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Intento escrever a vida de alguns homens 
notaveis de nossa terra. ' 

Sei, que me abalanço á uma em preza difficil. 
Fallar dos mortos em presença dos ·vivos
seus · contemporaneos, é. c9rrer o perigo ·de 
evocar paixões extinctas · qge repousam sob 
a 1apida do passado. Essa consideração, po
rém, não pócre ser levada ao porito de atar 
as mãos á historia e fazel-a e'mmudecer. 

Cumpre transmiltir ao futuro as feições de 
urna epocha chei? de grandesa e de patriotismo 
e que entretanto vai já esquecida no turbilhão 
dos novos acontecimentos, que se succede:r'n 
como as vagas interpoladas do mar. 

Haja boa. fé e consciencia ·na apreciação d.o 
passado e a verdade historica ganhará sempre. 

Para o modesto trabalho que ora empre
hendo , peço apenas esse respeito mutuo, que 
entre si devem guardar todas as opiniões sin
ceras, que na discussão só buscam a verdade. 

Possa este escripto despertar a sentelha do 
amor patrio, e obter essa tolerancia escla}ecida, 
que é a suprema pedra de toque dos' espíritos 
illustrados. 

F. I. M. HOMEM DE MELLO. 



CORONEL BRl-~l"lJ. 

- BIÉLIOTHECA BRASILEIRA . 

. JOSÉ RONU'AC!O DE ANDRADA E snvA. 
-->g.,;-.-

« De tanto JJatriotismo, que se doirou 
:w sol na libei· alie ; de tantos erros que 
a rlür eYange.li:oou no soffrimentQ e no 

' leito ; d·e tanto nome glorio o crue illu. -
trou a patria ... aiJ . . . nem ao menos 
as pedras das septtlturas se conhecem! 
A mgratidúo foi apagar as inscripqões 
L1a historia ; o sihmcio do egoismo alge
mou a verdade; e o tempo, estragad0r 
incansasel , derrubou o~ altares soberbos 
e altaneiros, como o furacão da tempes
taqe os cedros altirns do Líbano! 

. ... .... '• ...... . 
« Dormi, soberbos vultos, dormi á som

bra dos Lemplo- 1 Talyez a voz de um 
poeta um dia saiba cantar todas as glo
rias da patria, e apreucle~las no vento que 
embalauca a ramagem das florestas vir
gens; ou"no estrepito das aguas ele tanto 
rio gigante! » 

(0 !ris àe S. Paulo - 1857 - artigo - Lit
Leratura Patria - por·*• (Dr. Jo-E' Bo:Kr
F'.ACIO DE AXDRJ.DJ. E ~ILí J.,) 

I. 
A cidade de Santos é a patria dos filhos da liber

dade, o berço dos grandes homens de nossa terra. 

'• 
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6 BIBLIOTHECA 

Seu aspecto desperta no espírito elo brasileiro po
dero~as reminispencias 1 

Ahi em suas praias aportou primeiro o avjdo co
lono, que veio plantar a-s quinas portuguezas no solo 
virgem ela America. 

Ahi embalaram seu berço Alexahdre de Gusmão e 
Bartholomeu Lourenço, esses luzeiros radiantes, que 
brilham ~om fulgor peregrino na treva .espessa do 
tempo · colonial. 

Ahi abri.o 03 olhos .á luz o Visconde de S. Leopoldo, 
esse 'nome tão symp~th,ico de nossa historia, que das 
paginàs da poli~~ca passou para as ela litteratura, onde 
suas pr_oducções apuradas lhe asseguraram um lagar 
eminente. _ 

Antonio Carl.os, o' grande orador, Martim Francisco, 
· o typo da severidade, tambem nasceram ~essa ·terra, 

cheia .de tantas recordaç~es. 
Nesse berço da liberdade o passado repousa tran

qu.i.llo, symJJolisado ~ nos velhos monum~1tos das g13-
r~ÇÕ!'J_S ~xtinctas, que o perpassar das idades respeitou, 
como uma ·pagina viva dos tempos que se foram! 

--Ahi; em um convento, sellado já pela mão. dos se.:. 
culos,. longe dos vãos rumores do inundo, alveja' Qm 

. tumulo modesto e simples, córno o deis grandes ho-· 
mens. Seu .aspecto enche-nos de q:i~igioso recolhi-
mento. -

· A fronte do brasileiro curva-se de respeito, uma 
fagrfrna lhe brota dos olhos, e seus labios balbuciam 
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tremulas o nome de José Bonifocio de Andrada e 
Silva! 

Repousa em p3z, sombra veneranda ! Ahi, nessa 
mansão serena dos mortos, achaste um abrigo contra 
as-tempestades, que agitaram tua existencia ! As vi
cissitudes humanas passaram rugindo sobre tua fronte 
altiva, e mataram-te a vida 1 

· Depois de haveres enchido o velho mundo com o 
teu nome, engrandecido a sciencia com teu engenho 
poderoso; depois de haveres creado uma naeionali
dade e plantado a liberdade no solo de Santa Cruz, 
e haveres gemido nas torturas do exilio: beijaste a 
terra de tua patria cuberta de luto, legaste teu nome 
respeitavel ás paginas da historia, e foste pedir ao 
chão humilde de teu berço um Jogar de repouso con
tra as amarguras da vida 1 

Salve ! manes venerandos do fundador de minha 
patria ! Eu te saudo ! 

Emquanto os ídolos do dia repousam e~ sober
bos catafalcos ; emquanto suas estatuas se ergl,lem vai
dosas ás vistas da multidão, teu nome perdura tran
quillo .no. sanctuario da morte, e o brasil_eiro o repete 
todos os dias coberto de bençãos ! 

A lapida, que encerra os teus _ossos, é o pedestal 
rnagestoso do monumento de nossas lib,erdades ; e o 
teu nome, elevado á altura de uma tradi_ção, abre a 
primeira pagina da grande epopéa naciopal ! 

• 

' / 
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IL 

José Bonifacio de Amlrada e Silvn,. nasceu na villa 
de Santos, no dia -13 de Junho de 1763 (1). Foram 
seus pais o coronel Bonifacio José de Andrada e sua 

1 mulher D. Maria Barbara da Silva . 
· Concentrada ei1tão a educação, da mocidade nas 

mãos elo cie~o, foram seus primeiros estudos littera- · 
rios dirigidos na cidade de S... Paulo pelo virtuoso 

(1) Por engano, dizem alguns biographos, que J ose 
Eonifacio, nasceu no dia 13 de Jnlho de 1765. 

A seguinte certidão, que tenho em meu poder, r emove 
toda duvida· á ·respeilo. · 

, « Cerliflco e juro aos Santos Evangelhos que em o livro 
competente desta parochia, ú fls, 28 v., acha-se o assento 
cujo é o theor seguinte: - Aos dezoito do m ez de Junho 
de mil seleçcntos e sessen ta e lres annos, nesta igreja 
matriz, . bap tisei e pnz os Santos Oleos á José Antonio, 
innocente, filho legitimo de Borrifa.cio JosP, de ;\ndrada e 
de sua mulh er Maria Barliara da S~lva, naturaes desta 
villa, n et to por parte paterna do coronel Jose Ribeiro de 
Andrada, natural da fr eguezia de S. i\Iartinho , cabeceiras 
de Basto, e de sua mulher Anna da Silva Borges, natu:ral 
desta villa de Santos, e pela materna netto de Gon<}alo 
Fernandes Souto, natural da freguez.ia · de S. Thiago, 
comarca de Villa Real, arcebispado · de Braga, e de sua 
mulhe.r Rosa de Viterbo dçi Silva, natural desla villa: 
fóram padrin,hos l\Janoel Angelo FerreiI:a e Ignacia Maria, 
mulher de Bartholomeu Julio, todos desta freguezia, O 
vigario, Domingos More·ira -da Silva. Nada mais em dito 
assento á que me réporto. Santos, 11 de Junho de 1866. 
-0 vigari·o, JoaqwÍlln José de Sant' Anna. » ._ 

O primitivo nome de José Bonifacio foi José Antonio, 
segundo verifiquei, e porisso vem assim mencionado 
nesta certidão, que devo - á obsequiosidade do Sr. Dr. 

_Anlonio Pereira dos Santos, residente na cidade deste 
nom·e. 
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bispo D. Fr. Manoel da Ressurreição. No ~eio da Te
ligi-ão balbuciou a primeira palavra de sua íntelligen
cia. Desde logo revelou um desenvolvimento precoce, 
e esse amor ao estudo, que fez mais tarde sua gloria 
litteraria. 

Ainda na tenra idade de 16 annos appareceram já 
. • 1 

os primeiros assi"Jmos de seu estro poctico>; e em sua 
cóÜecção de ppesias figuram producções dessa pri
rrieira quadra da vida, em que os sentimentos .da mo
cidade, virgens do contacto do mundo, exhalam-se 
em bymnos. 

Não eram para _os estreitos limites da cd.ucação 'co
lonial a_s largas aspirações de;sa grande intelligeúci~ . 

terminados os s.eus primeiros estudos, seguio, em 
1783, para P.ortugal afim de ultimar sua ecluc~ção 
litteraria. 

Na universidade <le Coimbra, onde matriculou-se, 
obteve os gráo·s de b'aoharel formado em direito civil e 
em sciencias naturaes. · 

Seu espírito educou-se nas tradicçõ·e·s da litteratura 
classica, e robusteceu-se com severos estudos scienli
flcos, para os quaes de~enyolveu a maior_ a[Jtidã.o. De 
suas obras vê-se o immenso cabedal de conhecimen.
tos e erudição, que este brasileiro colheu nos diffe
rentes ramos das sciencias humanas. 

IIL . 

~ra ainda pelos fin~ do seculo passado. Sua patria 
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conservava-se s.ob o peso do regímen colonial. A po
litica da metropole afastava cautelosamente do Brasil 
os talentos, que lhe podiam trazer algum desenvol-
vimento intellectual. 

Assim José Bonifacio, apenas formado, seguio para 
Jf,isboa rodeadri de rnerticido renome e prestigio, e, 
com uma reputação litteraria já firmada. Esta cir
oumstancia e a amisade do Duque de Lafões, ·inclito " 
protector da:; lettras , deram-lhe ingresso na Academia 
Real de Sciencias de Lisboa, em cujo seio se reuniam 
as illustracões littçrarias da éooca . 

• L 

Entre os brasileiros notaveis que então representa~ 
vam o Brasil perante a metropole , José Boni
facio apparece como um dos vultos mais eminen
tes. 
_ A indtipendencia da terra de Santa-Cruz preludia

va-se nesse grande movimento intelleclual, que abria 
novos borisontes aos filhos da misera colonia. 

Proposto pela Academia Réal de Sciencias ao go
v13rno portQguez para viajar á Europa conj urictamente 
com o distincto mineiro Manoel Ferreira da Camara 
d~ Bitrencour.t e Sá (2), José Bonifacio estremeceu de 

, jubilo ao contemplar a brilhante perspectiva de gloria, 
qµe lhe estava reservada ; e em Junho de 1 '190 os 
dous mitieralogistas brasileiros deixaram Portugal 

(2) Veja-se Ilistoria Geml ão Brasil pelo Sr . P. A. de 
V11rn hagen, 20, 283 ; e Revista do Instituto Historico, · 
4°,"415, e 80, 122. 

. 1 
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para seguirem sua peregrinação scientifica pela Eu
ropa. (3) 

IV. 

.ConsU:mmavam-se então os ·assombrosos aconteci
mentos, que ensanguentaram a ultima parte do seculo 
dezoito. Nada entretanto póde deter o passo aos in
t"epidos viàjantes, que caminhava~ em busca .. da 
sciencia . 

A viagem de José Bonifacio ·foi um triumpho .cons
tante, uma pagina brilhant~, que conquistou . a litte
ratura portugue.za. Por ·toda a parte deixava o illustre 
brasileiro vestigios indeleveis de sua alta intelligencia 
e de seu saber, ouvindo as lições dos grandes mestres 
e illustrando as sciencias com os seus trabalhos litte
rarios. Em 5ua longa excursão que durou dez annos 
perçorreu a ' Fr~nça, Allemánha, Belgica; Hollanda, 
ltalia, Hungria , Bohemia; · Suecia, Norwega, Dip.a-
marca e Turquia. . 

Em ·Paris leu na sociedade de Historid Natural pm 

, importante trabalho seu sobre os diamantes do BrasiJ, 
que foi depois publicado nos Annaes de Chimica de 
Fou1°c1°oy. 

(3~ Antes de começar sua viagem .Pela Europa, José 
13omfacio apresentou á Academia Real de Scienciás de 
Lisboa uma Memoria sobre a pescaria da baleia; melhores 
processos para a extracção do seu azeite, e grande 
vantagem que della resulta para Portugal e se as domínios~ 
Foi publicada na collecção de !rl emoricts dn. Academia. 
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Examin.~ndo as minas çla Suecia e Norwega, des:
cobrio nellas mineraes não cpnheci<los até então., ~ 
os descreveu em urna cartal publicada em allei;não, 
dirigida ao engenheiro Beyer,- inspector.de miria\O em 
Schueeberg. . 

:Além d~ algumas memorias que fez sobre diversas 
mipas da Suecia, publicou no j o.rnal de minas em 
Freiberg um importante trabalho sobre as rninas de 
Ga/ha . _ 

:Escreveu ainda uma memoria sob o título de
Viagem, geognostica aos montes JSiiganeos no terri
torid de Padua,_ a qua_l foi lida na Acàdemia de Scieó_~_ 
cias de Lisboçi. em 1812. 

Nos Annaes de Chimica de Fou1·croy deu á luz 
urna memoria sobre o flui~o electrico. (!~) 

Todos esses frabalhos, selln~los com o cunho de 
seu, imm_e11so saber, tornavam o seu nome conhecido 
e grangearam-1he brilhantes homenagens. 

- '\ 

O lugar de inspector das minas da Norwega lhe foi 
offerec_ido. Mas José B.onifacio tinha uma patria, que 
agtt?rdava seus serviços, e não lhe era dado pôr se us
grandes . talentos á mercê do estrangeiru. 

As corporações scienÚficas das primeiras ca,pitaes 
da Europa, querendo honrar o seu merito, apressa-

(4) A-peza~· de todas as ·deligencias, não pude irêr estes 
trabalhos que aqui menciono_ apoiado na autoridade do 
Sr. Dr. Emílio Joaquim da Silva Maia, que no seu Elogio 
Historico de José Bon.ifacio, affirma tel-os visto na 
ool1ecção do autor_; Revista do_ Instituto HisLorico, 8°, 11_6. 
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f.am-se em admittil-o em seu seio, e o illustré brasi
leiro foi r.ecehido socio das sociedades de Historia 

· Natural e Philosophica de Paris, da Academia ·Real 
de Scieneia.s de Stockolmo, da sociedade timeana e 

· Mineralogica de Jern1, ·ela sociedade àos In:vestigado
res da Natureza de Berlim, da Geologica de Londres, 
da de Physica e Historia Natural de Genova, da Wer-
11eriana de Edimburgo, da Academia de Sciencias de 
Copenhague e de Turim ; sendo mais tarde recenído 
m embro da sociedade Marítima de Lisboa , e da Phi
lo~ophica de Philádelphia. 

Em Setembro de 1800 voltou a Portugal, 'coberto 
de gloria, .rodeado de um prestigio inimenso . 

V. 

A' frente dos negocios publicas na metropole acha
va-se o illustrado ministro brasileiro Conde de ii-
nhares. 

As sciencias . eram: h_oriradàs , as lettras protegidas, 
e um impulso animador notava-se nessa administra
ção esclarecida, cuja phys)onomia característica foi 
uma protecção decidida aos tal entos brasileiros, entüo 
incumbidos de importantes trabalhos . .. · 

Os talentos· d~ José Bonifacio n ão ficaram desa pro
. · veltados. 

Yoltàdo á Portugal, foi pelo góverno. incumbido 
de crear em_ Coimbra a cadeira de metalurgia, da 



14 DIBLIOTHECA 

qual foi nomeado lente, cornmissão que desempenhou 
-eom honra e distincção por largo tempo. 

Foi ~inda - nomeado intendente geral das minas e 
meta es do reino, superintendente do rio ·Mondego e 
1 

:das obras publicas de Coimbra, e d'esembargador da 
rel~ção do Porto. 

Nem só em comrnissões scientificas 'era aproveitado 
p seu saber . . 

Reconhecendo súa pericia e aptidão, o governo 
o incumbira .de muitos e importantes tr.abalhos admi
~1is trativos, nos quaes pr'Jvou superior actividade e 
peclicação .. 

Entre estes avulta o encanamento do rio Mondego, · 
p.s sementeiras e plantações nos areaes das costas por 
~llas realisados em virtude de ordem,do governo. (5) 

Esses trabalhos, entretanto, não e8gotaram sua 
actividade. 

Todo 'VotaJo á causa das sciencias naturaes e ás 
· &nas custosas investigações, fez, no outomnó de 1800, 

com seu irmão Martim Francisco e o tenente-general 
Napier, uma viagem minerographica pe1a Extrema
dura até Coimbra, cujo resultado~ escripto por seu 
irmão, appar~ceu em 1812 .. 

(5) O decreto de 14 de Maio de 1821 (Cóllecção 
Nabuco,) reconheceu os bons sel'viços praticados com muita 
intelligencia pelo Dr. José Bonifacio de Andrada e Si lva, 
nestas commissões. 
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VI. 

. ·No meio d'essas paçificas occupações scie.ntificas .e . 
administrativas veio sorprehende-lo a inv:asão fran-.. ;. . 
ceza. 

A realêza ·p :i rtugüeza fugira espavorida ante ~s 
aguias francezas, mas o patriotismo não 'morrera no · 
peito d' essa nação infoliz, que contara tantas glorias 
em seu passado. · 

Do gµbinete ·do litterato,: José Bonifacio, coberto 
com os louros da sciencia, travou da espada, correu 
ao campo da batalha ê á fre.nte do corpo academico, 
no posto de tenente-coronel, ...mil_itou com glori(! con-
tra os francezes.. . 

Livre o solo da patria cl' essa primeira invasão estnm-' . / 

geira, foi pelo governo nomeado intendente da poli-
cia da cidade do Porto. 

Lugar difficil era- esse em. u~ 'tempo, em que os 
odios e as paixões políticas susciladas pela invasão so
pitavam debaixo dás cinzas: A discordi~ civil dividia 
os ·aniÍnos : a perseguição se desenv.olvia contra aquel
les que, se· dizia, haviam apoiado o estrangeiro. 

José Bonifacio oppoz um paradeiro á e.sse fanatis
mo, tão funesto á causa nacional e contribuio pode
rosamente com súa moderação d medid~s 'e.quita.tivas 
para 3pagar esses odios infindo's. 

· VII. 

A estrella do grande homem imralitlt.cêra no ccin-

/ 
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tinente europeo. Seus exerci~os disseminados corriam 
ao seu chamado para vir defender_ a ·França invadida 
pelas baionetas da coalisão. 

Desassombrada a península iberica da pr(?sença do 
exercito inimigo, José Bo.pifacio depoz a espada, e 
voltou á vida pacifica do homem de iettras ; e no de
curso de seus trabalhos publicou importantes memo
rias (6) que lhe assignám um lugar distincto entre os 
naturalistas. brasileiros. 

Em 1$12 foi eleito secretario perpetuo da Academia 
Real das sciencias de Lisboa, e n'esse caracter produ
zio importantes trabalhos litterarios, entre os quaes 
avulta o seu elogio academico da Rainha D Maria I, 
lido na Acãdemia Real das -Sciencias :de Lisboa aos 20 
cie Março de 1817, onde a magestade das grandes 

(6) Memoria sobre as minas · de carvão de pedra de 
' Portugal (datada de Lisboa, 8 de Novembro 1809 ;) 
publicada no Patr i ota, jornal litterario do Rio de Janeiro, -
2~ subscripção 1813, n. 1, pag. H; n. 2, pag . . 21; 
n. 3, pag. ·3. . . 

