forão coro1-
laei.os d'aCJ:nelle primeiro acto, como taml:em recebe
rão o influxo d9s constantes e repetidos esforços 
ci'esse bene~1terito varJo em pró da causu do Brazil, 
que esposára como patria . 

Josó Bonifacio cooperou para a fiwüa do pr.incipe 
pur meio d'~ssa tJo celebrada representação da junta 
governati"a de S. Paulo, em crue pedia-se ao prínci
pe, que não abandonasse o Brazil. 

Se José Bonifacio não Leve a inicia ti v.a cl'esse acto, 
Lt~ve todavia o merecimento de pratieal-o wmsúpre
ma Yantagem da causa naóonal. 

Quando em 1R4~ cut'sa v a os estudos na J?aculda
deduDieeito de S. Paulo !ive occas_iüo de ler a carta 
original do eapitão-mór Josó Joaquim da Rocha, es
cripta desta côrte, na qual dizia-se a Jos~ Bonifacio 
f]Ue os patriotas d'arpli, animudos por elle, por José 
Clemente, oor Joacruim Ledo e outros, havião resol
vido promover poÍ· Lodos os meios a conservação do 
principe no Braúl, e que um dos meios lembrados 
era conseguir representações em favor d'essa id6a ; 
pelo que cumpria, que ellc em S. l)aulo conseguisse, 
qne a junta governativa, de que era membro, se di
rigisse ao prin :ipe, pedindo-lhe que não' sahisse do 
Brazil. · · · 

'Foi enUo, que o patriota paulista escreveu, e fez 
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assignar esse doGumento, que, em .. hora não fallasse 
claramente da imlependencia do Brazil. tão poderosa 
e immediata influencia exerceu sobre ella . 

Se n'essâ. representação não nouve de parte ele 
José Bonifacio o merito da iniciativa, houve o meri
to mais importante da influencia crena em bem da 
causa commun. · 
- Nos dous actos subsequentes, isto 6, · convocação 

da constituinte e proclamação formal da nossa sepa
ração de Portugal nas margens do Ipiranga, é intui
tiva a parte, que n'elles teve José Boríifacio, porque 
era o ministro conselheiro do príncipe, e o sell im
rnediato cooperador na obra ela libertação ela pa
tria . 

A nomeacão de José Bonifacio wmo ministro em 
tão .nota vel o~casião foi um lance de alta política. 

Brazileiro nato, reconhecido no mundo como ho
mem illustrado, reverenciado no paiz como patriota,. 
a sua exaltação ao ministerio fortificou o espírito na
cional, -inspirou confian.ça no príncipe, e deu ao 
fundador do Imperio um collaborador sincero, lia
bil e dedicado . . -

Quando o Brazil vio, que um filho seu de reco
nhecido merecimento e saber era chamado aos con
selhos do príncipe, ninguem mais duvidou de que 
este. queria sinceramente a independencia nacional ; 
e então o iimor ao príncipe, e a confiança n'elle de
positada derão novas forças á causa ela patria. 

Assim o distinctissimo paulista prestou poderoso 
wncurso á ob1'a da independencia, aceitando o lugar 
de ministro para cooperar com o príncipe, cuja situa
ção assim definia-se ante o Brazil, que d'então por 
diante via no seu llef'e1~so?· pe1pet~bo a sincera e efficaz 
vontade ele realizar a grandiosa empreza da emanci-
pação brazileira. · 

Era preciso, que o príncipe désse penhoresdessa 
sua sinceridade, pois estava viva na memoria elos 
Brazileiros os seus recentes protestos de fidelidade a 
seu pai, fidelidade que só pôdia manter-se com sa-
crificio da causa do Brazil. · · 

O princi_pe que havia declarado aos Brazilciros 
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CJLle ndo C0)1 lassem COID elle, se pretendessem-fa~er a 
independeucia:, e que havia éscripto a seu pai asse
gurando, que essa independencia tãosómente se faria~ 
depois qu~ os _ Brazileiros pis~ssem por sob r .e o . seu 
cadaver, tmha forçosa necessulade não só de dJZer, 
como depois disse : «De Po1'tngul ncula, 'll.ada ; 11élu 
rzncrmno~ nwlc~, )) mas lambem ele tornar participa11-
l.e d0s seus conselhos, c -dos sel1S actos um btazileiro 
insuspeito, e merecedor ela confiança nacional por: 
ti Lnlo tão f orle e legitimo como era o manifesto e eu
n11eeido amor do solo dá patria. 