« llt ernoria sobre a n ecessidade é ulilidade do plantio 
de novos, em Portuga}: mandada public_ar pela Açademia 
Real de Sciencias de :J;;isboa , em 1815. · 

« M emoria sobre a nova mina de ouro da outra banda 
do Tejo, chamada Príncipe Regente. » Lida em JO de 
l\Iaio de 1815 na Aca demia,e publicada em suas r espectivas 
lJfomorias em 1817, to'1Jo 5°, ,1ª png. H .O.) 

« llf erno?·ia min erographica sobi:e o dislricto metallifero 
en t.re os rios Alv,e e Zezere (1816.) 

« llfemon·a sobre as pesqu izas e lavra dos ' 'eios de 
chumbo de Chaeii;:n, Souto , Veutozello e Villar de Rey na 
província de Traz-os-MontPs. » Publicada nas Memorias 
da Acadeinia, tom? 5°, par~e 2°, 1818, pag. 77. 
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idéas ália-se com as ÍOrIY\3S varonis de .um ,e~tylo_ COr-
rectÓ. e de urna linguagem pura e castiça. _ (7) · • 

N' esse largo tirqcinio, cheio de fecundos resulta
dos, dividido entre-as lettras e. a administra~ão activa, 

. o pensamento da patria revoava-lhe em torno, e abria 
ante seus olhos a prespectiva de um porvir immenso 
para a terra de seu berço. 

(7)' « Discurso, contendo a historia da Aca demia das 
Sciencias desde 25 de Junho de 1814 até 2.í de Junho de 
1815, por José Bonifacio de Andrada e Silva, secretario 
da mesma Academia; tomo 4.0 das Memorias, parte 2~, 
pag. - 1. 

Discurso hislorico recitado na sessão pub,lica de 24 de 
Junh,o de 1818, pe_lo secretario José ·Bonifacio de And~ada 
e Silva; tomo 6°, parte ta, 1819, pag. t. . . ·" · 

Discurso historico r eêitàdo na sessão publica de 24 de 
Junh o de 1819 p&lo secretario J. B. de A. e Silva; 'tomo 
6°, parte 2". 1820, pag. 1.-Foi o ultimo: n elle despede-se 
de Portugal. · 

Eram membros da Academia Real de Sciencias de Lisboa 
nesse tempo, os brasileiros: - _. . ' . 

José Bonifacio de Andrada e Silva; secretario até 1819.· 
Francisco Villela Barbosa, viCe-secretario. · 
Francisco de .Mello Franco. 
José Joaquim da Cunha de Azer'3do Coutinho. 
Manoel Ferre.ira da Camara d} Bitteneonrt Sá. 

Correspenderites :. 
Balthasar da Silva Lisboa. 
Diogo de Toledo J ara Ordanhas. 
João da Si lva Feijó (Ceará .) . 
Guilherme Eschewege , barão de Eschewege (estrangeiro, 

ao servico do Brazil. -
J'Osé Egydio Alvares de Alm eidn, depois Marquez de 

Santo .Amaro. . - · . 
Manoel Jacinlho Nogueira .da Gama. 
Vicente José Ferrêira Cardoso. 
José Lino Coutinho. 

g 2 

I 
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r~: Em 1819, volvendo o ultimo adeos d'esse antigo 
theatro de suas glorias, em face de uma metropole, 
ciosa de seus direitos, José Bonifacio,· em um arrou
bo patriotico atirava-\he estas palavras memoraveis, 
·que preludiáram a independencia do Brazil. 

« E que paiz esse, senhores, par.a uma nova civili
saç~o e para um novo assento das sciencias? Que, 
terra para um grande e vasto imperio ! Banhadas 
suas co.stas em triangulo pelas ondas do Atla1'.tico ; com 
um sem numero de rios caudaes e. de ribeiras empo
ladas, que o retalham em todos os sentidos; não h11 
parte alguma do sertão, que não participe mais ou 
menos do proveito que o mar lhe pode dar para· o . 
trato mer.cantil e para o estabelecimento de grandes 

1 pescariás. A graride cordilheira, que o córta de norte 
a sul, o divide por arpbas as vastas fraldas e pendores 
em dous mundos differentes, capazes de crear todas . 
as pro d ucções da terra in teirà... . . . · . ' 

. ' . . .,•, . . . . -
« de que mercês precisa'? Fomentar e nã_o empecer ; 

basta-lhe a segurança pessoal e a liberdade sobr-ia 
de imprensa~ de que já gósa, e uma nova ·educação 
physica e moral : o mais pertence ·á na-tureza· e ao 
tempo. )) · 

N'esso anno, obtendo licehça do governá da me
tropole,, retirou-se para o Brazil , conservando todos 
os seus e,ni.pregos. 

VIII. 

Sua vida litteraria ainda aqui continuou inalte- , 
ravel com seus placidos encantos, com suas ambições 
pacificas e nobres. 
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Novo Cinc([1ato, foi ·eomo um sabia modes.to,. habi
tar · o seu pitto,resco siüo dos Outeifi.nhos em Sàntos, 
todÓ ér1t~egüe ás invéstigações da séiencia. 
·. Em Março de · 1820 fez ~ c~m · seu frmão Martim

. Francisco uma e:x:ems'ãi:i mon1anisticà .desde Sa.ntos até 
.-a Parnabyba, çujo ·resultado appareceo- impresso rw 
Journalcles mines de Paris. · : · 
· ·Ern attenção a se'f1s r elevantes serviços prestados á 
Portugal e á seus importantes trabálhos lilierarfos, 

· El -Rei D. J crão VI. o ágráciou: com o tit1!llo do conse
lho á 5 de Abril de 1820, unica honra que teve e_sse 
grande homem, cuja moilestía e sil'lgelesa r@cordam 0s 

mais severos caracteres cla antigá 'Rromà. · · 
i.· . . ~ ' 

. I 

Mas já a repQrcussão da revolução, liberal do Porto 
em 1820 ·Se fizera ouvir no Dvazi.l, e viera agitar-lhe 
o ' c@rpo . ent0rpéeiá.o, ·' quebrand0 .a eadéa das tradi-
Çõe~ ,élbsol u tista~. · · 

Prel odiavam-se entã:o esses grandes acontecimentos1 

qu:e ·iam c~nfundir o nome de· José Bonifaci
1

9 com o 
mais ,gloríoso pendão, da histor,ia de uma nação. 

Compellido pelo r:i.1oviJillento de 24. de· Agosto, El-. . 
Rei B·. João VI deixára ·o· Brasil, onde residira por . 
treze annos, desassombrado dos graves acontecimen
tos, que ensangucn~araÍn a Europa. 

Conseguido esse pri'meiro triumpho, o ciüme da 
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metropole contra o Brasil, a misera colonia de hon
tem, tornou-se mais exigente. 

Para elevar Portugal ao seu antigo poderio julga
ram as côrtes conveniente restabelecer o velho regí
men colonial, o monopolio com.nercial em proveito 
da metropole. 

Era uma revolt{ção, uma lucta cont~a a ordem de 
cousa? inaugurada pela carta régia ele 28 de Ja
neiro de i808, e cor:isolidaJa-por efficazes medidas 
legislativas no largo período de treze annos . . 

A. existencia da côrk no Brasil emancipara-o da 
metropolt:3, e abolira o sy~ema colonial, creando a 
liberdade commercial. 

1. Não é dado ao poder do homem rebellar:..se contra 
os factos consumados, e _destruir em um dia o ~esul
tado de uma situação politica e social, cimentada nos 

~ habitas d0 povo. As c?rtes não o comprehenderam, e 
inpBnsadamente abalançaram-se á lucta contra o Bra
sil, tentando reduzil-o á antiga dominação colonial. 

Ordem foi dada ao príncipe regente D. Pedro para 
d eixar o Brasil e retirar-se para Portugal. 

Nova organisação foi dada aos govem.os provin
ciaes no sentido do an.tigü" regimen; e para terminar 
essa obra de 'demoliçãc:i , supprimiram-se todos os tri
bunaes e repar~ções cr:eadas em tempo d'El-Rei. 

X. 

J osé Bonifacío occupava á esse tempo o lugar de 
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vice-presidente da junta provisoria em S. Paulo. O 
gener1l João Carlos, presidente da mesma, lhe dei
xára toda a resp6nsabilidade d-a-acção e dos aconte
cimentos. 

O Brasil recebêra com indignação os decretos das 
côrtes . Um povo inteiro levantára-se para responder 
á essa provocação cohl-a dignidade d'e seus direitos_ 

José BonÚ'acio, fadado pa ra ser· o libertador de 
sua patria, reuniu a junta provisoria, e em rtome 
della dirigiu ao príncipe essa energica representação 
de 2 !1- de Dezembro de 18.21, que echoou no Brasil 
como uma fulminação .poderas-a, ati rada á face de> 
congre3sq _lusitano , . 

« .... apenas fixamos nossa attenÇão sobre o primei
ro decreto das c.Jrtes, ácerca dá org~nisação dos go-

1 vernos das rrovincias do Brasil, logo ferve_u em nosso 
co.ração uma nobre índígnaÇão, porque vimcis pelle 
exarado Q sys.tyma da anarch{a e da escravidão ... . 

« Nada menos se pretendB do que desunir-nos,. 
enfraquecer-nos, e até deixar-nos em misera orphau- \., 

. dade , arrancando do seio da grande familia -brasi léi.ra
o unico pai que nos restava, depois de terem esbu·
lhado o Brasil do bem'fico fundador deste reino.-·. 

«.... Se V. A. R eal estiver (o que não é crível) 
pelo -qeslun:1brado e indecoroso decreto de 29 de Se
tembro, além ele perder para o m.undo a· dignidade de 
homem e de principe, tornando-se escravo de um 
pequeno numero. ·ae desor.ganisaclores, terá tambem. 
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q_ue. r~sponder, perante o céo, do rio de sangue. 6]:U~ 
de certo vai correr pelo Brasil, com a su-a -ausencia, 
pois seus povosJ quaes tigres raivosos, aGordarão ·de 
certo do somno, amadornado em qü'e o velho despa-
tismo, e em que a astucia de um novo machiavelis.: 
m0. constitucional, "os preten:-ae agóra. conserva:~ ? }) 

Essas palavras -çontinham-por~ si .sós i,mia -revo1ugão 
inteira. Era o . grito omn.ipotente do · lltasil~· que se 
erguia como u'rn gigante para recÚRerar sua l~ber
dad0. 

José Bonifacio partio .em pessoa para le-yar a 're
presentação do princi_pé., oº qual, annuindo ao voto des 
b-rasileiros, deixou-se ficar no Brasil, desobedecendo 
raos dec~~tos das côrt~s (9 de Janeiro .) ' . . 

· Desde. então a lucta estava trava'da, e José Bonifa-
ciQ, que. provocfüà erri grar.ide parte esse a~senlace , 
tornava-se o arbitrÕ da situação~ 'é o primeiro respon-
·savel pela nova órdem de cousas. -
· Comprehendéndo a gr~vidade e Õ alcáncé da revo
lúção que se inãugurár~, o principé regente d'émi:ttio 
-0 seu ministeri'ü, é por decretõ de i'6 de Janeiro de 
1822 nomeou a 'Jósé Bonifacio ministro e secretario 
<le estado dos n~gó'cios do r~inri e esfrâ:ngei~os. (8') 

(8) Foram membros deste )TI.inistel"io de 16 de Ja'neiro 
de 1822: 

Negocios do reino e estrangeiros, José Bonil'acio de 
Andrada e Silva; _ . -. ' 

Fazend_a, Caetano Pinto de Miranda 1\1,ontenegro e Mar
'tim Francisco Ribeiro de· Andrada (.i Julho;) 

&uerra, Joaquim de. Oliveira Alvares, Luiz Pereira ua 
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XI 
Começa . Rqui 0 período mais brilhanté da vida de 

.José Bonifacio7 aquelle que deo-lhe na historia ~m 
nome igual aos maiores homens de todas as ,nações. 

Cnmpria-lhe organisar um estado novo que surgia 
no mappa das riáçõ@s, abafado pela mesma revolu

' ção, que o· lfbe'r,túra .. 
A emp!'._esa era difficil. 
As nacionalidades .não appareceram ao acaso n9 

tbeatro ~da ,historia. 
Para que as,grand\:l,s rnvoluçõ~s trjumphem, é preciso 

que a ras5.o superior do homem de estado se apode
re dos acontecimentos, do arr.as.tamento da é)')0ca . ~ 
os condusa habilmente á um desenlace pacífico e 

. durad_ouvo. 
Felizes os-p·ovos·, que c0n.seg11em firmar sua inde

pepdencia sem a efusão de uma. gota de sangue hu
mano! 

O sabre do revoluciona.rio póde <leitar abai':x;o as 
instituiÇões ~o passado, alastrar o sol.o . de ruínas ; 
mas levantar sobre esses restos esbroados uma situa
ção· política, que . resista ,?º tempo e ás provações 
terr.ivei_s do futµ.ro~ e~s o que eonst~tue a verP.adei~a 
gloria, eis o que firma a superioridade do homem de 
estàdo. 

Nobregá de Souza Coutinho (27 de Junho) e João Vieira 
de Carvalho (~8 de Outubro. de 1822); , 

Marinha, Manoel Antonio · Farinha, conde de Sousel, 
' Luiz da Cunha ~foreira (28 de Outubr0); 
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Subindo ao poder, COrfl'9 a incarnação. de ·uma re
volução, qu~ se inaugurára, José Bonifacio soube di
rigil-a habilmente; dar-lhe o triumpho por meta de 

. sua acção, e o que é mais, pôde dizer-lhe como Deos 
ao OGceano : « daqui não passarás ! >>, 

Não se pode dominar e conduzir mais habilmente 
um movimento político, do que esse illustr.e brasileiro 
o féz em 182~. Não era ·urna revolução, que se de
senca'deava no p_aiz ; era o systema constitucim?al, 
que se levantava sobre as ruinas do absolutismo. 

Quebrando os elos, que n os prendiam ;-1 Portugal, 
o novo ministro, inspirado pela' pr~videncia da rasão 
política~ procurou rodear o principio da indepen
dencia nacional de elementos de vida e de forqa, que 
o amparassem na lucla que se ia travar, e que lhe 
servisse comó de um ponto de apoio seguro para 
resistir ás eventualidades do futuro. 

Esse elemento de vida, essas condições dé dtl'r.a
ç~o; elle os foi buscar no concurso do voto popular, _ 
assentando a . nova ordem de cousas na larga base da 
soberania nacional e da união dos brasileiros. · 

.As côrtes haviam, com suas med.idas , desorga
nisado o paiz, eintrodusido nelle a cliscordia e a anar
chia. José Bonifacio tratou logo ·de chamar a um 
centro -commum de união os animos divididos, e 
r.orrío primeiro pass~ para . esse fim, defirindo aos 
votos das províncias de Minas, S. Paulo e Rio de 
Janeiro, convocou, por decreto de 16 de Fevtreirode 
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1822, um conselho de procuradores de provincia, 
com o caracter de conselheiros de estado e de re
presentantes da pro.vincia que os elegia. 

« E dezejando e~ para .utilidade geral d~ rei~10 
uriido , e particular d9 povo do Brazil, ir dante mão 
dispondb e arreigando o systema constitucional, que 
ellé merece e eu jurei ·dar-lhe, formando desde já. 
um centro de meios e de fins, com que melhor se 
sustente e defenda a integridade e liberdade deste fer
tilíssimo e granaioso . paiz, e se promova a sua fatura · 
felicidade.... )) -

E3sa instituição filha da urna popular, dava ao 
Brazil o principi-o da representação política. Era o 

-primeiro passo dado para a convocação de urria cons~ 
tituinte, definitiva consagração da emancipação na
cional. 

Essa rrrcáicla, porém, que rompia de uma vez com 
o passado, exigia pela audacia da concepção; muita 
prudencia e tino. para sér executada 

' Era fandar a ·independencia, antes de proclamal-a. 

Ainda esta vez José Bonifacio foi buscar na soberania-· 
põpular o elemento de força e autho.ridadade, que er'a 

·preciso para realisar esse plano tão · sabiamente ·com
binado. 

Em 20 de Maia de 18220 povo do Rio de Janeiro 
dirigia ao respectivo senado da camara uma repre~·en
tação {mdinel:o-lhe que solicita5se do princiçe a con
vocação de uma asse'mblea geral constituinte pa~a o 
Brazil. 
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, Interprete fiel dos. votos do povo, o senado da 
camara dirigi o á · ;,23 do i;nesrpo mez ao · principe .um.a 
representação solicitan~o a co_nvocação d'assemblea. 

A prop9sta do principe foi já a de µm rnona~cha: 

constitucional. 
«' Fico sciente da vontade do povo do Rio ; e tão 

· depressa saiba a da~ mais provincias, ou -pel,as ,ca
rnaras ou pelos prncuradores gerp.es, então imme
diatamente me conformarei com os votos dos povos 
d este ... reino >> : •• 

Instalado o conselho de procurado.res de província 
' di(igio no dia 3 de Junho ao principe identica re

presentação. O ·ministerio conformou-se, e nesse 
mesmo dia lavrou-se o- decreto, que outorgou ao Bra
zil o poder legislativo e convocou a assemble~ ·cons
tituinte. 

A independenci-a estava definitivamente -firmada. 
' 

XII. 

Ao passo que José Bonifa,cio assim inaugurava o 
systema .constitucional no paiz com a placidez ·do este.
dista, desenvolvia igualmente a m~ior actividade e 
firmeza na sustcotação dos direitos do novo imperio, 
que ora começava a constituir-se. 

No gabinete ·e no campo da acção sua energia não 
se desmentia. 

No dià -15 de Fevereiro de 1822 a d.ivísão au;x;ilia
d'ora portugueza ao mando do general Avilez, qqe 
resistira tenazmente á nova ordem de cousas, foi for-
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-çadamente. compellida a embarcar-se para Portugal; 
e a revolução seguio seu curso mais desassombrada. 

Em 24 de Março '<lesse mesmo anno foi obrigada' a 
regressar a Lisboa a esquçidra que v.iera buscar o prín
cipe regente . . A :bandeira lusitana recuava _espa".orida 
ante o pend.ão triu~phante da nacionalida~e bra-
.sileira. · 

Para sellar es~a, grande obra da libertação politica 
do paiz, o decreto do 1° de Agosto de 1822 ordenou 
que fossem repellidas como inimigas, quaesquer 
tropas portuguezas enviadas ao Brasil : documento 
notavel, que proclamou sem rebuço á face do universo 
a independencia política da terra de Santa Cruz. 

No mesmo dia, em um manifesto solérnne dirigido 
aos povos do Brasil, desprendia-se dos labios do prin
cipe este grit_? energico, que repercuti o de valle ·em 
valle, como o verbo omnipotente ela índependencia 
americana ; « Do 4 mazonas ao Prata não retumbe 
outro echo ;que 1ião sefa independencia. )) 

A 6 de Agosto o Brasil,quebrados os grilhões colo
niaes, dirigia-se ás nações amigas já em nome de -um 
povo livre. 

A9causa da liberdade estava triumphante. 

XIII. 

As difficulda<les, porém, recresciam. Apenas quatro 
províncias acceitaram a nova ordem de cousas: S. Pau
lo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. 
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Receiosas umas, dominadas outras pelas tropas 
portuguezas, recusaram adherir á causa da indep~n
denci·a. 

.· , 
Não se ·consumam as grandes revoluções sociaes 

sem largos sacrificios, sem a lucta d·o patriotismo com 
as velhas idéas. 6 norte do imperio dêbatia-se presa 
das dissenções civis, entregue ás depredações das 
tropas portuguezas. O mando da !11etropole não. podia 
expirar -sem rodear=:se de victirÍias. O nome de Madeira 
lá está escripto em letras de sangue. 

-
Renhida lucta tr?vou-se no paiz por largo tempo e 

a sabedoria do gover;no de então, ajudada pela energia 
da vontade nacional, deu-nos a victoria. 

1 Lord Co~rime foi chama~o do Chile ao serviço d? 
:Brasil. Em breve uma esquadrilha com forças suffi
cientes, sob seu commando sulcou as aguas do i;iort.e, 
e as províncias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, 
Pará, Piauby e Ceará entraram· na grande commu
nhão brasileira. 

A bandeira · da independência tremulava ufana em 
todos os pontos da antiga colon ia . . 

A· gloria de Ja'sé Bonifacio ficou escdpta em todos 
esses feitos, seu nome symbolisa na historia o grande 
periodo da libertação de urrf povo. 

XIV. 

Conseguido o triumpho e depostas as armas, seus 
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olhos volveram-se à.e novo para os negocios internos 
do paiz. 

Destruindo o passado, cumpria conservar o pre
sente , organisar o futuro. , 

Uma revolução, por mais pacifica que seja, é sem
pre em seu curso seguida de incidentes, que produzem 
na ordem social grave oscillação. 

Com a queda do passado abalam-se os espíritos, 
apparecem as convulções politicas. 

Ao homem " de estado cumpre acompanhqr esses 
acontecim.entos em sua marcha e garantir contra elles 
a segurança publica ; firmando a paz nos espirit0s. 

Depois da independencia, os animas até então uni
dos nessa grande lucta, dividiram-se é a agitação 
interna apparece no paiz. 

Alguns patriotas mais exaltados exigiam, que o . 
imperador prestasse juramento previo de cumprir e 
fazer executar a constituição, que fizesse a constituinte. 
Outros porem entenderam, que tal aeto importava 
q1rnbra da autofidaéle do imperador,, e que era impo
litico um tal passo. As sociedades secretas trabalha
vam activamente e assim accumulava-s0 de dia á dia 
vasto combustivd para uma agitação politica . 

. - A _ordem social via-,se compremettida nesse mo
mento. 

O novo imperio, sahido ·ha pouco elo seio da revo
lução, t razendo ainda em suas entranhas esse germem --
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de dissolução, vacillava, mal seguro ainda para assis
tir a essa lucta. 

A situação era gravíssima e as dissensões intestinas 
podiam rasgar a pagina gloriosQ da independencia . 
. _ lrpp_res~ionado por esses aconteci~ent<;>s-, 'assustado · 
cúm o seu a~cance, José Bonifacio., hómem de acção 
~ energia, tomou SODre SÍ a r~spons~bilidade de Uffi.il 

medida severa e extensa, que tem siçlojulgada diver
samente"' 

Deportou os principaes cidadãos que suppunha im
plicados nessa co_mbinação política e ~andou abrir 
uma deva:Ssa para cortar o trama dos conspiradores. (9] 

Embora inspjrada pelo
1

patriôüsmo e praticada com 
., . . . . l . 

1 puras intern,ões, à yerdade historica attesta, que essa 
meàid11 foi nimiamente severa · e que cumpria have~ 
~ais ·moderação em uma epocha critica, em que as 
posições e~trem_as, principalmente no · gove,rn.o, pro
vocam reações. 

Desde então uma coalisão _p_gderosa formou-se con
tra o grande ministro, que -entrétan to rrrecl.i"a:-se, como· 
um gigante, contra as difficuldaues da situação, e 
applicava sua attenção a organisação política do im
perio. 

« Em política não consiste a difficuldade em des
truir um governo, mas sim em constituir outro novo; 
bellos são por sem duvida os dias do triu~pho; suc-

(9) Veja-se o decreto de 30 de Outubro de 1822, e 
portaria do ministerio do imperio de H de Novembro do
anno, (collecção Nabuco, 3°, pag. 347). 
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· cedem-lhes porém depois os embaraços, e menos dif
ficultoso é vencer do que manter-se e sustentar-se : 
o successo é pela maior parte das vezes effoito da sor
presa; a duração unicamente constitue o que .é vida e 
o que é força. · » '(10) · . . · 

A grande causa da liberdade constitucional estava 
ganha para D paiz. Mlls o pàcto social, a sa~1cção legal 
-da revolução, não estava ainda_feito. ' 

Incumbida . des5a grande mi~são, -a constituinte 
abrira -se solemnemente no.dia 3 de Maio de 182S.. 

XV. 

José Bonifacio comprehendeo a gravidade da si
tuação, a responsãbilidaà.e que lhe cabia· n'essa ópca
sião solemne e ârriscada, que ia d8cidir dos destinos 
de sua _patria. . .. ' ' ' 

.· Ministro e deputado, hqmem do poder e homem 
da revo~ução, cuinprio o seu d'ever com honra, har
monisando sabiamente os direitos dos povos com as 
exigen9ias da autorida4e. 

E' essa talvez a parte mais importante da sua vida, 
e aquella em que menos de ac_cordo estão os biogra
phos, que nol-a historiúram. ('.Í.1) 

- · (10) Pluta?·cho llrazileiro, pelo Sr. Dr. João Manoel 
Pereira da Silva, 2°, ·129 (1ª eleiç~o.) 

(11) Oillutrado autor do Plutarco llrazileiro (2°129á133 
censura José Bonifaci0 por adoptar te:õ.dencias ultra-

• democraticas e compromettci; assim a cauza do poder, 
como ministro. Armitage, na sua Historia do Brazil (pag. 
81 e 82) mutilla clesapiedadamente a~ pnlavras de J~sé 

' 
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Não se julgam os grandes nomes da historia s6m 
l).ID severo exame de seus feitos. · 

Cumpre não aventurar co~jecturas sobre o passado, 
e para isso convem dejxar fallar os factos, e dedusir 
a verdade historica dos monun1eritos escriptos, que 
uma época lega ao futuro. 

No discurso de abertura ela con.stituinte, documen
to so1emne que proclamou os dogrrias. ela revolução 
lêm-se estas palavras notaveis, que -honram o publi
cista mais liberal : 

« Espero que me ajurleis á desempenhar (uninhá 
promessa), fazendo uma constituição sabia, justa, ade
quada, e executavel, dictada pela rasão, e não pelo 
capricho, que tenha em vista sómente a felicidade 
~eral, que nunca póde ser .grande, sem que esta cons~ 
t1tuição tenha bases sólidas, bases, que a sabedoria 
dos seculos tenha mostrad9 que são as verdadeiras, 
p,ara darem .uma justa·líberdade aos povos, . e toda .a 
força necessaria ao poder executivo. Uma comti:tuição, 
eµi que os tres poderes sejam bem diviqidos, de fór
rr,a que não possam arrogar direitos, que lhe não com- .. 
pitam ; mas que sejam de tal modo organi~ados e 
hµrmonisados, que se lhes torne impossível, ainda 
p13lo decurso do tempo, fazerem-se inimigos, e cada 
vez mais concorram de mãos dadas para a. felicidade 
geral do estado. 

« A final uma constituição, que pondo barrei·ras ina-

Bonifacio na Const.ituinte , e empres ta-lhe urr1a animada 
increpaçõ.o contra a democracin , quando aqnelle ministro 

· só profligara a demagogia. • 
E m presença destes testemunhos oppcstos, deixemos 

follar 0 s docum entos. 
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cessiveis ao despotismo quer real quer -ari stocrati~o. 
quer democratico, afugente a anarchia, e plante a 
arvore daquella liberdade,- á cuja sombra deva crescer 
a união, tranquilidade e independencia deste impe : 
rio. (1 2) >> 

J)efendendo no seio dri constitui1!te ess'ls palavr~s 
do monarcha contra'uma vehemente opposição , José 
Bonifacio, arrastado pefo ardor de suas convicções, 
assim exprimio-se : 

« .... Que quer este povo, e para que tem traba
lhado até agora tanto o governo '? Para centralisar a 
união e prevenir as desordens, que procedem de prin
cipias revoltosos. O povo do Brazil quer uma cons
~ituição, mas não qner demagogia e anarchia ; assim 
o tem declarado expressamente e é uma verdade de 
que hoje não péde duvidar-se ..... .. 

. . . . « Estou certo que todos nús temos em vista 
um só objecto : um.a constituição digna do Brazil , 
digna do imperador e digna de nós. Queremos uma 
constituição, gue nos dê aquella liberdade d~ que 
somos capazes, aquella liberd_arl.e que faz q felicidade 
'do estado, e não a liberd'ade qüe dura momentos, e 
que é sempre a causa e o fim de terríveis desordens. 
ffue quadro nos apreser1ta a desgraçada America ? 
Ha quatorze annos que se dilaceram os povos, que 
tendo sahido de um· governo monarchico pretende 
estabelecer uma licenciosa liberdade, e depois de te
rem nadado em sangue, não suo mais que vict!mas da 
desordem, da pobreza e da rniseria ! -

• • 

(1'2) Falln do throno, na abertur.i d.a consl.i!uint e, em 3 
do ~!aio de 1823. 

3 
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• . . « Emfim confiemos nos principios constilu
cionaes do Imperador, e procuremos com todas as 
forças fazer feliz a nossa patria _: oxalá que eu pudesse 
firmar sua permanente venLura ! Mas .protesto á face 
d'assembléa e á face do povo, que não Concorrerei 
para a formação de urna constituiçãd demagogica (13), 
mas sim monarchica, e que serei o primeiro a dar ao ' 
Imperador o que realmente lhe pertence. )) (14). 

José Bonifocio foi um dos vultos. mais proeminentes 
dessa famosa constituinte, que se compunha das maio
res . illustrações, que npresentou a geração da inde
,pendencia. 

Sua fronte elevava-se alliva, allumiada pelo reflexo 
de um passado illustre. Sua palavra autorisada, em~ 

1 hora despida d-as formulas oratoria,s, traduzia a fiy
meza de se~1 caracter: Era antes homem de gabi_nete, 
do que de tribuna. Seus discursos são ·áridos e breves, 

·· põrém animados e vehemenles . . 
Os vastos conhecimentos, de que dera prova nunca 

desmentida durante lnrgos annos, não pocliain ser 
desaproveitados na feitura da nova . ~01~stituição .. · 

Apenas installada a constituinte·; foi eleito membro 
da commissão encarregada dó elaborar o respectivo 

. projecto de consÚtuição, da qual era relator 9éu l.rmão 
.Antonio üarlos • .. 

(13) Na Historia do Brazi l de Armilage, pag. 82, está 
subsliluida esta expressão .demagogica pela p&lavra demo
c·ratica, o que altera completamente as idéas. 

(14) Discurso · de José Bonifocio na constiluinte, na ses
são de 6 de lVfaio de 1823; Diario da mesma, tomo 2°, 
pa·g. 30. 
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Além desse importante trabalho, em que firmou 
sua reputação de publicista e consummado legislador, 
o illustre brasileiro prestou como deputado no seio da 
constituinte grandes serviços á causa da organisação 
do novo imperio. 

José :Bonifacio era um homem de espírito formado, 
de estudos feitos, experimentado na administração, 
dado ao trabalho, prófundo pensador politico,-versado 
nas materias de governo. 

Suas memorias revelam o vasto cabedal de conhe
-cimentos, que adquirira na pratica dos negocios e na 
gestão administrativa. A instrucção publica, a cathe
chese de índios, a extincção do trafico e outras ques
tões importantes j á. então occupavam SUfl: attenção. 

Como deputado elaborou varias memorias de subido 
interesse e utilidade publicà, e as offereceu á consti
tuinte para serem traduzidas em lei, as med.idas por 
elle lembradas (iõ)r 

(15) Na sessão de 9 de Julho, José Bonifacio off_ereceu á 
constituinte uma memoriei sobre a necessidade e meios do 
edificar no interior elo Brcisil ·wrna nova capital pa1·a assento 
da côrte, assem.bléa legisla~iva e dos tribunaes superiores 
(Dicirio da const'ituinle tomo 1° pag. 187 ;) -

Apontamentos sobre a civilisação dos indios bravos do irn
perio ão Brasii, (Dia.rio., tomo 1°, pag. 2fü.) Integralmente 
transcripta na Revista do Instituto, tomo 12, pag. 228. 

Memoria e regimen das Universidades do-irnperio, offe
recida no sessão de 2.2 de Julho (Diario, 1°. 442 ;) 

Representação cí assembléa constituinte do Brasil sobre a 
escravatura . Publicada pelo ilUtor em Pari-s em 1825. Foi 
traduzida para o inglez sob o titulo: Memoir addressed ,ot . 
the generai 'constituen.t and legislative assembly of the em-
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Em todos estes trabalhos José Bonifacio rern1a-se 
u m espírito superior, de vistas largas e patríoticas. 
Homem de gabinete, dotado de uma vasta previsão 
política, occupava-se já com a solução de questões. 
que aiada hoje prendem co_rn os destinos do paiz, 
como uma importante these de nosso porvir. 

XYI. 

' . Mas já a e.:;trtlla de José Bonifacio caminhava a 
passos largos para os seus dias sombrios. 

A situação era cLeia de difficuldades. A excessiva. 
energia do ministro em uma crise política, ferindo 
profundamente os seus inimigos, determinou o appa
reciu. ento de uma opposição vehemente: como sem-

- pre acontece. A luta travára-se mesmo no seio da 
Constituinte; e no dia 17 de Julho de 1823, oftin 
dador da independencia brasileira descia do poder, , 
pire of Bra.sil, on Slcwe.,-.y. By Jose Bonifcicio de And-rada e 
S il'i:a. Transf.ated f?'om the porliiguese by William 'TValtO?i , 
London, 1826, in 8°. 

Esta memoria elaborada. em 1823 , não chegou a ser 
aprc~entadu á constituinte péla sua prematura dissolução. 
E_s~npla em um eslylo Yaronil e animado, revela um es
p:nto profundamente pensador e tilll coração philantro
p1<:~ · A escravidão nunça foi combatida com argumentos 
mais efficazes. « Tudo, .porém, se compensa nesta vida, 
nós tyrannisamos os escravos e os reduzimos á brutos ani
mais e elles ao·s inoculam toda a sua immoralidade e todos 
os seus víci os. » Exclama o autor depoi de descrever o -
ma~es , da escravid;\o . Termina com nm projecto de 1ej. 

· se r-iame n le conceLiJo. 
/ 
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legando ao futuro sua gloria symbolisaàa na creação 
de m;n imperio. 

Armitage, o mais sever.o c_ensor .dos Andradas, es- , 
creve~do sob a inspiração de um adversario politico 
destes, rendeu homenagem ao patriotismo de José Bo
nifac10; e sua gloria não eínpallidece ante o ju_izo do 
escri ptor inglez: 

« As suas vistas eram extensas, e sua probidade 
illibada . Foi .José Bonifacio quem fixou as resoluções 
do voluvel U. Pedro; quem lh13 fez sentir o contraste 
entre governar um imperio nascerite, ou um reino 
em decadencia; e quem representando-lhe a perda do 
Brasil como inevitavel St:l S\j retirasse; reanimou a· es
pirante ambição deste principe e conduzio a revolução 
effectuada corp muito pequeno sacriffcio, e quasi sem 
derramamento <le sangue. _o, desinteresse de · José 
Bonifacio e de seu irmão Martim Francisco é altamente 
digno de elogio. Honras e riquezas estiveram a seu 
alcance; comtudo retiraram-se do poder s:em titulas 
nem condecorações, e em honrosa pobreza. Muitos.de · 
seus açtos são com effeito" censura veis; todavia, con
siderando-se o estado critico do Brasil naquella época, 
algumas desculpas se deve dar a seus erros. )) ('16). 

XVII. 
t 

Descido <lo poder, José Bonifacio relrnhio-se ao si
lencio, desapprovando a direcção, que, seus succcs
sores davam aos negocios pul)licos. 

Já então um vago presentimento de s0us infortu -

(16) Arm itage, Historia do J3rasil, pag. 90. 
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nios foturós anuviara-lhe a fronte.... Que nobreza 
de sentimentos, que elevação de espirito respira nessa 
pagina intima , que a dôr arrancou-lhe no meio das 
pungentes angustias de suas decepções politicas-? 

« .... uma amavel e virtuosa companhe-ira que te
nho, um verdadeiro amigo .... e alguns bons livros 
são as unícas n ecessidades da vida, que não posso 
ainda escusar. 

«Acolher-me ao rntiro dos campos e serras,que me 
viram nascer, folh ear nlli alguma.:; paginas do grande 

1 
livro da natureza, que aprendi a decifrar com aturado 
e longo estudo, sempre foi umiJ. -das minhas mais do
ces e suspiradas esperanç.as, que pr;iza ao céo possa 
eu vêr de qualquer modo, comtanlo que seja bem 
cedo ·realisada ... 

« ..•. Cada vez mais me persuado que não nasci 
senão para homem de letras ... No retiro do campo 
terei, tempo (que sempre nté agora ry:e tem fugido) .de 
dar a nlt1ma mão á redacçào das mmhas longas via
gens pela Europa , aos meus compendios de meta
lurgia e de m'ineralogia, e a varios opmculos e memo
rias de phylosophia e litteratura , fructos ele larga-e 
aturada · applicação, que , se lhes não acudo já, estão 
em perigo de ser pasto de baratas e cupi. Senão ser
''irem para o Brasi-1, como creio, serv irão talvez para 
os doutos da Europa, que conheço e me conhecem. 
E qu e maior consolação póde tér um amante das 
sciencias e boas-artes, que communicar suas idéas e 
pensamentos á quem póde entendei-os e aprovei
ta i-os'? E' um prazer puro da alma espalhar pe1o 
mundo Q fructo de seus estudos e meditações, ainda 
sem outra remuneração que a consciencia de fazer 
hem . O sabio despresa as satyras e ingratidões de 

, 
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animos vis, que não podem deixar de reputar-se, 
queiram ou não queiram, muito inferiores aos ho
mens de virtude e de saber. ( 17) )) 

Desenganado pelas decepções, vendo desfolhar-se 
uma a uma todas as suas vicosas esperanças, o illus
tre sabio almejava refugiar-se na pbcida serenidade 
da vida litteraria contra o embate das paixões polí
ticas. 

Nem isso lhe foi dado. 
Faltava-lhe ainda o ostracismo, o prestigío da pros

cripção para pôr em relevo seu civismo, e collocar 
seu nome ao lado dos maiores vultos historicos. _ 

Em sua nobre -fronte devia estampar-se o sello se
vero . do infortunio, que assignala em todas as épocas 
os filhos da · liberdade. 

No dia 12 de Novembro de 1823 a constituinte foi 
dissolvida á força arme da, e José Bonifacio, o ho
mem que creára uma nacionalidade, foi violéntamen
te preso e deportado para a França em companhia 
de seus irmãos. (18) ~ 

(17) Tà11.ioio nº 5 de 2 de Setembro de 1823, pog. 21. 
Temos cerlesa qne estas palavras, embora assiguadas por 
pseudonimo, são de José Bonifacio. Foi isso declarado na 
devassa, a que se mandou proceder cont ra aquelle pe
Tiodico . 

(1 8) Deu-se nessa viagem da depor tação um in cidente 
notavel, que o Sr. Porto Alegre descreve nas seguintes pa
lavras:- « Os aconLecime-ntos occorridos naquella inespe
rada deportação á bordo do navio que os conduzia, eu 
tremo de os narrar. A historia ainda não divulgou esse 
horrível acontecimento, essa espe,úe - de Odyssea, esse 
naufragio sui generis, essas r evoltas, essas traiçõe;, , essél.s 
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A facção portugueza exultou. O sol da indepen
dencia empallideceu, e um crepe n egro estendeu-se 
sobre a face· d.o novo imperio. 

XVIII. 

Atirad·o ás plagas do estrangeiro, victima de cruel 
ingratidão , com a alma ulcerada por dôres profundas, 
José Bonifacio volveu de novo os olhos para o.seu \ão 
doce passado litterario, e adq ui rio porant13 a poste_ri
dadc novos títulos de gloria. .-

Os espíritos elevados têm cumsigo esse nobre apa
nagio : ·a adversidade não os alterra. Longe êle pros
tral-os, apura-lhes a intelligencia e alenta- lhes, as 
forças abatidas. 

O litterato, sobretudo aquelle que dedicou-se ao 
culto das idéas , nada tem a temer na terra. 