Foi o que o príncipe co;n prudencia e sabedoria 
fez , chamando Jos~ Bonifacio ao lugar de seu pri
meiro 1ninistro. ,-

Sei, senhores, que muitos varões benemeritos- ·
distinguirãG-se n:a óbra da nossa ernaneipação po
lítica. 

Joaquim :Ledo, :.lanuario Barbosa, José Joaquim 
ela Hocha, Luü da Nobrega, Fr. Francisco de Sarq
paio, e outros consagrárão os seus esfQrÇos em bem 
da causa do BraziL foi uni incess{tnte labor, a que 
a posteridade deve gratidão ; toda via não ti verão os 
serviços d'esses egregios patriotas a mesma decisiva 
influencia, que sobre o exito da causa nacional' tive
rão os Jeitos dos protcgonistas, que consideramós 
principrres actore5 no clraD;la g!orioso, q:ue o paiz pre
senciou em 1822. 

A Prov\clencia destina a certos homens a sorte, 
que lhes quadra nos aconteeimentos políticos do' 
muúdo. 

Muitas vezes a conclicão soc:ial, e as circurnsl.êm
eias do momento dão a o um personagem intlúenciu 
soberana. nos acontecimentos, e o tornão indispen-
savel ao exito ele un;a causa. <-

Sobrou en1 todos os Brazileiros o sentimento , do 
mais acrisolado patriotismo ; mas nem il todos foi 
dado :influir :igualmente por seus actos sobre u éausa 
patria , · . 
, Jfaqui v.ern, que para a propria gloria, se neces

sitamos elo talento, da capacidade, e elas virtudes, 
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dependemos· constantemente do influxo soberano, ar-' 
bitro da sorte das cousas humanas. -

_ Só da condição intima dispõ~ o homem pela vir-
tude propria; 110 ma~s elle está ligado a circumstan
cias exteTnas sobre que não domina. 

Rendamos nos-sos preitos de reconhecimento e 
veneração a todos os patriotas, que lidárão pela nobre 
causa da independencia ; nfio podemos, porém, seni 
injustiçá, deixar de aquilatar em maior conta o valor 
das acçoes, que· o patriotismo dictou com maior pro
veito do bem commum. 
· Por isso · em nossos preitos e homenagens é devi
do maior quinhão áquelles concidàdãos, cujas acçõe:o;. 
maior influencia tiverão na suprema decisão da cau-
sa da patria. . · - - -

D. Pedro de Alcantara, José Clemente e José Bo
. nifacio estão na primeira ordem do merito; por isso 
a elles qualifico como pat1·iarchas da ·indrJpenllencia 
do Brazil. 

As suas acções políticas concorrerão para a solu
ção da causa da patria com maior efficacia do que as. 
acções de outros muitos, cujos esforços e sacrificios. 
aliás não forão perdidos, nem são indifferente:; á 

- posteridade. , -
Não me é estranha a opinião, que tende a singu

larisar essa qualificação, applicando-a exclusiva
mente ao nome do illustre paulista, cuja gloria não 
desconhecemos, nem queremos diminuir. 

A historia, porém, é inflexível, e deve a todos-
verdade e justiça. , 

Dizer que a outros cidadãos-igualmente beneme
ritos da patria cabe a qualificação honrosa conferida 
a um, não é diminuir-lhe a gJoria, porém sim dar
lhe socios na benemerencia. 

Quando colloquei o nome de José Bbnifacio em 
terceiro lugar, não quiz embaçar-lhe o brilho ; quiz 
apenas observar a ordem chronologica e successiva 
das idéas e dos factos. 

O illustre paulista achaYa-se em sua provinc~a 
sem haver ainda papel assumido activo na questão 
emancipadora, quando José Clemcntejáostensivamen-
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te lidava por ella; por isso apresentando o nome dos 
.egregios protagonistas da independencia, , enunciei 
primeiro o seu nome, pospondo o de José Borrifa-
cio. . 