Na hora suprema do infort~mio apparece-lhe, para 
consolal-o, a inspiração da poesia, como um alivio 
que o céo. ~anda nessa hor~ solemne aos seus pre-
destinados. · 

Onde os espiritos vulgares só encontram espinhos, 
o poeta colhe flô.res e traduz suas angr::stias em canti- -
cos sublimes. 

fomes e a energia de José Bonifacio, e as representações 
ao .governo da Hespanha. Mas quando o div11lgar; a pos- · 
tendade ha-de tremer, como ~u eslremeci ao ouvi~lo da 
propria boca das victimas, com uma serenidade patriar
chal e com aquelle amor, com qu e narramos os perigos do 
passado . (Revisto do lnstüuto Hislorico, suplemento ao 
tomo 11, pag. 159.) 
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« Nada ha como , a proscripção para descobrir os 
Inysterios do_ coração humRno; basta-que a intelligên- ' 
eia ·Se concentre no seu pensar para que harmoniosas. 
v ibrem as cordas da harpa celeste, que reside n'alma; 
_a poesia apparece ?empre magestosa e sublime nas 
amarguradas e solemnes horas do exílio; e o anjo que 
esvoaça.-em forno, alimentando as saudades da patria 
com o balsamo suave e resignado da religião : é o 
cysne quesolitario e b <?llo,melaneolico e amoroso,corta 
as aguas do lago, e cotno que pranteia a ausencia da 
companheira; as aguas do rio que corre plac:damentc, 

_o vento que sussurra nas palmeiras, o cantico que a 
~ve agreste <las solidões echôa, como echo()u nos pri
meiros dias da viela, na idade infantil, tudo é poesia 
no exílio, porque a irnagiryi:çào se perde üa eternidade 
o pensamento vôa e o homem rn üà'o prende a terra 
se não pelo vinculo ela dor saudosa dos passados pra
zeres. » (19) 

Na mocidade, -cn~ os bellos tempos de- sua~vida 
academica, José Bonifocio sar:rificara as musas çom
:pondo poesias de _subido estro e animação, em q:µe , 
apparece o grande cabedal ele _erudição, que possuía 
uas litteraturas antigas e modernas . (20). 

A política viera depois partir ·a cadêa . brilhante de 
suas tradições litterarias. 

(19) Plitlarcho Brasileiro do Sr. Dr. Pereira da Silva , 
'lº, 135. ' -

· (20) Essas po esias José Bonifacio collecciorniu-as no 
seu desterro, e publicou-as em Bor cl éos . em 1'825 sob o e 

tituio~Poesias avulsas de Ameriéo Elysio. São dedic'adas ' 
' aos brasiJeiros, aos qüa~s o autor, no prologo, c1irige est~~ 

palavras: « Que eu seJa teu amigo, algumas ' provas J·a 
tenho disto dado ; e para t'as conliuuar _si dar no meu 
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Agora, porem, votado ao ostracismo pela ingratid·ão 
de sua patriã, ·essa victima iÍlustre refu giou-se nas 
recordações do passado e exhalou em hymnos ~ublimes 
as angustias supremas de sua alma. 

Que nobre elevação de espírito, que dignidade al
tiva tranluz nessa ode sublime que ell e dedicou ao 
poeta desterrado ! 

« O' lyra brasileira que inspiravas, . 
Com teus hymnos, no peito amor de glorias, 
Tu que o pranto da esposa suspendias, 

Quando ausente o guerreiro ; 

Ora do triste vlite no desterro 
Já não accendes de lVIavorte o fogo: 
Nem cantas os tropheos da patria amacl<) 

Com magica har.mon.ia. 

Fica pois, lyra inutil, pendurada 
De secco ramo, ou temperada agora 
Em tom mais brando, vai soar tristonha 

Em acanhado estylo. 

cresterro, onde as· circumslancia, me não permiitem mais 
por ora ; ouso offerecer-te estes poucos e desvairados 
versos- Farpa.dos ?'estas .do traquete roto. Além das po e
sias originaes, figuram n esta collecção traducçõ es em -
verso de Ossian, da Theogonia-de Hesiodo, Olympicas de 
I 1indaro, Noiles de Young~ Eclogas de Virgilio, Paraphrase 
qos Psalmos. etc . Os Srs. Eduardo & Henrique Laem mert 
flzeram uma 2ª edição (Rio d~ Janeiro- 1861) des tas poe
sias, accrescentando-lhe as odes avulsas do autor e as 
cantigas bacchicas; edição niüda, ornada com o retrato 
do autor, e seguida de sua biographia. 

.. 
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. . . . . . 
Ah! Não digas, qh ! zoilo, mal, do vate, 
Se ainda se acolhe de Narcinda ao seio 
Pois no meio dos sonhos dos amores 

Tambem co'a patria sonha. 

Para · a mo lesa não nasceu o vate 
Em ditosos dias chammejava 
Sua alma ardente, de heroísmo _cheia, 

Quando uma patria tinhá ! 

A corda que cicia d?cemente 
Sobre a dourada lyra malfadada, 
Otr' ora ousou curvar arco guerreiro, 

Vibrrar rapida setta. 

Os labios, qne ora volvem molles versos, 
Lá levantar souberam ela vingança 
-Grito tremendo, a despertar n patria 

Do somno amadornado ! 

Mas -O.e todo acabou da patria a gloria ! 
· Da liberdade o brado, que troava 
Pelo inteiro Brasil, hoje emmudece 

Entre grilhões e mortos ·1 

Sobre suas ruiÓas gemem, chc:>ram, 
Longe da patria os filhos foragido~ : 
Accma-os de tra~ção, porq'a a amavam 

Servil, infame bando. 

43 
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Ah! não digas, oh.! zoilo, mal do vate, 
. Se aos.lares seus não volta ·acicalado, 
Subito ferro afogaria o grito 

Que pela patria erguesse 1 

AUi da santa liberdade os filhos, 
Esses poucos que restam, fugidios, 
Vivem inglorios , pois as honras dão -se 

A' perjuras escravos . 

Que um raio de espérança o :f~do accen da, 
Que um relam págo só· pénetre as trevas , 
Que o seu Brasil envolvem, n esse instante 

~111 pé ~e alçará forte ! e 

Então seu coração no altar sagrado 
Da liberdade deporá ligeiro 
A branda lyra ; então com n ova murta 

' Coroará a espada. 

Oh ! qüanto é forte urri vate, se nutrido 
Entre perigos foi 1 Se denodado 
Da morte os brados retumbar ouvira 

Çom não mudado rosto ! 

Que um Thrasybulo novo se fcvante 
C'um punhado ~e heroes, a tyrannia 
No ensaguentndo throrro, já instante 

Cahirá aos pés exangue. 

. ~ ,. 
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Adeus, ó lyra ; basta : já se embruscam 
Cada vez mais os ares :-sombra espessa 
Envolve-em torno a placida ra.mada, 

Em que teu vate geme . 

Adeus, emfim , adeús lyrh piedosa! 
Ah ! quantas vezes o teu pobre vat~ 
Amelg'l.va comtigo a dôr p~ofunda 

Em desveladas noites ! » 

45 

• 

Não ha aqui esse cadenciar harmonioso, essa mor
bidez e suavidade de fórma , que caracterisam as crea
·ções das almas ternas e sensíveis. O pensamento, 
descompassado como a dôr, vasa-se em moldes incor
rectos. Alguns verso_s são talvez asperos e d:iros : 
mas ha nas imagens e nas idéas tal firmeza e elevação 
de pensamento, que '\ecordam os mais bellos modelos 

·desse genero. 
Sente-se o carpir pungente da dôr, o grito omni

potente do proscripto, que se traduz em maldição 
. contra a pntria. 

Porém o poeta, como o homem justo d e Horacio, 
'.tem a fronte altiva e desassombrada, e desdenha a 
.adversidade ·que o tortura. · 

A rnes11:a valen tia .de inspiração e altivez rfo Bn· rn~· 

• 
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revelam-se runda em i:nais subido gráo na sua-admi
ravel ode aos Bahianos : 

« Altiva Musa, ó tu, que nunca inse~so 
Queimaste em nobre altar ao despotismo ; 
Nem insanos encomios proferiste 

De crueis demagogos. 

' ~mbição de poqer, orgulho e fausto, 
Que os servis amam ,tanto, nnnca, ó Musa, 
Accenderam teu estro-a só virtude 

Soube inspirar louvores. 

Na abobada do templo da Memoria 
Nunca comprados cantos retumbaram . 
Ah! vem, ó Mnsa,-vem, na lyra d'ouro 

"' Não cantarei horrores. 

Arbitraria fortuna ! Despresivel 
Màis que essas almas vis, que a ti se humilham,. 
Prosterne-se á teus p~s o-Brasil todo, 

Eu. nem curv:o o joelho ! 

Beijem o pé, que esmaga, a mão q'açoita, 
Escravos nados sem saber, sem brio ; 
Que o barbara Tapuya deslumbrado 

O deos do mal adora. 

Não-reduzir-me a pó, roubar-me tudo ,
Porém nunca aviltar-me, póde o fado 
Quem a morte nã(I teme, nada teme 

Eu n'isto -só confio. 

• 
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Embora nos degráos de excelso throno 
Rasteje a lesma, para ver se abate _ 
A virtude, que odeia ; a mim me alenta 

Do que valho a certesa ! 

E vós tarnbem, Bahianos, dE>spresastes 
Ameaças, carinhos ; desfizestes 
As cabalas, que per.tidos urdiam 

· Inda no rríeu desterro ! 

' • 

Amei a liberdade, e a independencia, 
Da doce, cara patria, a quem o Luso 
Opprimia sem dó, com riso e mofa. 

Eis o meu crime todo ! 

Cingida a fronte de sangrentos louros, 
Horror jámais inspirará meu nome ; 
Nunca a viuva ha-d~pedir-me o esposo, 

Nem seu .pai a criança! 

Nunca aspirei á fiagellar humrnos, 
Meu nome acabe, para sempre acabe, 
Si para o libertar do ·eterno olvido 

Forem precisos crimes ! 

47 
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Morrerei no d~ste~ro,. em terra estrqnha, 
"-Que no Bra?il só vjs escravos me.dram- . 
J>ara mim o Brnsil não é mais patria, 

Pois faltou á justiça. , 

Y 9lles e serras , altas mattas, rios, 
Nunca mais vos Yerci-sonhei oulr'ora, 
:roderia entre vós morrer contente ... 

Mus não-monstros o vedam. 

De estranha emulação acceso o -peito, 
La me ia formando a phaptasia 
Projectqs 'mil par_a venc~r mil ocios, 

_Para crear prqdig,ios .! 

Doces. visões, .fugi ! Ferinas almas 
Querem que em França úm desterrado morra ! 
Já vejo o genio-a·a certeira morte . 

Ir afiando a foice ! 

Que o Brazil .inclemente ingrato ou fraco, 
· A's minhas cinzas um buraco negue .. 
Talvez tempo virá, que ainda pranteie 

Por mim com dôr pungente. 

Exulta, velha Europa ! O novo imperio, 
Obra prima do ceo, por fado impio, 
Não será mais o teu rival altivo 

Em com mercio e marinha. 
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Aquelle que gigante inda no berço 
Se · mostrava ás nações, no berço mesmo 
E' já cadaver de cru~is harpyas, 

D e malfasejas furias ! 
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Rutilava então no horisonte europeo a aurora· da 
libertação da Grecia. Foi como um raio de luz e de 
esperança trasido ao seio das angustias do proscripto 
brasileiro. 

Trapsportado de jubilo e enthusiasmo por esse 
acontecimeritc;i-graridjosó, q~rn r:,asg9ra perante a Euro
pa a pagina negra da dominação turca, José Bonifacio 
afferrolhou BO fundo do coração amargurado OS ina
les da patria, preüdeo aos labios u'm pallicló sorriso 
de contentamento, e em uma ode inspirada cantou a 
liberdade d'esse berço prestigioso da civilisáção hu
mana: 

« Oh ! Musa do Braiil, tempera a ly ra, 
Dirige o canto. meo, vem inspirar-me 
-Accend'e-me na mente estro divino 

De heroico assurnpto dign:o ! 
. . 

Se comigo choraste os negros males, 
Q ue a saudosa cara patria opprimem, · 
Da Grecia renascida altas façanhas 

As_ lagrimas te sequem ! / 
4 

• 
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Se ao curvo alfange, se ao pelouro ardente 
Politica malvada a Grecia r ende ; 
As bandeiras da cruz, da liberdade-, 

Farpadas inda ondeiam. 

Como as gotas da chuva, o sangue ensopa 
Arido pó de caro pos d evastados ; 
Como do fu n era l lugubre sino, 

Gemidos mil retumbam. 

Perecerás , ó Grecia, mas comligo 
Murcharão de Albion honra e renome . 

Não desmaies, pm:ém ; a d ivindade 
Roborará teu braço ; e na memoria 
Gravará para exemplo , os altos feitos 

Dos illustres passados . 

:Eis os mirrados ossos já se animam 
DP, Melciades, lá na campa fria 
Ergue a cabeça e grito dá tremendo 

Para· acordar os netos. 

Hellenos, bráda, o' vós prole divina, 
Basta de escravidão , não mais opprobios 1 
E' tempo de quebrar grilhão pesado, 

E ele vingar infam ias. 
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Se arrasastes de Troya os altos muros 
Para o crime punir, que amor causára, 
Então porque soffreis ha largos annos 

Estupros e_ adult8rios? 

Foram assento e berço ás doutas musas 
-O sagrauo llellicon, Parnaso e Pindo: 
Moral, sabedoria, humanidade 

Fez vecejar a lyra. 

Ante Hellenicas proas se acamava 
Euxino, Egeu- e mil colonias iam 
Levar_ artes e leis ás rudes plagas 

E da Lybia e da Europa. 

,_ 

Se Sparta ambiciosa, Alhenas, Thebas, 
O fratricida braço não tivessem 
Em seu sángue banhado, nunca a Gr_ecia 

Curvára o collo a Roma. 

Assás sorvestes já milhões de insultos. 
Já longa escravidão pagou teus crimes, 
O céo tem verdoado. Eia, já cumpre 

Ser Hellenos, ser homens. 

~ Eia, gregos, jurae, mostrae ao mundo 
Que sois dignos ·de ser quaes fostes antes : 
Eia, morrei de todo, ou sêde livres.-' 

51 
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...... A Grecia inteira braqa: 
Ou liberdade, ou morte t 

As poi?sias de José Bonifacio tornam-se notaveis 
pelo vigor da inspiração, valenti a do pensamento e 
energia da expressão. 

O que haverá nas odes de Horacio mais vigoroso 
do que essa feliz imagem da poesia ? 

Nem mil estatuas de fundido bronze, 
'Nem marmores. de Paros 

Vencem as iras de Saturno idoso: 
Arrasam-se pyromides soberbas, 
Sotterram-se obeliscos, 
Resta uma Illiada e uma Eneida resta! (21) 

XIX. 

:Em 1829, depois de gemer sete annos no exilio~ 
José Bonifacio retirou-se ao Brasil. (22) ~ 

Já então impalledecida a estrella do imperador de-
cl ip.ava para o seu occaso. 

Os êrros politicos da administração hav_iam trasido 

(21) Ode á Poesia, feita em 1785. 
(22) O Sr. Porto-Alegre descreve assim o feliz r r. gresso 

_ de JGsé Bonifacio : « Ainda me recordo da impressão que 
fizera su a chegada! O nome dos Andradas era um nome 
fa scinador para toda a mocidade. do meu tempo; uns des
creviam _as suas feições e gestos, outros recitavam de cór 
v-alentissirnos trechos do orador nato, e todos lamentf.\ivam 
sua força da ausencia ; e eu voi: asseguro, senhores , que a 
primeira vez que vi o veneravel José 13onifacio, beij ei-lhe 
a mão, aqne1la mão tão alva e tão descarn ada, que havia 
firmado n independenciu da minha patria ! _ 

(lte1:istc6 da Ins l-ili ito , s upplem~nto ao tomo 11, pag. 159.) 
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. o paiz á uma situ~ção anormal. O monarcha qnasi 
isolado no -seio da nação, em flagrante antagonismo 
com a opinião liberal, tão poderosa nessa epocha. 

Aproximavam-se os dias sombrios da revolução . . . 
Desenganado por uma dolorosa experiencia, ha

vendo já toc&do essa quad ra fria e tristemente closo
ladora da velhice, o illustre proscripto beij0u a terra 
de sua patria, quando j á os aco.ntecimentos iam dizer 
sua ultima palavra . 

Conservou-se, n8sse pouco tempo, r etirado dos 
publicos negocios, refugiado na solidão de suas senti -'
das meditações, que mais ainda enlutava a tenebrosa 
perspectiva do futuro. 

A revolução de Abril appareceu. 

Nessa crise supremà que ia decidir dos destinos do 
imperio, na hora &olemne em que a adversidade trans
punha as av_enidas do pé!_ÇO, o rnonarcha voltou-s•; 
para o seu velho amigo, tão injustamente maltratado 
por elle out' ora, nomeou-o tutor de seus filhos no 
Brasil , (23) e deixou para sempre a patr1a, que adop-

(23) « Tendo maduramente r etlectido sobre a posic~10 
politica deste Imperio, conhecendo quanto se faz n eces
saria a minha abdicação, e não desejando mais nada 
neste mundo senão gloria para mim e felicidade para 
minha patria, hei por bem, usando do direito que a Cons
tituição me concede no cap . 5°, art. 130, nomear, com o 
por 'es te meu Imperial Decreto nomeio Tutor dos meus 
amados e presados Filhos ao muito probo, honrado e pa
triotico cidadão José Bonifacio de Andrada e Silva, meu 
verdadeiro amigo. 
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tára ; rasgo de grandesa de duas almas generosas, que 
se cornprehenderam no dia do infortunio ! 

XX . 

Então novas provações, por ventura mais pungente 
começaram para o illustre ancião. 

. Desassombrada do 1.mico embaraço que a continha, 
a rev?lução seguio s•m curso, impellida pela exaltação 
delir~nte do triumpho. 

O paiz abalára-se profundamente ; e a commoção 
dos espiritos deixava antever os perigos da situação 
política. 

Os Andradas haviam sempre desapprovado o movi- , 
mento de 7 de Abril. D'ahi o perpetuo antagonismo
em que se achavam com a nova ordem de cousas ; a 
antipathia profunda, que lhes votou a revo1uÇão. 
Entretanto, na sessão de 22 de Junho de 1831, José 
Bonifacio tomou assento na camara como deputadô 
pela Bahia. As suQs primeiras palavras por essa occa
sião proferidas, devem ser áqui lembradas : 

« Quem diria, Sr. presidente, que eu, velho e can
çado, teria :iinda a satisfação de entrar n' este recinto, 
e de assentar-me neste mesmo banco onde fôra preso 
e deportado sem crime algum, quar..do collaborava 
para a factura da constituição, que o Brazil só tinha 

« Boa-Vista, aos 6 de Abril de 1831, decimo da Inde
pendencia e do Impeno~ Imperador Constitucional e De
fensqr Perpetuo do Brasil. 
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direito de fazer 1 Velho e cancado, en teria bastante 
motivo para me excusar da honra, que se me quiz 
fazer, se não fosse tambem movido pela gratidão para 
com a briosa província da Babia, que duas vezes luç
tou contra as cabalas promovid.a.s á impedir que po
desse aqui levantar a YOZ em prol da patria. >> 

Em uma crise agitada como esta de 1831, a posição 
de José Bonifo~io em frente de um governo. hostil, tor
nava-se sobremodo difficil. 

Firme em seu posto de honra, vel_ando junto ao berço 
que lhe fôra confiado, o tutor, olhado sempre com 
desconfiança e suspeita para a revolução, não tardou 
em ser arrastado pela lava encandecida das paixões 

/ 

políticas n'essa época de apprehensões sinistras, em 
que o espirita ptiblico profundamente ?balado, de 
tudo se arreceiava. 

Suppondo-o connivente com a restauração, o go
verno suspendeu a José Bonifacio das funcções ·de tu
tor, arrancou-o violentamente do paço imperial, e 
mandou-o condusir preso, no meio da força publica, .· 
á ilha de Peqnetá. (24) 

XXI. 

Deu-se então um d' esses espectaculos da historia an·-

(24) Veja-se, a eslc respeito o notavel discurso do Sr. 
Arcebispo da Bahia na camara dos deputados, sessão de 

,1834 (pag. 227 da collecção dos seus discursos parlamen
tares) ; e « Defesa do conselheiro José Bonifacio de An
drrida e Silva no jury pelo desembargador Candido Ladis
láo Japy-Assú."<iRio de Janeiro, 1835. 
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tiga, em que .a ingratidão ~1a .cional era a coroa de 
gloria dos grandes homens. 

Depois de ver sua casa apedrejada pela populaça, e 
seu nome coberto de improperios nos asiagos dias de 
Dezembro de 1833, José Bonifacio, o credor da na
cionalidade brasileira, foi arr.astado ao eseabello dos 
réos, e ahi respondeu á um processo, que o incul
pava de traidor á patria l 

Honrosamente absolviâo, o illustre sabio, sobre 
cujia fronte cahira por mais de uma vez o raio das tem
pef,;tadés_ políticas, recolheu-se ao retiro d.' gabinete 
na ilha de Paquetá, e ali passou seus ultimos dias; 
rodeado de seus amigos, entregue todo aos cuidados 

' da sciencia. 
~ A mesma e_sfrella, que lhe rutilára na manhã da 
viela, veio illuminar-lhê os derradeiros momentos da 
ex~stencia. · 

Deos sabe as amarg~s decepções, ·a agonia lenta, 
porque passou esse ancião venerando, maltratado pela .. 
ingratidão de sua patria, ferido pelo ostrncismo por 
esse mesmo povo que elle arrancára das mãos do abso
lutismo l. .... 

Vasada nas rudes provações do infortunio, sua exis
tepcia ia terminar. Os corações brasileiros cobriram
se de luto: ... 

' 
No dia 6 de Abril de 1838 falleceu em S. Domingos 

o conselheiro José Bonifacio d_e Andrade e Silva. (25) 

(25) O decreto de 26 de Abril de 1838, ai:wrovado por 

·I 
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Seu corpo embalsamado foi, por disposição testa
mentaria, remettido a Santos, onde descança na .terra 
humilde de seu berço. 

XXII. 

José Bonifacio de A.ndrada e Silva, é o vulto gran
dioso de nossa independencia. Seu nome perdura 
eterno nas tradições do povo, e é repelido com reli
gioso en.thusiasmo por uma naç5.o inteira. Sua vida, 
agitada por tantas vicissitudes, symbolisa um dos mais 
brilhantes episodios da liberdade. 

A creação de uma nacionalidade, a organisaçilo de 
um imperio, eis sua existencia. 

Essa patria que temos, essa nobre liberdade- que 
gosarnos e que faz o nosso orgulho. tudo lhe devemos. 

. . E' já . terppo de quebrar o silencio criminoso da 
ingratidão e de perpetuar pela voz da historia os feitos 
brilhantes de nossos maiores. 

o -passado de nossa terra tem muita grandeza, para 
que o esqueçamos nós, os herdeiros de tantas glorias. 

Todas as nações glorificarr_i os grandes homens de 
sua patria: Não seremos nós os br&sileiros, quem ha
vemos de pagar o beneficio com a ingratidão. 

Para riscar da face da terra o nome de José Boni
facio, fôra preciso proscrever uma nacionalidade in

.. teira ! 

outro de 15 de Junho do mesmo anuo, concedeu ás filhas 
de José Bonifacio uma pensão "<< em rernuneracão 'dos re
levantes ~erviços pelo mesmo conselheiro prestados á 
causa da mdependencia do Imperio. » 
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Nas idades futuras, qua,ndo os odios do presente se 
sumirem no silencio do tumulo, e a historia proferir 
sua grave sentença sobre o passado, sua figura ma-

1 

gestosa assomará no portico de nossa independencia, 
como<< esses gigantes, que a historia profa:n·a esa
~agrada nos pintam no berço da sociedade, e qiie se 
amostraram d terra depois do diluvio. 1> (26) 

E a posteridade admirada , apontando para esse 
vulto grandioso dirá : 

« Eis José Bonifacio de Andrada e Silva ! - -

(~6) Chàteaubriand-Estudos Historicos. 

' 
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rüRTUi FRANCISCO RIBEIRO DE .ANIHlADA, (*) 

Ha muita vida, muita grandeza no nosso pas
sâdo. 

A historia contemporanea Brasileira é fecunda em 
g1oriosos exemplos, que devem ser religiosamente 
guardados péla gratidão nacional. 

A. causa da liberdade n_o Brasil tem sido illustrada 
' por devotações patrioticas, por sacrificios heroicos. 
Filhos ingratos, nós, renegamos o passado, e ol4amos 
com desdenhosa indifferença para aquelles, que nos 

' legaram uma nacionalidade. A lapida, que encerra 
os restos de nossosos grandes homens, guarda tam
bem as glorias da patria : entretanto elles· ahi jazem 
no esquecimento, e a geração presente renega o 
culto do passado para. incensar os ídolos do dia 1 

Desde a independencia <J té boje ha mais de um 
exemplo eloquente para attestar a grandeza historica 
de nossos maiores. José _Bonifacio , l\'.Jartim Francisco, 
Antonio Carlos, Feijó, Paula Souza, Alves Branco, 
são nomes, que simbolizam épocas, e hão de repre-

(1) Esta biographia bem como a de Antonio Carlos, 
Feijó e Evaristo, foram já publicadas em outro tempo. 
Aqui as dou inteiramente r efundidas, sendo que o tra
J1alho sobre Feijó é quasi novo. 

a 
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sentar com honra o -Brasil de· hoje perante as gerações. 
futuras. 

No grande portioo da nossa historia política avulta 
a figura màgestosa de Martim Francisco Ribeiro de-. 
Andrada. 

Emquanto a virtude cívica fôr honrada e o passa
do merecer cu 1tos, esse nome vi verá nas recordações. 
da patria -agradecida. Sua gloria sellou-a já a tra
dição. 
1 Martim Francisco é um dos apostolos mais devota- , 
~os de nossas liberdades, um dos grandes obreiros de 
:qossa indepeodencia. Sua vida é uma reacção contra 
o passado-colonial, um protesto eoergico e eloquente 
contra o absolutismo. Seus longos s0ffrim·-ntos pela 
causa elo Brasil, o prestigio da proscripçào, a prnbi
dade e iodepenclencia de seu caracter, o mesrnú orgu_, 
lho de seu merecimento, dão á sua figura proporções ' 
grandiosas, que o collocam entre os vultos mais nota
-veis do plliz. 

Os Andradas -sublevara'ffi ao redor de sr grandes paí
xpes: a missão da historia, porém, não é erguer a 
lqpida do sepulchro para ouvir o écho d1~ odios ex
tipctos; esses morrem c0m o dia que os vio nascer, e 
aos archivos de posteridade só passa a verdade despida
d~s p.reconceitos do mon1ento. 

Investigt~emos com imparcialiãade os factos dessa 
e~istentencia gloriosa, cujos períodos mais importantes. 
se confundem com a historia de nossas liberdades. 



BRA:.SILEIRA 61 

-
Martim Francisco Ribeiro de Andrada nasceu na 

·então villa de Santos, em 1775, e foi ahi baptisado 
.aos 27 de Junho· de 1775 (2) : foram seus pais oco
ronel Bonifocio José de Andrada, e sua mulher D. 
l\1aria Barbosa da Silva. Os recursos de sua familia 
proporcronaram-lhe a vantagem de ·seguir, com seus 
dous irmãos, a carreira ·Iitter<Íria. A Universidade de 
Coimbrí.l. abrio-lhe seus thesomos, e ahi obteve Mar
tim Francisco o gráo cm mb.thematicas. 

Gemia ainda o Brasil sob o peso do regimeu ' colo 
iüal : seus filhos, porém, começavam já ue denunciar 
os as~omos qa força intellectual, que os animava . 

Desde o reinado de el-rei D. João V alarg~ra-se 

·consideravelmente o circulo dos brasileiros, que se 
. dedicavam ás letras, e concorriam çom distincção 
para o serviço da métropole. 

O desembargador J oão Pereira Ramos de Azeredo · 
·Coutinho, seu irmão o conde de Arganil, reitor refor
mador da Universidade de Coimbra, José Bonifacio de 
Andrada e· Silva, frei Velloso-o grande botanico, 
Souza Caldas, Silvá Alvarenga, Coelho de Seabra, 
fecham com honra o seculo XVIII,' e abrem com ma
gcstade o seculo XIX nos fastos do Brasil. 

1VI,artim Francisco pertenceu tambem a essa plciade 
brilhante . No anno de 1800 vêmol-o já empregado 
em excursões s r;ientificas ao serviço da nação portu-

(2) Devo o conhecimen o des ta da ta ao Sl'. Dr. A. P . 
d os Sún tos, qu e a ver iíicon na cidade deste no me. 
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gueza ao iado de seu irmão José Bonifacit·1, e do te
nente.·geral Napion. (3) 

O Brasil era então representado com gloria ante a 
metropole. Nomeado ·inspector das minas <? mattas 
ele S. Pattlo, voltou á sua patría, todo entregue á vida 
pacifica do homem de letras, e àccumulando com 
seus estudos esse cabedal de erudição e saber, que 
devia mais tarde engrandecel-o tanto no theatro da 
viela publica. -

Eíµquanto a Europa revolvia-se nas crises tormen- . 
tos;is da regeneração social; emquanto o graod~ ho-. 
mem desenrolava os assombrosos episodios de sua 
granqe epopéa, Martim -Francisco entregava-s~ no 
_Brasil ás peregrinações da scieucia : no meio das tre~ 
vas espessas da ignorancia colonial, o raio da inteÍli
genciq allumiava-lhe a fronte, e fazia-"o seguir por 
entre precipícios e brenhas para descobrir a verdade. 
(( Creio, diz elle nesse estylo ameno e facil que o ca
racter\sa, que Kolbe e Vaillant nos a ridos e desertos' 
sclrtõep da ·Africa ·não #acharam tantas difficuldacles 
que ven'cer, como eu em uma colonia portugueza ha 
tan to povoada. 

Se Linneo intentou 

(3) En 1 1800 José Bonifacio, Martim Francisco, e o 
tu1ente-general Napion, fizeram par ordem do governo 
portuguez, uma viagem minerographica da Estr0mrtdura 
á Coi04brn, sendo l\Iartim Francisco o encarregado de 
csCÍ'ever os trabalhos d:i. mesma. Este trabalho leu-se na 
Aoadcmia Real de Scien cius de Lisboa em 1812. -
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suas primeiras viagens á pé, e despido de todos os 
meíos, eu tambem, para instruir-me conhecendo os 
productos naturaes desta capitania, tenho arrostado 
com todos os perigós, cobrindo-me com as folhas da 
areca oleracoa e alimentando-me com o seu palmito, . 
zombando de onças, tão··clarnnosas e rnalfazejas , an·
dando a pé por entre matas continuas, emmaranha
das de espinhos: tudo isto tolero com gosto, e só me 
desgosta a escasseza de observações. » (4) 

Admiravel poder da sciencia ! Plinio perece devo
rado pelas charnmas do Vesuvio, victima de sua dedi
cação pela causa da verdade ; Chateaubriand affrnnta 
as brenhas e <?S precipícios, e mede-s~ com a immen
sidade das matas seculares do Novo-Murido para sur
prehender os segredos qa-natoreza virgem ; _Martim 
Francisco paga ·seu tributo á sciencia, peregrinando 
por entre matas para engrandecer sua intelligencia 
com os thesouros da verdade. 

Serenos foram us dias, que passou sob o reinado 
de D. João VI : o Brasil todo viv_ia tranquillo sob o 
regímen do absolutismo, e parecia como adormecido 
para ganhar forças, com que se empenhasse mais 
tarde na luta porfiada da Indepcndencia. 

Durante esse largo perio~o , em que. se preparnram 

(4) « Diario de urna vi3.gem mineralogica pela pro
vincia de S. Paulo em Hl05, p~ l o conselheiro Mar~tim 
Franctsco H.ibeiro de Andrada , membro honorario do 
ln stit.u Lo II1storico. » Revista Trimensal, tomo 9°, 527. 

. 1 



64 DIBLI01'HECA 

os acontecimentos, que devi.am ml!is tarde.confun- . 
dir-se com seu nome, , Martim ·FrÍmcisco era alnda o 
homem clt) letracs, todo entregue ás indagações da 
sciencia. (5) 

. Horisontes mais largos, porém, estavam reseryados 
á sua gloria : seu no~e estava fadado para inscre-:
vcr-se nos fastos da Ind.ependencia. 

A,causa da liberdade ia arrancal- o do retiro. 
O pai~ ~ntrára em uma nova phase: retirado ei-rei 

D. Jo~o VI para Portugal, tornara-se a remlonisação 
do Brasil o alvo político das côrtes de Lisboa . . Os de

creto:; ~e ~9 de Setembro foram o primeiro passo para 
restabelecer a dntiga dominação colonial. O Bra.sil 
unisono repeUio tão impolitica pretei;ição. Com seu 
irmão José Bonifacio concorreu Martim Francisco, á 
esse tempo secretario do governo provisorio de 
S. Paulo, para essa glo~iosa representação de 2!1- de 
Dezemb:-o de 1821, que foi o prim~iro grito ·do p::i-
triotisIY\o coptra a prepotencia da metropole. . 

Chegadô á _côrte José Bonifacio, foi chamado. á ge
rencia çlos negocios puhlicos, e começou sua grande 
obra de organizar o paiz 'no sentido elas idéas da In
depend l'! ncia. 

(5) E1ri Março de 18~0, José Bonifacio e Mart.im Fran
cisco fi ze ram t: rn a exc n r~ão montani~ tica e m pnr te da 
provincia dé S. Paulo parn de termin ar os se us tcn e nos me
t alliferos : este !rabalho foi impr esso noJournal rles .Jlhnes . 
Veja-se Elogio Historico de José Bon i fo c io de And rada e 
S ilva, pc:ilo Sr. Dr, E . J . da Silva Maia , Revis ta do I ri s-
tilulo , t OfTJ O 8°, 1 t{l, . , 
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O passado, porém; estava ainda em pé : o m11ndo 
d~ :Portugal dominava: As medidas impofüicas das côr
tes haviam lançado o germén da discordia entre os 
Brazileiros. 

' 
, Em S. ' Paulo· o movimento retrôgracló das idéas 
lusitanas, apoiado pelo general João ·Carlos, co_nse
guira entorpecer o progresso· da liberdade constitucio
nal, que à hova ordem Je cousas tentava plaritar no 
paiz. Como_ representante das novas idéas; que se en
carnaram em J·osé Bonifacio para dar-nos a Indepen
dencia, foi Martim Francisco expulso do Governo Pro
visorio de sua. provincia, . e conduzido · prezo para a 
côrte. Tal era ainda a força ·das idéas regressistas. 

-Chegado ao Ri'O, agu::irdàva-o o ·mais brilhu nte tri
umpho: · seu· nome ia Jigar-·se ao grande dr-ama . de 
nossa libertação po1it_ica. 

A lucta da Independencia era uma empreza diffi
, cil : desorganizado pelas côrtes, o Brazil entrava em 
combate com um.a potencia constituída, que o asse
nhoreára por trez semlos. 

Nessa $n1nde empreza empenharam-se todos os 
· rec~rsos do paiz ~ provas de extraordin~ria firmeza e 
actividade cléra José Bonifacio, conduzindo com pru
dencia consumada o movimento ·aa Independencia. A 

' época, porém, era critica : as circumstancias do paiz 
punham em contribuição toqos - os recursos do políti
co; a nova · ordem de cousas reclamava ·sobre tudo 
um babil financeiro , que podesse, por acertacfo.s 

5 

/ 

. 1 
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medidas, fazer face ás avultadas despezas, que exigiam 
acontecimentos tãõ extrnordinarios : esse. homem ap
pareceu em Martim Francisco. ·A !~de .Julho de 1822 
foi chamado ao ministerio da fazenda. O desinteres
se e a probidad6 deram a mão á subidos talentos para 
firmar sua reputação política . . Ape.zar dos enormes 
<lispendios da guerra da Iodependenciª, sua probida
cJe e patriotismo acharam recursos para fazer-lhes fa
ce sem gravar os cofres da nação (6). 

1 • 

Consumada a Indepcndeucia, reunia- se a consti-
tuinte para organizar o pacto da no-\1a associação po
liticn. Martim Francisco foi á ella deputado pelos 
votos Ja província do H.io de Jan~iro . Ministro en
carregado de Jirigir os deslino3 do imperi'J, devia no 
séio da representação nacional defender os interesses 
do povo, a causa da liberdade. Essa missão elle a 
llesempenhou com honra. 

A energia dos Andradas em uma época critica, tra
, ,acJa de paixões e preconceitos {le nacionalidades, 
acarretou-lhes inimigos ardentes : .uma opposição sur
gia logo na scena política, que procurava embaraçar
lhes a acção. A 17 de J ulho de 1823 o glorioso mi
nisterio da indepcnàencia estava fora da administra
ção. 

(6) Com os dispendios da guerra da independencia 
houve na divida publica um nccrescimo de dou mil con
tos: mas, ao retirar-se da admimstrae;âo, df'ixou Mar
tim Francisco no t.hcsourn nma sommÍl de valores suf~ 
ficiente para re~gatar todo o incremento da divida. 
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Os talentos dos Andradas, porém , marcaram-lhes. 
ainda um logar distíncto na arena politica. Retirados 
do poder organizaram essa oppoziçilo vigoroza, que 
antepunha OS · recursos da imprensa, a eloquencia da 
tribuna aos desYios do poder. 

Na allministração· cingira Martim Francisco sua 
fronte com os louros de uma gloria immorredoura ; 
a tribuna reservava-lhe os triurnphos da palavra, a 
preeminencia do orador. 

Seu vu1to apparece com honra no seio da repre
zentnção nacicmàl; seus talentos . assaguram-lhe ahi o 

, lagar de um de seos caracteres mais proeminentes. 

Sua palavra echoava c0m a magestade do tribuno 
do -povo: no focto de David .Pamplona , _sua .voz ele
vou-se á al lura de ama nobre indigna:ção·; nos trans
portes do patriotismo, elle bradavá com ~nergia à 
assernbléa : 

« Legisladores i-trata-se de um dos maiores atten
tados; de um attentado que a taca a segurança e dig
nidade nacional, e indirectamente o systema político 
por: nós adaptado- e jurado. Quando se fez a leitura 
de semelhante atrocidade, um silencio de gêlo foi 
nossa unica resposta e o justo receio de iguaes insul
tos á nossa representação, nem se q'UL'r fez assomar 
em nossos rostos os naturaes sentimentos de horror e 
indignação. Dar-se-ha caso, que submergidos na es
curidão das t~evas tememos encarar a luz? Que ama
mentados com o leite impuro do despõtismo amamos . 
ainda seus ferros e suas cadêas~ Ou que vergados 
sob o peso de novas oppressões, emmudecemos de 
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susto e uão sabemos d eitar mão da trombeta da ver
dade~ e com ella bradar aos povos : « sois trabidos ! ... 

. . . . . . . . . . . . . 
« Infames ! Assim agradecem o ar_, que respiram> 

o alimento que os nutre, a casa que os abriga, e o 
honorifico enéargo de nossos .defensores, á qu e indis
cretamente os elevam.os? Que fatalidade, Brasileiros! 
Vivem e-ntre nós estes- mónstros, e vivem para nos 
de'vorarem !. .. ·Grande Doos! E' crime amar o' Brasil, 
ser nélle nascido, e pugnar pela sua inder;endencia e·· 
pelas

1
suas leis! Ainda . vivnrn; ainda supportamds ·em 

!)Osso _seio semelhantes férns ! !. .. >) (7). · 
·Es$e discu'.so foi o testameoto politíco d-a Consti

tuintt:;i: suas palavras animadas pelo enthusiasmo dQ 
pat~·iq.ti13mo ·offondido, feriram o. poder, e os nomes 
dos que as proferiram foram inscriptos nas taôoas da 
proscripção: ~ . 12 - _de. Nover_nbr~ de 1823 a Consti
t.uinte era dissolvida á força ar:mada, ·e .Martim Fran
ci~co ,'com seus irmãos é outros patriotas, árrastado á,s 
torturas do exílio ! 
: Emquanto o illustre proscripto, a'tirado ás plagas 
do e~trangeiro, ia gemer sob o peso cio exilio, .,o po
der d,esenvolvia no Brasil sua vasta rêde de pesquizas, 
em que tentava colhei'. o;- a dissolução da Coristi..: 
tuinte, fôra apenas um episodio da grande obra em
preh~ndida contra os . representantes da nação. O 
decreto de 24 de Novembro de 1823 instituio um 
vasto plano de inquisição politicn, que imprimia o 

(7) .Sessão de rn de Novembrn de 1823 . Veja-se Dicm·@ 
da Consf.i lui?il e; !orno 2°, pag. 393. 
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carai?Jer de criminalidade nos mesmos discursos âos 

<leputad0s á Constituinte! 