Nào leveis a mal, senhores, que aqui vos repre
sente o· curso das idéas do, patriota paulista em re
lação á independencia nacional. 

Em, 1821 o pensamento d'esse illustre brazileiro 
.eta a conservacão da união dos dous reinos ; e eu 
deduzo esse pênsamento das instrucções por elle es
·criptas para .os deputados do Brazil nas côrtes por-
tuguezas·. · . 

Elle entendia, que a nossà tinião política com 
Portug~l não podia ainda romper-se ; por isso n'es
sas instrucções particularmente dadas aos deputados 
paulistas, estabelecia , o seguinte ponto, para o qual 

. .devião tender os esforços dos nossos representantes : 
« Que se determinem constitucionalmente a cathe- · 
goria· do reino do Braiil; o que " lhe compete co mó 
reino á parte, e o que como reino unido.>> 

As memorias contemporaneas conservão de José 
Bonifacio expressões, que, sem impmtarem a signifi-
,cação de instinctos sanguinarios, tão alheios ás ·vir
tudes d'esse illnstre' varão, significão todavia a pre
venção e desgosto com que elle ent&o recebiá os 
actos de manifesta tendencia á Tealisacão da inde
pendencia nacional. _ " · 

Julgava elle, que a causa da independencia peri
.garia ante o açodamento, com que procedião muitos 
patriotas, que abertamente a promovião por factos 
direcíos de hostilidade á ordem· legalmente estabe
lecida no paiz. 

· D'ahi nasceu, que em certa occasião esquecido 
das considerações do cªrgo de ministro, que ·exercia, 
mas irritado por um zelo, que elle reputava serio 
perigo .da patria, chegára a dizer : « Hei de enfor
car esses constit~tcionaes na praça da Corvst'ittf,ição. >! 

Já se vê, que no principio do movimento eman
cipador José Bonifu.cio não considerava chegada a 
occasião de obr_ar, e realizar a inclependencia defi
nitiva do Brazil ; elle previa, sim, que a idéa mar-
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chava, e que os acontecimentos precipitavão a época 
da emancipação, cumprindo por isso pensar no exi
to dos acontecimentos. 

Não contava elle então com o príncipe, e assim 
.·cogitava de uma constituição republicana para o 
Brazil. · 

Persuadia-se elle, por certo, que o príncipe se
_guiria após o rei -par·a a Europa, e que só então a 
necessidade da in,dependencia irromperia, e busca-
.ria realizar-se. _ 

Dominado d'esse pensamento, José Bonifacio en
saiou formar um esboço de constituição, · cujo pro
jecto original de letra do proprio punho do autor li, 
consignando o~ seguintes artigos : 

« 1. o Os poderes políticos do Estado estão divi
didos : 1 o. pela assembléa geral dos deputados ; 2°, 
pelo senado ; 3o. pelo syndicado ; 4o. pelo archonte, 
e quatro consules com os ministros do Estado. 

« 2. 0 O archontado se comporá do Archonte-re.i 
vitalício, e quatro consules por quatro a.nnos, elei-
tos pelos collegios eleitoraes. >> . . 

Estas idéas depositadas em projectos íntimos ele- ' 
I).Uncião, que o animo de José Bonifacio vagava in
certo, e nada tinha definitivamente resolvido sobre 
a causa do seupaiz. 

A idéa da immediata realisacão da independen
cia ·do Brazil, José Bonifacio sÓ aceitou depois da 
sua chegada á côrte em Janeiro de 18:22, e poste
riormente á sua nomeacão .de ministro. 

D'aqui pois se conhece, que quand(> muitos ou
tros Brazileiros tinhão em seu animo a idéa assen
tada da emancipação patria, e por ella já laboravão, 
o espírito de José Bonifacio ainda vacillava. 

Tratando de vultos tão proeminentes da nossa 
historia politica, não é licito preterir a considera-
ção de pâra1lelismo entre elles. 

José Bonifacio era brazileiro por nascimento, e 
José Clemente o era por adopção. 