· :Martim Francisco e Antonio Carlos foram compre
he~1diJos na horrorosa devassa, á q~e ·então se prnce
deu. O processo contra elles instaurado é l)ma excep
ção, um interregno da ·constituição: parece antes um 
pa~to do absolutismo dos antigos tempos, do que um 
documento di~ uma época constitucional: seus· dis
cursos na . ( 'onstituinte, as cartas pá elles escriptas 
do desterro á sua fornilia, ahi figuravam como provas 
de criminalidade ; e essas cartas o governo as appre
hendera, violara seu segredo, e mandara por portaria 
<lP 9 a;~ Outubr,o de 1824 appénsàl-as ao processo !.(8). 

A historia lembrorá sempre, como uma feição ca"" 
racterisca da época,,, qu e o ministro, que referendou 
esses actos, foi um dos r edactores da Constituição 
do Imperio. 

Em 1_828 estava ultimado o plano do poder: o pro-
. cesso que inculpava l\'fartirn Francisco do .crime de 

sedição, ia ser sujeito á relação. O illustre pros

cripto correu com seu irmão Antonio · Carlos ao 

Rio para defender-se, e , chega ndo á sua patria, füi 
encerrado em u ma masmorra da ilha das Cobras, . 

· (8) A Ord. liv , 5°, til. 8°, § 5° e a Corist. art. 179, § 27 ' 
garantiam a inviolabilidade das cartas. Póde -se vêr a 
marcha des te processo e algumas pPcas delle na Colleccão 
Nabuco, tóm o 4°; pags. 165, 185, 2-i2 ; tomo 6°, pags. 2 ·23 
e 262 ; tomo 7°, pags. 75, 76, 94 á 96. 
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onde devia espiar o crim8 de haver amado su'a pa
tria (9) . 

O véo ia rasgar-se, e sua innocencia .:ipparecer em · 
toda a luz. ·A' 6 de Setembro de 1828 . a relaçãn do 
Rio de Jan_eiro, firmou a sentença de absolvição (10), 

(9 l Foi recolhidÓ ú prisão da llha das Cobras no dia 4 
de Julho de 1828. 

(10) Eis as palavras do accordão : ..... . « Quanto aos 
réos Mar t.im F-ra ncisco e Antonio Carlos não se prova de 
maneira 1 alguma da- devassa que assistissem á in culca d a. 
conspira ~ão e sedição, e m enos que fossem della autores 
ou promqt0r es os mesmos réos, porquanto ilS test.e rnunhas , 
que sobre ella depõe1il a fls . 99 v. , e 104, 110 v . , 116, 
120 v., 12i7 v., e -127, 135, 15 3 v., e 156, junm da pub li
cidade e ouvida vaga; e é bem sabido que em juízo ne
n hurn cri>dilo e fé merece um tal juramento; e muito 
menos á face dos· depoimentos das de fls. '"106 v ., e 120 v.; 
n ão sendp dignas de attenção as que affirmam S\la ·~ xis
tenciu pela leitura dos Ta moios, e o'uvida d;is suas fa llas 
na assem.bléa constiltlinte, quaes_ as de fls. v., 103 .v., e 
122, pLirque pelas proposições alli ennuneiad9s não são 
os ditos _ réos respónsa\·eis eín ju1zo algum , e pelas dou
-trinas espfl.lhadas nos periodi"cos, quando criminosas f<os
·sem e elles os verdadeiros escriptores; o que se não prova 
á vista das variedades _de depoimentos das testemunhas 
fJs . . 9o, 91 v., 87, 102 v ., 103 v., 104, 101;, 1os, no v., 
113 v., 114 v., e tio. só mente o deveriam ser no juízo 
dos jurados, unico competente para o COJ)hecimento e 
p~ni ção dqs crimes por este meio commettidos na confor
midade da lei de 2· de Outnbro de 1823. Pelo que per
tence por'~m ás carta~ appensa s pelos mesmos réos escdp
t as de Bordeaux ás pessoas de sua familia e amizade neste 
imperio, airráa que nella se encontram expressõés menos 

' dece ntP.s yo ntra o supremo chefe da n ação proferidas, 
comtudo, como segundo a doutrina dos mais sabios- juris
con!<uUos laes expressões se não devam reputar injurio~as 
e diITanaatorias por não conterem animo afim de injuriar, 
o que se manifesta .do feit.o de. nào serem as ditas cartas 
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_que lavou n affronta feita aos patriarchas da ind~pen 

dencia, e os rl.'sti tuio ao seio· de SP.US crmcidadãos . 
Nesse mesmo anno a provin.cia ~Je Minas, o fóco do 
civismo naque1la época, protestava cqntra o po9er, 
elegendo para a legislaturá de 1830 o patriota pros
cripto. 

Desgostoso, por:ém, por tantas decepções, leccio
nado por soffrimentos tão dolorosos, Martim Fran...: · 
cisco protestára nunca mais chegar aos ~abios o calix 
amargurado da vida publica, que para elle só encer
rara o fel da ingratidão. « Desde 23 protes tei con-

divul gada s e pu.bll.cadas pel0s ditos r éos, como bem se 
prova do depoimen to de fl s. 206, claro fica qu e por ella_ 
não devem seT punidos e castigados . ... 

O qu e tudo visto e o .mais dos· autos, ri ão se provando -
absolutamente a existen cia da r eferid a sedicão , nem que· 
fossem dclla au tor es e promotores os réos: accr escendo 
á esLa faltn dn prova a nullidade, em que labora todo o 
processo pela falta de corpo de delicio, e por haYer sido 
organisado por um juiz não te.l'fitorial, o que constitue 
em verdade um puro jüizo de commissão, prohibido pelo 
decreto· de :W de Outubro de 1823~ foréosa é sem ·duvida ª' 
absolvi ção dos mesmo r éos, o mandam ·que se lhes dê · baixa 
na culpa e pagu e as ·éustas ex-causa. Rio; 6 de Setembro 
de 1828.-Como presidênle, Motta.-Pi11tçi.-1Jr. Araujo 
Tava.res.-Furtado.-Souza, vencido.-Freitas. » 

· Este processo, coni a brilhante defesa desenvolvída 
·pelo Dr. Saturriin o de Souza e 011.veiTa , corre impresso 
em folheto. A jusliga do tempo desafrontou os homens da 
independencia; o Sr. D. Pedl'o I , por mais de um acto 
significativo e ho_nroso , procurou reparar os offeilos ct·a 
violencia que praticára : · só perante as paixões · políticas 
de hoj e os manes d' esses martyres da patria não encon
tram r cpouw ! 
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demnar-me á obscuridadP- ; se esta não basta, o des
terro mesmo me será grato, com tanto que delle 
resulte para, os meus concidadãos socego e prospe-
ridade. )) (11).. · 

Tal foi o voto do cidadão desenganado das cousas 
humanas. 
- 'li:m 1830 recusou entrar para os conselhos da co
rôa , a que o chamava o · Imperador, já arrependido 
de seu erro (12) . 

A geperosidade é o apanagio das almas grandes: 
Martim francisco e seus irmãos perdoaram á Pedro I 
as offens.as delle recebidas, e foram na.adversidade os 
amigos, que encontrou· d Imperador. 

Os aulicos, que o perderam, abandonaram o so 
çm · seu océaso, e retrahir_am-sc ao - silencio. füte 
exemplo deve viver eterno na memoria dos reis . 

A gloria mais bella é a que illuminam os rnios des
maiados de um astro cadente. Na hora supremél ela 
adversidqde a 11mizade assume a sublimidade de um 
sncerdodo: Martim Francisco soube ser amigo de
dieaclo qo d_ia do infortunio, · elle que no tempo da 

(U ) Discurso de l\far tirn Francisco na camara dos de
putados, sessão de 12 dé Maio de 1832. 

( 12) Na sessão ·de Maio de 1832 disse Martim Francisco. 
a este respeito: « E como podel'ia mos ser ambiciosos, 
u que, a\nda preso na Ilha . das Cobras, ·recusei pastas·;. 
eue em 1830 não quizemos organisar nm minislerio e 
qollocarmo-nos á testa delle; qu'e finalmente depois da 
cegencia fe rmanente, fui rogado para acceitar a pasta da 

azenda? >) 
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prosperidade só recebêra do moriarchá offensas e in
gratidões. 

1

« Tacito dizia, segundo minha le~brança, 
fallando de Tiberio- nãa lhe devi beneficias, e nem
lhe soff!~í inju1,ias; eu dire{ mais do que Taeito-re
cusei beneficias; ... e nunca lh'os pedí; sÓffrí-Ihe com
tudo offensas; · mas por estas não era elle responsavel 
aos olhos da lei, e sobre esto crime de seus agentes 
responsaveis, muito tempo l1a, que havemos lançado 
um espesso véo. )) (13) Nessas nc;bres palavras, que 
levam comsigo o sello da mais acrisoluda longanimi
dade, está retratado seu caracter. Levou a fid elidade 
ao infortunio do Imperadur ao ponto de recusar ser
vir sob ·a regencia, porque acceitando o 7 de Abril 
como , um facto consumado, não queria assumir a 

responsabilidade de um governo sabido do seio de 

uma revolução por elle reprovada. 

O voto nacional lhe déra um assento no reci nto dos 
legisladores da patria . Restituido ao antigo th.eatro de 
suas glorias parlamentares, Martim Francisco despren
deu sua voz poderosa, e op_pôz o prestigio de sua 
palavra á marcha triumphante do governo da revo
lução." Quaudo a repr~sentação nacional se 9grupava · 
ao redor do poder para fortalecei-o na lucta travada 
~om a revolta, elle definia sua opp~sição nessas pa
lavras notaveis dirigidas ao ministro da justiça Diogo 
Antonio Feijó: 

(13) Sessão de 12 de Maio de 1832. 
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« Eu não st:i qual seja o resultado destas ameaças; 
sei porém que esta minoria, fiel ao mandato, que ac
ceitou ; rigida observadôra da Constituição e das leis, 
sobranceira aos embates da adversidade, sempre surda 
ás seducções, sempre corajosa e incorrnp.tivel, pre
ferirá antes s.eQultar-se debaixo das ·ruinas da Jiber-- . 
dade, elo que um só momento viver escra va do mais 
atroz díctador t )) (tl~) 

Ha alguma coragem civicâ nessa altitude enArgica. 
por ell e guardada na cnmara temporaria em frente de 
uma maí l)ria compacta, elle o defensor de uma causa 
vencida. 

Nessa época cheia de apprehensões e de sustos , os 
actos do tutor llareceram aos olhos suspeitosos da 
revoluçãq um crime: o governo propôz ás camaras a 
remoção de José Bonifacio da tutoria'.- Martlm Fran
cisco occupou a tribuna em defeza de seu irmão, e, 
inspiradas pelo patriotismo, cahiram-lht3 dos labios 
estas pal ~vras eloquentes que firmam sua gloria de 
orador: 

« Pboçio, caminhando .para o lagar do supp1icio, 
recornpeI!Sa ordinaria, que conferem ao me.rito e ú 
l'Írtude r13publicas degeneradas, dizia ao magistrado, 

- que o accompanhava: magistrado, ensina á mócidade 
insens·ata á respeitnr a. velhice: cu tarnbem direi da 
mesma fórma : legisladores, ensinae á este desattentó 
ministrg ~ respeitar a v~lhice ataviada com os adornos 
dr~ serviços relevantes, de probidade, e saber. _.J 

« Man~s dos _)Vashingtons, dos Adams, dos J effer-

(14) Sessão de 22 de ~faio de 1832. 
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sons, que cliri ªm vossas grandes almas, se evocadas da 
região sombria dos mortos , presenceassem um velho 
respeitavel, e que mais parte teve na Independencia 
de sua patria, mordido pelo dente afiado âe reptís 
venenosos, e tocado pela baba impura de vis calum..: 
niatlores ! Sem duvida exclamaríeis cheios de dôr ; 
Providencia, tú erraste, quando· fizeste do Brasil parte 
integrant/3 do solo virgem da America, porque alguns 
d8 seus filhos estão ainda verdes para os gozos .da 
verdadeira liberddde ! )) (15) 

Havia em Martim Francisco esse fogo sagrado das: 
grande-. convicções, que é como urna scentelha des-

• prendida do céo para animar a argila humana. Sua 
palavra traduzia a' nobreza de suas paixões, e coloria"."se 
com os brilhantes reflexos de um pati:iotismo_ardent~. 

As verdad es mais duras eram por. elle proferidas 
no calpr da discussão com essa franqueza, q·u~ só d.á 
a coragem de um caracter elevado e independente. 
Dir-se-hia a sinceridade foliando por seus labios. 

Tempo feliz_ esse, em que o ungido do p_ovo,. ore
presentante da ·nação, longe do embate das paixões, 
·Como em um augusto sanctuarío, elevara a cau~a pu
'blica á altura dP uma religião, e convertia o parla
mento em magestoso théatro dos trfomphos da pala
.lavra, das glorias da pati-ia ! 

Porque volvestes ao passado, bellos t.empos de 
·outr'ora ? ~orquB escondestes na voragem do tumulo , 
-esses nomes venerandos, esses vultos magestosos, 

(15) Sessão de 22 de Maio de 1832. 
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que deviam eternos perdurar nos horisontes sem fim 
da gloria b_rasilcira? 
. Duran~e o tempo da regencia guardou Martim Fran

cisco religi~s~mente o protesto, que fizera de abster-se 
da · vida pl!blica. Era o patriota desenganado, que 
no remanso da paz domestica, ralado de desgostos, 
contemplava com dôr os destinos incei:tos e p0r vezes-
ameaçados de sua patria. Não o dominava essa· 
ambição de mando, que e-;traga os mais bellt1s talen
tos. O t1nicó _élo, que o prendia aos neg0cios publi
cas, era u sua missão de deputado, e nesse caracter · 
seus serviços foram rele.vantos. · • 

' Em 1~38, quando sobre o restos da democracia' 
se erguera uma nova política, Martim Francisco en
graQdeceµ , com seus talentos essa pa triotica minoria,_ 
que oppunha na camara os recursos da eloquencia /!O 

poder • . 
Havia alguma couza de v,en eravel nessa figura 

grandiosa, que assomara na tribuna, como esses vul
tos magetosos ua antiga Roma, e deixava cahir dos
labios estas graves palàvras : 

« Que terrível reminiscencia ! Que rxtraordinaria: 
coincidencia de acontecimentos · oppostos 1 Hontem 
fez anno~ que a America septentrional tomou assentó· 
entre as nações independentes do munclo; hontem 
fez annos que ella disse á Europa admirada : Estran
geiros, vinde a meu solo, vinde cultivar todas as artes 
e industrias, m"s como homens da paz, nunca ci•mo 
homens de guerra; e ella o cumprio. E hoje, nós, 
constitui dos ha 15 annos, nós chamamos estrangei_ro s 

' -
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para · pegarem em_ armns em nossa patria ; ·hoje nós 
dizemos : Estrangeiros armados vinde ou escravisar o 
Brasil, ou escravisar o poder ! 

Eu creio, senhores, esta r ouvindo, ela campa fria 
1:!m que repousnm as ·cinzas dos pªis da America rege
nera.da, as voze:; lugúbres de um Francklin, de um 
Washington ' : Filhos degenerados e.la abençoada Arne
rica, vós charnaes estrangeiros armados ao vosso solo'? 
Não ; vós não sois brasileiros !. ..... >> (16) 

· Filhos de un;ia inspiração poderosa e fecunda, os 
-discursos de Martim Francisco revestiam uma for
ma brilhante e severa, como se a Providencia lhe 
.confiasse o poder de vasar nos molues da -eloquencia 
.,esses graves pensamentos, que lhe borbotavam no ce-
rebro ! 

Na menpridade não havia salvação para o Imperio. 
O governo da Regencia gravitava sob o pezo cie uma 
missão superior ás suas forças:. A maioridade appa
receu como o termo: dos males publicos. 

Nesse grande movimento parÍamentar, que inves'
tiu o imperador de suas funcções magestatica~~l\'Iartim 
~rancisco t~'.e u_ma parte larga e generosa. De novo o 
velho patriota desenrolou o penfüio de sua eloquencia, 
e apoiou com o prestigio de sua palavra respeitavel 
essa iuéa, que se antolhava á nação como simG9lo da 
·salvação publica. Sua alma arrebatou-se nas inspira -

(lü) Discurso de ' l\farlim Francisco n a ca mara dos de
putados combatendo a aumissão de t1;opas estrangeiras ; 
ses_ão de 6 de Julho de ·J 839 . 
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ções do patriotismo: propúgoando por essa iàéa, lá 
lhe eseapou um movimento oratorio do mais bello 
effeito : 

« . . . . Ah ! Senhores, que 6., respeito ás cinzas do 
fundador do imperio, que . o, respeito devido á esta 
camarg, que certa circumspecção por mim adaptada 
como norma de minha conducta pu))lica e particular , 
me coodemne 6. um mudo silencio, e não consinta 
que eu evoque mortos da traoq1,1iliiclade dos tumulos 
e os cite perante vós vivos! Sem dtui'.ida vos aponta-

- ria com Ó dedo os que fizeram a sUa d1~sg raça, e faria 
suspeíta11 os que intentam a de seu augusto _filho. 
Senhore~, quebrado pelos annos, vergado pelo pesoe 
de infortunios e moles tias, e retirado inteiramente 
des1a scena hedionda de intrigai'" eu vejo da minha 
solidão, como em um mar procelloso, outros novos 
traficantE1s '.la fortuna publica, forcejando por assediar 
as aveniClas do throho, e offerecer ísca ás paixões nas
centes dq Sr. D . .Pedro II: eu os vejo affanando-se 
por perder o augusto_filho, como out' ora seu augusto 
pai, e por acarretar sobre o Brasil um sem numero de '
calamidades: meu c·oração então se aperta de anxio
dade e de susto, e como o elegiaco latino: Labit'l:ir ex 
oculis nunc quoque gutta meis. >> ( 17) 

A almq. do orachr parecia ex~1alar-se nestas expan-

sões de p~triotismo. '-
. -

~depois, que n_obreza de sentimentos,que elevaçijo 

d'alrria nesse voto, que dirige á camara pela maio~

idade ! 

(17) Discurso de l\íarlim Francisco 'na camara dos de
putados , sessão de 16 de Julho de 1840. 
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« . . . . . Quero qúe à monareha suLa ao throno, 
não por a.mor do poder, porque nunca o procurai , 
nem procuro ; não por nmor de honras, pequenos 
nadas, futeis frivolidades da vnidade humana, porque 
eu-tenho titulas meus nas acções minhas; não por 
amor de riquezas, paixão baixa e vil á que nunca 
queimei incenso ; mas por amor da patria, paix.ão 
nobre, que arde em meu coração-pura como ·o fogo 
de Vesta. Quero o monar.cha no throno, porqu~ estr1u 
pers~adido de que elle será o anjo da paz, o que . virá 
salvar-nos do abysmo, que nos ameaça; quero que o 
monarcha suba ao_ trono, porque supponho que é a 
unica . medi:la que póde tréJze.r remedia aos nossos 

· mHl es ; quero que o monarcha suba 30 throno, ·por
que amo a eF-ta augustá familia, senhores, para cuja 
defeza e glqria tenho contribuído com todo o cabedal 
das minhas forç;.is. 

« Quero firnilmente, .para cumprir uma promessa 
dada á um respeitavel yelho que jaz hoje na eterni
dade, meu fallecido irmão, tão iojus~amente maltra
tado por tan los, o qual, no resto de seus dias, affir
mava não poder morrer feliz senão vendo o Sr. 
D. Pedro II no throno, e o systema constitucioné!l 
consolidado. Senhores, se eu consigóisto, meus votos 
estão satisfeitos; e cheio de jubilo posso exclamar 
com o poeta : Oh l patria, inda esta gloria me con
sentes t >~ (18) 

O v~to do patriota cumpriu-se : á. 23 de Julho de 
1'840 a maioridade era uma rcalídade, e ü' illustre 
paulista era com seu irh1ão Antonio Carlos chamado 
aos c?nselhos da corôa pelo jov_cn imperador. O mes-

('18) Discu rso no. cpin ara dos depuludos; sessào de 26 
de Julho de 184.0. 
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mo genio, que tinha assistido o imperio nos dias da 
independe11cia, fôra pela providencia fadado para 
inaugurar o reinado do segundo imperador, atraves
sára 18 annos de infortunio para cumprir sua missão, 
e finda ella nada mais lhe restava sobre a terra. Em 
menos de 9 mezes deixou o poder e nos poucos qias 
que viveu, guardava-lhe ainda a adver~idade seus 
sofirimentos para coroal-o martyr da patria. 

Martim Francisco vira com dôr a marcha dos nego
cios publicps em 1842: na é!Ssembléa provi~cial de 
S. Paulo, o patriotismo lhe arrancára essas palavras 
·animadas que mostravam todas suas ãpprehensões 
pelos desti{\OS do p~iz : · 

« ..... Eu não descreverei o ministro da guerra, 
qutrem o f~rá por mim. Sombra respeitavel do au
gusto fund~dor do imperio ! Eu vos evoco, fa1lai, dizei 
·quem é est~ homem: escutai senhores :- este homem 
teve o ·arro~~· teve a temeridade de ' propôr no anno 
de _ 1828, em sessão do consdho de estado, que eu 
me declarasse absoluto ; este· homem forçou minha 
augusta esposa á entrar desgrenhada pela salla do 
conselho e." pedir-me banhada em lagrimas, que não 
perdesse o ~rasil , que não fizesse ·a minha desgraça e 
a della; 'este homem ! ... Basta, senhor, voltai á vossa 
morada de paz e felicidade-vós o ouviste.:;, eis o 
ministro da guerra ! >> 

A rc:voluçãó de 18!~2 trbuxo a Martim Francisco 
dissabores profundos, que amarguraram os ultimas 
dias de sua f!X Ístencia àgi~ada. 

Dous ar:inos depois desse acontecimento fatal falle-
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eia .(19) em S:mtos no dia 23 de fevérdro de .1844. 
um veneravel. velho , cujo nome récordava as glorias 
da independencia,, e cojo ·passamento obscuro tradu-· 
zia t-Íma viva -exprobração á ingratidão de sua patria: 
era Q. conselheiro .Martim Franeisco Ribtiiro de Andrada, 

De uma _severidade d.e costumes superior á toda 
sêducção (20) comervl)u-se sempre pobre, sem honras 
e baixou ao t umulo apenas com o habito de christo do 
tempo colonial ao peito. Para sua gloria porém bas
táva-lhe seu nome. 

Esse nome symbolisa . a epoca grandiosá da inde
pendencia, ns virtudes cívica~ d~ cidadão. Sua vida 
fôra travada de soffrimentos e de dôr; seus dia;; amar-
gurou-os a ingratidão uos contemporaneos. ' · 

(19) Em seu leito- de agonia , pouco :rntes de morrer , 
- despedind-0 - se de um velho am igo disse-lhe Mnrtim Fran

cisco: « l\Jeu amigo, disei á quem por mim vos interr9-
gue, qu e visitastes um cada ver ! » (O Naoiona.~ d:e 24 de 

_ :FeYe1ro de 1.841'L) · 
' · (20) Fazenuo o elogio his !-orico do conselheiro ' l\Iattim 

F rancisco na sessão anniYersaria do Instituto ·nistorico de 
14 de Dezembro de 184 4. o Sr . Porto-Aleg1·e com a sua 
eloquencia animada disse : -« Homem' exemplar na rigi
d ez de' seus costumes , na severidade de su as acções, na 
decen cia de sn~s palarnas, n a a menidade d:o seu trato e n o 
a mor pate rnal ; phisionomia d'ag nia , talhado á antiga, 
dle era um typo desses homens raros ...... O conselheiro 
Marti m fra ncisco tinha o privilegio desses si tios a menos 
onde u m ar o:aud,;vcl purifl ca o sangu e e dá á alma se nsél- -
~;ões nobres e i n nocen tes : o seu co m mercio· ti nha alg um<( 
cousa de s'.l nLo, dc;rramava no coração virg~m da mo
t:idn.d c; -o en tl' n sia~mo o a- csueranca sobre o futuro da 
patria . » • · · • 

(Reyi~ta do Insti ~ulo, 6°, snpplemento, pag . 44.) 

. 6 ' 
;,. 

.. 
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. - Sobre seq tomnlo·, pori> m, brilha hoje o sol .de sua 
,glol'ia . Ante · o juizo . da posterida le de~apareçer.am 
_as -paixões do dia, o o seu norne-pHrdurará sempre 
.en tre os brasileiros corno um modelo de auster-idade 
de cat.Bcter, de circunspecçilo e de amor .patrio. 
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(< Eu p::issarei ú postel'Íllacle como . 
"o vingaclonla dignidade do Brasil.» 

. (Discurw de Antonio Carlos na 
Cons ti tuinte : sr.ssuo de 10 ele No -

- vembro ele 1823.) 

No meio das granues pel'ipccias do drama social ; 
nas 'oscillações tempestu1Jsas que soh0m sempre acom·

_.panhar a infancia das naÇões que se constituem, a 
·Providencia nã~- abandona a humanidade. Quando os 
_destinos -da sociedade, agitados pela luta das paiJl: ões, 
, vacillam incertos a perderem-se nos abysmos da dis- -
.soluçãó, ella et:lvia á terra esses apostolas predestina
dos, a que~ entrega o verbo .de uma nacionalidade ' 
nascente, e confia-lhes a rriiss.ão de dirigir as gerações~ 

. que tímidas tacteam o caminho apenas encetado aa: exis
tenc~a . Sua passagem na terra . é como uni clarão lu~ 

(1) Veja-se a necrologia do conselheiro Antonio Carlos 
. Ribeiro de And.rada Machado e $ily,a. no Annuario polit-ico, 
Historico e Estatistjco µo Brasil, 1° anno, 1846, pag. '.f469; 

' Elogio historico genil dos membros fvllecidos do In stituto, 
na sessão anniversaria de 9 de Setembro de 1847, a Re
vista Trimensal', 11, pags. 153 a 161 ; e o seu Elogio bio
g·raphico pelo Dr. Antonio Pereira PinLo, mesma Revista, 
:H, pag. 206. 
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minoso atravez el os acontecimentos, qDe os circundam. 
Engrandtci<los pela consciencia de sua elevil<lª missão • 
elles atravessam com serenidade impassivel o tumul
tuar das paixões, que ao rP,dor dell cs se des-encadea rn, 
e realisam seu destino com a omnipotcnéia das g ran
des convicções. Eto suas frontes, ungidas pela gloria, 
está estampado o sello da gràndeza . Seus passos são 
marcados com os b e.neficios, que derramam , com o 
lheroismQ, 

1 
que Os engrandece. 

· O infortunio e o soffrimento conferem-lhes ás vezes 
a corôa dq martyrio ; e a gratidão dos -povos colloca 
seus vulto$ venerandos no templo ' da patria , allumia-· 
dos pelo irradiar d~ uma gloria infinda . 

Tal foi 4.ntonio Càrlos Ribeiro de Andrada M~chado 
e Silva. 

Patrioti~mo ardente, provado nas iutas do despo
t ismo ; .caracter romano, temperado nas provações do 
infortunio ; coragem civica levada até o heroísmo ; 
çonsciencia nobre e 'Orgulhosa d e seu merecimento; 
alm·a yolcanica, exaltada pela perspectiva da gloria; 
tudo concorreu para tornar Antonio Carlos o homem 
do povo , o trib uno gigante de nossas liberdades . . Sua 
imaginação r ica e fecunda, sua variada e brilhante 
erudição, a energica vivacidgde de sua expressão, seu 
mesmo bµsto" magestosamente talhado - illuminado 
pelo raio de um pensamento viril, tudo assegurou á 
sua palavra essa omnipo_tencia ·grandiosa, que força as 
conYici;t>es e arrastra os espiritos. Os talentos da elo-· 
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quencia brilhavam-lhe .na fronte sulcada pelo infortu-
1 :Qio e cada .debate era um trophéo, cada discurso um 
fouro, que ajuntava á sua corôa de orador. Sua pa
lavra autorisada dominava as discussões e intervinha 
para decidir o pleit<?, com0 o ~aio rebenta entre trevas 
para desfazer a tempestade e serenar o horisohte. 
Quando occupava a tribuna-, sua,s palavra~, incendia
das pelo enthusiasmo, rebentava!ll ·em borb<?tões, e 
vasavnm se nos moldes de uma eloquencia anima(Ia 
no fogo sagrado do _patriotismo. ' 

Dfr-se-hia, que.ellas levavam _comsigo a scent11Jha, 
que lhe ardia no cerebro. _ · 

Foi o vulto_gigante das côrtes de Lisboa, ·o orado_r 
mais proeminepte da Constitulnte; e eru nossa galeri~ 
parlàrnentar ninguem lhe disputa a primazia. Sett 
nome é um monumento nos fastos da patria; e pois 
reivindicai-o do olvidl) é res taurar um monumento de 
glorias , esquecido . pela ingratidão dos conternpo
Faneos. · 

Ant11nio Carlos Hibeiro de Andruda Machado e Silya 
n 1sceu na, então, Villa de Santos, no dia 1 º de No.
vernbro de 1773; · foram seus pais o coron!31 Bon_ifa
cio José de Andraqa,. e sué;l mulher D. Anna Barbosa 
da Silva. · 

_ Feitos seus primeirôs e$tudo:) em sua terra nata~, 
.foi sua eaucação !iteraria conferida aos cuidados do 
vir-tuozo Bispo D. Fr: Manoel da Ressureição, o mes
mo que abrira a Jo_sé Bonifacio os thesouros da intelli-
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gencia. Mq_nido desses prinmp10s, que fâziarn-lhe j á: 
antever os segredos da sciencia,seguío- para Coimhra , 
õ tl::ieatro dos talentqs brasileiros n'aq.uelle. t<~mpo, . . . \ 

é 'ahi' obteve 'C'Offi a•signalado aproveita.menta o gráo 
de ' bacharel em direito: -Suà irrtelligencia;· de:;nbro-
chada sob 'o sol dos tr'opiéos, robusteceu.cse CO!TI ·QS 

variados . est~1"clos dJ histcrria e ·da literatma; e n d qái~ 
f iu esse brilhante cabedal de erudição, que era como 
o prelUdio, a o. gra ncli.ozo füturo, que o aguarelava. 

Concluidok seus estudos, começou seu tirocínio na 
€àrrt)Írã . pu'.b!icà ; depois de haver. serv irho luga·r '.d e 
juiz de fóra em Santos, foi promovido áou:.vidor. e 
çorregedor da comarca de Olinda , sendo. logo de
pni.s ele"'.&do á c'a_tb.cgoria de desl;)nÍba r-gador ela re! ~ 
ção da B..ahia. 

, : Seu ; destino- porem · estava escri pto nas paginas do 
}'>Or.vfr1 "nãó o talhára a Piovidencia para seguir 
placido e .1 sePeno a vida irnpsasivel do juiz; fa dava-o 
para s·cr .o heróe de uma nacionalidade. Sua existen.:O 
túa . <levfa . i:e~ectir as oscill~çõ'es , que caract~risam as 
wandes · -époeas, e soffror as duras provaçõés, qu6 
engrandeoom os filhos da libt!rdade. . . 

~ ' 1 ' -

i; ~~" ·1817 .. Peniambuco cansado sob o- peso; de" um 
apsàlutismo ~em grundeza, rec9rdou as tradicÇõcs de 
sua ·história, e levantou um grito prematuro em p~0l 
da· índependepcia · da terra de Santa · éruz. Antonío 
Carlos nãÓ trqcou a toga do juiz, pela opa do fribuno. 
Sua inteUigenoia e seu ~oração ·nega.raro-se á u rií .i:nà-
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vimento, generoso embo~a , mas · que o lugubre exem
plo de um passado ainda ·recentti, aagurava que havia 
de ser esmagado sob a acha implaca vel do poder, e 
que o sangue - de novas victimas. viria juntar-se_ ao 

. cruento supplicio do Tira-Dentes . (2) 
Sua fiddidacl e entretanto foi posta em du\•ida por 

um poder suspeitoso, e das mãos do algoz só ·o s.alvoa 
o seu destino providencial. 

Ãtirado em lobrego seéedo no . calabouço das 
Cinco Pontas, qua1Jdo, certo de sua innoceócia, fôra 
voluntariamente appresentar-se ao governo d-a cn'pi· 
ta·n{a, Antonio C:. rlos estava votádu 6 mesiná sorte; 
que pezou sobre o Padre Roma e tantas v.ictirrías inf~..i 

lizes, ·que cahiram sob _o- g.la.d'io 'do absolutismo, 

O so{Jriment~ ~xalta e ·depurá as graôdes almas ; 
O§ i:aractere$ ·super ib"re.s confi.Jip seus trium-pqos pel9s 
d ias dq_tribulação. LQnge de-recua·r espavorido diante 
do cadafolsn, seu espírito antolhou a'. pafma sublime 
Õ'O rtia·rtyflÍO ; é a résignaçãa e a c'oragem cívica CÓil-

Verterâm"'lhe ~a agonia do supplicfodo em um ·eantica 
~de · ins.piraçào altiv.a : . 

cc Sagrada emanaÇão a·~ tli"vimfade. 
I ' ! ( 

« Aqui d~ cal:iafalso 'eu te saúdo ! 

(2) ·Antonio Carlos foi nomeado conselheiro <f,o go·uerrw 
pt·oi;isorio, estabelecido pela rcvolucão: mas não acquies
ce'u ã. es ta, como o rnostfou em sua 

0

defeza por occasião d.o . 
proces.so . . qu.e .co_ntrã ellé Joi instaurs:ido; o mesmo asse
v~'fou na· sessão da. c_a:mara temporaria de 10 de J'nlho 
<le-184.0. -
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« I..ivre n·asci, v·ivi , e livre esp~ro 
« Encerrar-me· na fria sepultura 
« Onde imperio não tem inan?o severo 

« Nem da mort13 a medonha catadura 
« Incutir pode horror !1'urrr-peito féro, 

• .. • llf. 

« Quea0s fracos tão sómente a' morte édura ! (3) 
1 

O: s.olo do 13razil não manchou-s.e com esse crime.: 
o patriota resignado, que vira despont81'-lhe o sol da 
gloria detraz do cadafalso, teve sua cabPça salva ; sua 
missão não estava ainda cuniprida. Sua dedicação 
. pela cauza da prrerdade ia soffrer· a prova.nça da ~dver
sidade para . mais acrisolar-se. Transportado aos car-
ceres da . Bahi~ , mais dé. quatro annos ge 'neu nas tor-
turas da prisãp. ·- · 
, Os seres pt1edestioados,porem,imprirnem: o sellode 

sµa grandeza em .. todas as , situações de sua · vida. A,.,.. 
masmorra, o lugar do crime e do vicio, converteu-se 
-para Antonio Çarlos em theatro de brilhantes virtudes 
Sua inteligenpia, comprirnida .pel.a mão de ferro · do 
poder, não apagou-se nas trevas que o cercaram : foi 
um raio · 1umiriozo levado ao . cailto escuro da prisão. · 
Seus corripanli+eiros de infortÚn!o, elle os eririqueceü 

(3) Este soneto . foi publicado no n, 488 do Ypira.nga, 
periodico po.litipo de S, Paulo, de 7 de Setembro .de t85&, 
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com os thesouros da sciencia, e derramou -sobre· elles 
a resignacào de sua alma impassivel. (4') 

- Quanta grandeza encerrada no ambito estreito de 
- uma masmorra ! 

Quanta elevação no sofirimentO ·! 
. -Qu.anta sublimidade no martyrio ! 

. 1 

O orgulho nacwnãl deve despertar-se ao influxo 
benefico desses grandcls exemplos de nossa historia, 
qüe ·energicamante proclamam a magnaminidade do 
caracter. 
· Mai's de uma epopéa J e heroico soffrer tom no 

Brazi! illustrado as profundezas tenebrosas da prizãp. 
Claudio Manuel da -Costa, esse ·genio destitoso, cuja 

(4.) Consignando este facto em se u eloquente discurso 
sobre os socios fall .,cidos do Instituto, diz o Sr. Porto· 
Alegre: « Novo Socrates, ungio se us l;;b ios com os dic
tames sagrados da sciencia, e entre a .... morte f' a liberdade, 
entre o patíbulo e a espeninça , senhorean do tqdos os 
azares, jámais vergou seu animo ante os horrores de um 
futuro ameaçador. Alli no lugar do crime, ·naquelle.s 
muros enn egrecidos pelo halilo das blasphem1as do:> con
demnados."por màos conspurcadas de san g ue , pPlo roçar 
de corpos impuros-; alli placido, resignado, abriu de seu 
cerehro os cofres do seu engenho, pousou em seus labios · 
o cirio de sua palavra luminosa, e instruiu seus :rncios de 
desgraça no est.udo das lín guas, da historia, e das scien
cias sociaes e philos9phicas. Homens até alli votados ti 
servidão sahirnm do ca rcer e instruídos, puri ficados, e ca
pazes de se aperfeicoa rcm nas sciencia s e no magisterio .. -

·•· .. Esle facto é tão sublime, tem l'.J.sgos tão gigantes. 
·cos, eleva tão alto o caracter brasiff'iro, que oc<:upará 
sem duvida a musa dos futuros engenhos e os pinceis dos 

-nossos vindouros artistas. » Revista Trj.mensal do Ins-
. ·titulo, tt, pags. 155 a 156. · 
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alma cxhalaYa~se em · hymnos de suave melaacolia, 
entoou entre grilh6es o canfo da agonia, e, resignado 
póz termo a sua existencia, quancfo vio que apagavà
se a luz; que -a illum~nava, a liberdade. 

Gonzaga, o canJór mefodíoso, q1re·s1mhara mn pa
raizo nos brnços de sua querida .Marília ; que enlaça- · 
va as inspirações do poeta com .a caliza de seu paiz, 
foi , coitado ! gemer suas poezi9s plaogentes estreita
do entre qualr? párecles c:nn8grecidas, no · m~io dos 
gemidos de pro~criptos ! Antonio Carlos, privado da . 
lihe-rdade, vigia,do por bayonetas, assum.i.o o· sacerdo- . 
~io êJugusto da

1

pfl lavra, purificou o crime, o S() grou ao 
serviço da patria seus dias amargurados, q uandq · el!ç 
lhe imprimia na. fronte o ferrete da ign11mia ! · 

Sua grandeza d' alma pareceu sublimar-se no infdr
hmío. Ao r(,'l i; nue acannra-lhe com a liberdade, se 
pedisse perdão, respoodeo com a dignidade da inno- _ 
cencia : qne pe1'dão só a Deus ele se'lJ.S peccados, e q.o 
Rei só pedia fus tiça. Essas palavras notadas, attesta~ éf 
nobreza do seu ~aracterº · 

Essa iniciá_Ção dolü'.osa da adyersidade devia ter. um. 
tcr~o : não poqia terminar seus dias · em ·. uma mas: 
m9rra, aqueile, que· estava destinado á inscrever seu 
no.me no ·grandioso mo'n6mento da creâção - de um 

· Imp.ério._ Antonio Carlos ador'mec~u ·nos horrores do 
calabouço, e ,fio diâ seguinte viu saudai-o o sol da ·li-. 

_:f?~rdade, e apontar-lhe parÇl as côrt.es· portuguezas; 
como para ô theatro de suas glorias, Si;ia estrella 
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·-Ohrrimbrada na America, rutilara refulgente em Por-' 
fogal. 
- Reconhecido innocente, e ·proclamado o syste·ma 

·çonstitucional pela · revolução do Port6, ·foi o ilfustre 
Pa.ulista eleito deputado por sim ·pr:ovinéia ás ·côrte;s de 
Lis,b9,!l. Do antro escuro d·a prisão, o d.1_3stir:io fel-o . 
passnr para o:sanctt.rnrio aug!JSto do ~egislador. A-hi 
sua voz r1espreqd~~1-se: magesto.sa comq a, d:o filho .da 
1iherdaçle, e fez. ouvir sua paléwra elpqmm-te em 
-defeza de Lima causa proscripta, emqua,.uto _nfio lhe 
chegava o dia _ de ,crear urna patria para ·s~rãr-lhé o 

· culto de sua intelligencia, as pnls_açõe~ 'val;eotes çle 
, . 

seu cbração. 1 .. 