Em um pó de dizer-se, que o pensamento emanü
pador nascia do sentimento do amor do solo natal : 
em outro dir-se-há, .que esse pensamento brotava do 
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egoísmo, que lhe acendia no. animo a perspectiva de
~rilha!lte carreira politica· com a· exaltação do novo 
unperw. . . _ _ · 
· S~ o espírito. investigaqor das causas deliberati
vas das nossas accões póde no filho da America en-

, centrar m&io~; plireza de motivos, ningueni poderá 
desconhecer d.a parte dó cidadão_ ade>ptivo antecipa-
cão na id6a libertadora. · · 
• Assim POIS, se a José Bonifacio . concede-rmos 
mais nobreza, no sentimento, a José Clemente nào ne-
garemos maior merito na prioridade da fé pela cau
sa do Braúl. 

Da circumstancia do . nascimento parece-me ha.ver 
resultado a grande differença, com que· os contempo
rar:eJs ajuizárão de José Bonifacio e de José Cle-
r.nente. · 

O orgulho nacional quiz dar tudo a um, pondo 
em silencio os meritos do outro. 

A- luta da independenéia -era contra Portuguezes; 
n,atural era pois, que o espírito de nacionalidade se 
indispuzesse e exacerbasse contra tudo quanto re
cordava a origem e a causa dos males ·actuaes dos. 
Brazileiros, que s~ debatião pela patria. · · · 

Esse-espírito de naeioqalidade prejudicou a fai)la. 
de Jos3 Clemente, , omittindo-lhe o valor politico ; 
aproveitou, porém, ao nome de José Bonifacio, exal-
tando-lhe os louvores. -

Eis porque a um dos contemporaneos conferirão 
logo o titulo honorifico e glorioso de pat1·iarcha da 
indepemdencia, que ao outro só a justiça dos posteros 
o~torga-rá. · · 

Se assignalam.os a causa motriz dos dous caracte-
res, que fi cão eomparados,· não calaremos Q incentivo 
propulsor do príncipe. , 
· Oriundo de plagas européas, nern por iss9 o de-
movêrão motivos estranhos á sua nova patria. 

Elle perdia uma corôa na Europa para erguer em 
terras da America um imperio, que bem .podia mal--
lograr-se. · 

Nã·o era pois a sjmples ambição de reinar quem 
o guiava; era sim o enthusiasmo ele uma alma ar-



dente, qLie deleitava-se com a creação de uma nacio-
nalidade, que, sob n base dos novos princípios da:; 
sociedades módernas, pudesse desenvolver-se, c con
stituir perpetuo monumento da sua mem0ria , e da 
sua generosidade :antc um povo, que o aelamarn por 
seu fundador . / 

Se justo 6 o sentimento, que poclemos aU.rilmirao 
patriota, que no Bt·azil vio a luz do dia, não t' licito 
reprovar o motivo, que .dirigio os outros clous coope
radores da grande -causa nacional ; porque se n'a
quelle operou o ingenito amor da terra natal. n'estes 
a ambição nobré de bem servir a sua noYa patria 
não desmerece os applausos c os encomios do philo
sopho e do historiador. 

Em todos o mesmo impulso mo;veu, ~ agitou a 
deliberação do agente : esse impulso foi o ele l1em 
fazer á patria, a que servião . 

Senhores, o Brazil já pagou o triLnto deYid ao 
príncipe e ao ministro, consagrando-lhe~ a memorirt
em monumentõs ·duradouros, que. at1.estando os 
seus importantíssimos senricos , manU'cstão a mn:;na-
nimidade do povo brazilciro ; mas para com o itct)
vo e ef!icaz cooperador ele ambos a nossa divida ain
da não está satisfeita. 

D. Pedro I e .Tos ) Bonifacio já hverão estatnas: 
. .José Clemente, o cidadão prestante, e o philantrop{l 

emerito, não tadará por certo em ter sernelho11ft> 
galardão. 

Assim, senhores, esses t.res egrcgios patriotas
viveráõ na mamaria da posteridade, eomo já -rivem 
11a gralidão dos Rnu11eiros . (j Jl]Jfati·SO-~ yemy;; rlr> 
,n,uhtorio.) 
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