A grande epopéa da independAncia começava á dos.:, 
en rolar seus' lArgos epis_od ios. Arrnstado pela cegueira
-elo interesse, Portugal tePtava escravisar . o Brasi!f 
como outr'ora Xerxes lançar cadêHs ao ·mar. _0 ge~nio 
dú· lib~rdade ·americâna, tres secufos _eQcaqe,a:do -pelo 
~b~olutismo, · _~acudio seus -pezados gril~õe~, ~ ,arr'O-' 

jou-0s fiiJebraclos aos pé_s de seu inja_st9 domina.!: 
.ao.r . . 
· A metropole esti;em·eceu de colera; il> . congresso 
portug.uez trovejou ameaças contra o Brasil. ·Era 
uma llicta de morte. -1 

Antopio Carlos ergueu-se , como um · gigante,; e 
oppôz o poder de· sua palavra fulminadorà á arrogante 
prepotencia dos , deputaclos .- portuguezes: _Batdado· es
forço 1 · Forçª nenhuma . humana p~de: de.5Yendar os 

r 
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.olhos ao fanatismo político; e conter . ..,lhe ' os désvios :· 
a-luz da rázão lhe é desconhecida. 

Vendo os primeiros arrebó~s didiberdacie dôura
rem as plagas de sua querida · patí:'ia, deixou um paiz 
surdo á voz da prudencia; um paiz, em 'que seu pa
triotismo exgotava-se em baldadas, posto que wmero--
sas, tentativàs para abater o p-0der da força, e o des
potismo do numero. · Negou sanccionar- c.om · sua 

.- ápprovação -essa Constituição das éôrtes, qÜa fazi3 
desapparecer. n

1

ossa nacionalidade, de~larando a 'desti
tuição do ·rei,-13e viesse para o Brasil; em Outubro de 
1822-a Inglaterra, asylo classico dos foràgidos filhos 
da liberdade, 'fleceh ia em séu seio o illustre brasileiro, 
ac~mpanhado ·ae seis ·dignos deputàdos, cujos p~itos 

'pulsavam corn igual ardor, polo eograndeçimonto de-
stia patria.· 

' ' ·. No Brasil já o systema cónstitucional c·omeçava á 
'fructificar; éstava -convocada a Assembléa CQnsti
tuih~e' encarn=:gada de organisãr o novo lmperio. 
Ainda em Inglaterra foi An'tonio Carlos á ella depu
tãdo pelos ·suffragios de sua província, e chegando "ci 

' sua patria, foi tomar assento no seio da rep:-esentélção 
- pacionál. Novp theatrl) desdobrou..:se para o porten

toso orador das côrtes de Lisboa. 

Qúanrlo o puiz, longo tempo· adormecido sob o jugo 
de um captive~ro inglorio, despertou..:-se aos doces-· ac
centos da liberdade, o seu vulto grandioso dese
lihou-se com J1'Íngestade no 'horiso~te da patria • . 
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Anton.io Carlos foi na Constituinte ·a encarnação 
Yiva da reacção nacional, que se erguia energico 
contra o passado para abater o absol-utismo. Dir-se-hia 
-0 genio altaneiro da liberdade, que quebra as cadêas 
em civico denorlu, e n~cupera ?eus' Jireitos posterga
dos. Sua palavra trad L1zia as arrojadas inspiraç,()es de 

. um patriotismo ardente: parecia que o sol dos tropi
cos depositára em sua alma o raio vivificante de su a 
luz animadora . 

.Sua imaginação brilha11 te e fecunda-comrnunicava 
á seus discursos uma energia e vehemencia do mais 
bello effeito. Fallando do barbaro alvará de 30 de 
Março de 1818, a . indignação do patriotismo arran
co~-lhe essas .energicas pala'.'ras. « Steterunt comm, 

. et vox fauaibus hcesit. » Pareceu-me ver .nelle os 
ultimas arrancas do assustado despotismo, qqe certo 
de largar para sempre ó ensanguentado assento , que 
para desgraça do Brasil tanto tempo occupúra, qú~ríà 
a.o menos na sua, quéda rodear-se de victimas e de 
sangue! (5) · . 

Ao lado desse poder da palavra, dessa eloquencia 
superior, que constituía sua preeminl'ncia, brilhava o 
talento do publicista, robustecido por um estudo pro
undo ·e severo. Encarregado pela assembléa Lla h on
roza tarefa de elaborar com outros dignos deputados 
o projecto de constituição, qu e deYia rC'gor o Imperio, 

(5) Se<0<io de 17 de Maio de 1823, Dia.rio da Const: 
t-uinte n. !O. 
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.r~dig • u ~$se tr.abalho luminozo, que sera sempre um 
,pçidrào de glpria para seu nqme, e um monumento 
Jmperecedouto. de suas crenças liberaes. · 

Urna aureola de bi::ilhaotes gloriíl;S veio éingir a 
frnnte do patriota, que sagrava o cult11 de seu cornção, 
,os recursos 'de sua intelligencia ao engrandecimento 
.de sua patria: Feliz quadra essa, cm que a esperança 
:vigorc,za da p.rimei:-a idede, alentada pelas crenças da 
liberdade operava a · grande obra da regeneração po
Jitica dú Bra i:leiro no meio dos applausos jub1lozos 
,de uma nacional idade nascente 1 

A primeira phase da constituinte porém límpida e 
rizonha, ia desapparecer, apagada n3s trevas de um 
fuctu·r.o assustador. A quéda dos Andradas produzira 
·essé fatal estremecimento, que abalára profundamente 
o paiz, .vacillánt~ ainda. 

Antonio Carlqs :.irrastrado por seu genio fogozo, 
·p<?lo arJor de seq patriotismo, fulminou na imprensa 
e na tribuna a marcha de um poder, que desenhav·a 
em seus actos urna reacção aos principias politico.S, 
por eHc professaqos. 

No meio desse exaltamento, U)TI facto, accompa- . 
nhado dos m;;iis tristes episodios; veio despertar-lhe ·o 
espirito, e avivar-lhe as f!ppreherisões do patriotismo . 
Um Brasileiro foi aggredido e gravemente ferido por 
dous officiaes portuguezes. O facto revestio, pelas 
circumstancias do tempo, o caracter de uma offensa 
eita á nacionalidade. Foi uma scentelha atirada ao · 
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. tbrrmHupr . ardente da alma· apaixonada âc Antonio 
Carlos. Seu coração .revoltou-se, e. do allo da tribuna 

· :elle fa nço u. ao. paiz essas pala.vras de indigrniçiio, que 
.pareciam. queim~r-lhe os lnbios quando, as proferia ·: 

cc- Como, Sr:. Presideüte;. lê-se um ultrage feito aD 

nome Brazileiro .... . ... , o nen hurp signal de mar-
cada·desapprqvação apparcce no, seio do ajuntamen-to 
dos re:prezentantes nacionaes '? .. • 

Morno silencio da morte, filho da · 
coacção·, pêa ·as linguas; ou o sorriso, ainda miii.,; cri
rnfoozo, da ind iíforença salpica os semhrarttes. ,JustO · 
·céo ! · e somos nós reprezentantes? ...•. · . Não·! üão · 
·somos nada, se estupidos vemos, sem os remedi.ar, os 
:uJtrages, que fa~em ao -nobre povo dó Brasil' estraú.-
geiros que adoptamos na0ionaes, e que _assalariamos 
para nos cobrirem de baldões . ·~ 

.· os cabellos se me ir-
riçarn, o sangue ferve,-T.e eni. bórbotões á vÍsta do 
infondo attentado, e quasi macbinnlmente ·grito-·vin
gança 1 Se não podemos salvar a honra Brazil?ira, se 
é a incapacidade e n ü.o fra içã<? do governo ,'quem 
acoroçôa os scelerados assassinos; diga{IlOS ao illudido 
povo, que em nós se fia : « Brazileir.os I nós _nao . . 
vos podemos assegilra_?· a honra e viela ; tomae vós 

m esmos a clefeza ela vossa honni e cli1·eitos o/Ten 
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didos !_Mas ::erá isto proprio de homens, que estão 
çm a . nossa situação ? Não ...... ao menos cu tra-
balhar~i, emquanto tiver vida por corresponder á 
confiança, que em mim p0z o briozo povo Brazileiro. 
Poderei ser assassinado: não é novo que os defien
sores do povo sejam victimas do seu patriotismo ; mas 
meu sangue gritará vingança! e eu passarei" á pos
teridade como o vingador d~ dignidade do Brasil. (6) 
. O pode~ os~remec~u a_nte essa iqdignação omqipo
_tente do P?lri~ta; e jurou .snffoçar pos antros da mas
.mo~ra essa v~z podcroza, cujos_ echos repetiam_ sua 
condemnação. Assestou-se à força armada para dis
persar os reprezentantes do povo : na hora suprema 
da 'agonia, q11ando a acha do poder pendia sobre a 
Assembléa, e~sil glorioza.Cqnstiluinte, que procl~ma-

.. va_ como u_m dever de cidadão o morrer pela patria 
(7) acceitou resignada o sa~rificio, e alluminou seus 
ultimos qias ~o clarão de uma gloria immorr_edóura ! 
)~ _nós,, e!ll ~riminoza ingratidão, esquecemos esses 
episodios g'ra-qdiozos. de nossa historia, es§a e_popéa de 

.civism_o romapo. e só t~mos para o passado um estu

. pi do rizo de desdem ! 

(6) Sessão de 10 de Novembr o de :l823.. · 
(7J O art. 33 do Projecto ele Consli_luiciio da Consli liiúi!e 

era assim concebido : -
« E' dernr de lodo o Brasilefro : 
I . : . : .. -. .. . . . 
II : .. ........ , 
I ll Defender pessoalmente sua patria, ou poe mar, ot·. 

por terra, sen do para isso chamado, e a!é mor rer po: 
ella, sendo preci := o ! ! · 
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Antonio ~arlos foi um daquelles á quem o poder 
conferiu a corôa do martyrio. 

'Prezo ao· sahir da Assemblea (8,) foi arrastado .los 
carceres, 0· dah,i atirado violentamente nas plagas do 

.1 • • • . • 

estrdngeiro. . . 
Úma sina mysterioza", uma sorte impietloza pare'ce · 

perseguis na terra os filhos da !iberdade. o selb . do· 
infortunio foi-lhes impresso na fronte no dia do seu 
nascer. A grandeza está enlaçádá cóm o mar:tyrio ; o 
s_yrnbolo do)leroismo é sempre uma corôa de espi- . 
nhos. Cormenin teve um presentiment.o profundo da , 
mysterhza afinidade que liga a virtuc\e. e o ~offrimen- · 
tor quando,alinhando o busto monumen!çil de Dupont 
de l'Eure e des"crevendo-lhe o C1:J.r~ct~r venerando, 
~is~e, que á sua virti~Cte, para ter nao_sei que de per- ; 
feito e de cómple~o, faltava çipençzs urn pouco de 
proscripçcio, que enh·etanto. não lhe ·desejava (9). 

Mais de· quatro annos gemeu o. illustre prqs.oripto~
em França, lamentando nas dores do exfüq os males 
que amea·çavam sua· querida patria-. 
. Em 1828 foi-lhe d_a~lo voltar ao Brasil, não. corpo 
o homem restituído á liberda_cle para saudal-a em ju
bilozo enthusiasmo, mas para entrar no· escuro se-

· (8) Foi nessa occasiüo, qne passando cm,frente ele uma 
grande peça de artilharia, postada ó porta da assembléa; 
e fazendo-lh e uma COI' t.fl zia profunda, Antonio Carlos 
pr.oferiu estas palavras sarcaslicas, 'conservadas nela tra-
(.iJ.icção populai; : • 

" Respe-ito a.o sobercmo do mnnclo . » 
(9) Timon, Li'l!re des Orateurs. 2º, LaITile. 

7 

• 
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gredo de uma prizão sob o pezo: de ·um processo; qpe 
procurava imprimir o fer_rete . do crime_ na fronte lau
rea_da-com as glorias da independenci_a ~ Proclªmado 
ipnocen~e pela Relação .da côrte á 6 de Setembro de 
1828·, volveu a sua terra natal, a villa de Simtos, para 
ahi repouzar, em quieto abrigo, das viciss~tudes de 

- uma vida tempestuoza, amarg,urada pela ingratidão 
de seus concidadãos . 

. E sua patria não soube acolher o filho ·perseguido 
1 

que corrêra a b11scar um asylo em .seu seio. A província 
da Bahi!l pagár~ a José·Bonifacio o tributo de gratidão 
nacional, e o'n1inistro· da independencia apparecêra, 
como ,uma glorfa do passado, na Legislatura de 1830 
Minas dera a Martim Francisco uma voz no parlamen
to, e O congre&EiO . <lm; legisladores retumbou com OS 

echos de sua palavra- magestoza. Antonio Carlos, o 
:Q.eroe .propugnador dos direitos do Brasil, que affron
tãra as iras da metropole para nos dar ·Umé). patria, o 
portentozo orador da Constituinte, teve em recompen
sa de seus serviç0s o esquecimento, e a ingn1tid.ão. 

Mesmo no r \'.) tiro os destinos de seu paiz occu
pavam a mente do patriota proscripto na obscuridade. 
Seu patriotismo, m~is .de ufna vez p1~vado em cri
ses difficeis, não podia testemunhar com impassibili
dade o funebq~ espectaculo.'que ante seus olhos de
senvolvia.· Essa patria, qué se erguêra ao som de sua 
palavra poderosa, que lhe custára as dôres do exílio, 
olle a via abysmada em u_m pelago insonclavel de 
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desgnwas .. O primeiro imperador abdicára, e o novo· 
imperio, npenas s~hidó do berço, antolhava com dôr· 
os males sinistros ele uma longa( minoridade. 
. O espirito nacional abalado pela repercussão go 
7 de Abril, apàndonado á si mr~smo, reflectia a divi-
são, que produzira nos animos,;i. queda do ex-impe
radore Tres partidos políticos desenhavam.'.se·no paiz,. _ 
e tehtavam a posse de um poder enfraquecido pela. 
revolla. · 
· Os Andrada~ guardaram generosa fidelidade · á. 

D. Pedro e afirontaram eJTI sua defeza as paixões do
dia, QS ocl ios impla.caveis da exaltáção po1itica. 

Nomeado pela rege.ncia enviado ex~raordinario e 
ministro 'ple:qipotenciario junto á córte a·e Londres, 
An\onio Carlos declinou de si es!?.ª commissão para não 
participar dos frucfos de uma revolução que lhe des
pertava as apRrehensões do patriotismo. 

·- O paiz oscillava então no meio dos receios melan
colicos do futuro. 

Sahid_o do seio da revolução, o governo da regen
cia caminhava vacillante e tremulo no meio dos som
brios t errores da dissolução política. 

A. revolta erguia-se em todos os pontos do im
perio. 

Os animas dividiram-se, como' acontece nas gran .... 
des crises, e o arrastamento das paixões, encandecidas. 
agora pela lava revolucionaria, produziu no paiz a. 

· lucta das dissenções civis. ·· -

• 



,100 BIBLIOTHECA • 

Impressionados por esses acontecimen~os! julgando 
rnv fraqueza da regencia antever a ruína da patria,· 
alguns espíritos mais timoratos volveram os · olhos 
'para b passado., e conceberam o pensamento ante-na
cional ·de restaqrar o governo <lo ex-imperador ... 
• Foi um grande e.r:rQ político dessa epocba. . 

Na situação critica do paiz, cumpria aceitar ·o facto 
consurn,ado, reunir-se á essa gloriosa cruzada de ci-. 
vismo, que nos s

1

al vou nos dias tempestuosos da gra°'-
dc fücta. • 
, , Alma ardente e arrebatada, An~onio· Carlos deixo ú 
um momento ecl\psar-se em seu espirita ·a luz da· razão 
política, em i83~ -partiu para Europa com:o fim de 
t.razer ao Brazll q Duque de Bragança. (10)._ 

, Fefümente pqra o paiz esse passO imprudente não 
tevé resultaµo; ~ as sinistras apprehensõés darestau-
raçào não tardaqmi ·em· d!3svanecer-se. . 

Em 1835 voltpu ao BrasiL Sua província lembrou-· 
se então posto qqe tarde, do filho esqueciÇlo, e pagou
lhe o tributo de i;ua gratidão; elegendo-o deputado á 
legislatura dé 18, 38 ~ 

Pela primeira vez, · após uma ausencia de longos 
annos, sua voz ~mudosa ia echoar no,· augusto recinto 
{los -l egisladores~ Não era o novel parlamentar; que 
vinha l:ialbucia_r na tribuna ,a pólavra de suas timidas 
inspiraÇões. Era o patriota, encancciclo no serviço de 

. \ 

(10) VPja-se 'o re_latorio do rnin·isterio do i mperio-de 15 
de Maio 'de 1814; Collecção Nab"uco, tomo 9°, ·pag , .205. 
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seu paiz, que gemera dias amargos na terra 'do· estran
geiro;- e voltara com a fronte irradiaáa pelas glorias da 
próscripção. 

·:. Sob aquella corôa de cabellos brancos agitava- se 
ainda o mesino pensamento viril, ardia o mesmo fogo 
de irispiração, qué era. o sagredo de- seu poder na 
tribuna. · 

. -
Antonio Ca~los app_areceu com magestade no antigo 

theatro de suas glorias, e parecia naver-se engrande
cido com as lutas elo soff.rimento : Sua palavra era fe
cunda .de graves pensamentos, e sob suas fulminações 
-Omnip.otentes o poder ~ecuava te~rificado. Essa bri:. 
lhante opposição de 1838, que cr,nquistou em nossa 
llistoriu paclamentar um _lugar de honra, e procurou 
suster a democracia ferida pela reacção mànárchica, 
essa opposição engrandecida pelos talentos dos Alva·
res Machados, Martim Francisco, Montezurna; Limpo 
de Abreu, teve por luzeiro de seus triumphos"a palavra 
luminosa de Antonio Carlos. · (11) 

Um dia sua eloquencia devia abater sob seus gol--
pes audaciosos ·esse. governo, que vergava sob o péso 
de uma tarefa superior ás suas forças, e abrir uma 
nova época nos destinos do paiz. Os grandes oradores 
são os arbitras dos imperios. Os~discursos de Mirabeau 
desmoronaram um thron(\) secular ; e suas palavras 

(11) A' principio Antonio Carlos apoiou o minlsterio de: 
19 de Setem~r~ de 1837; porém não taidou em passar-se. 
para a oppos1çaq. 
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·cheias-de fogo, cÓmo sahidas .de um volcã<'>, conver .. 
1eram-se em outros "'."ta.ntos fàctós sociaes., que mud-a-. 
'ram a sorte da . espeeie humana. A' eloquencia de An:
;tenio Carlos faltava esse tri.umpho soberano, que 
devia provar, que confiando-lhe o poder da palavna, 
:Deus lhe dera o verbo de uma nacionalidade e o scep
·tro da situação. 

A maioridade appareceu como ·a estrella que propi
·cia rutilava no horisonte do Brasil; á sua ·luz rarliosa 

• 1 • • 

surgiu a personapdade· política de Antonio Carlos, e 
-revelou-se em toda sua grandeza. . 

· Essa idéa lisonpeíra, que alentava as forças da na.ção, 
como, fadada á reptituir-lhe a vida, pairava em todos 
os espíritos. Todos os lnbios murmuravam tremulos · 

- essa palavra de sçilvçição para o paiz. A representa_ção 
n~cional recebeu o ínfü:ixo da opiniã.o, e em sua phi
sionomia Jesenhou-se a anxiedade, que preocu_pc1va a 
todos para apagar de umá vez a luz tíbia e agonisante 
do governo qa re$encia.· Depois de mil os0illa~ões y 
asares o dep1_itado Antonio Carlos Ribeiro de An
drade Machado y Silva prop_oz na sessão de 21 de 
.Julho de, 1840 a.maioridade do Sr. D. Pedro II. Es
tava .travada a luta. -. 

Trazendo para p .paiz a s'll vação, a nova idéa acar
,retavJi para a : regenQía a perda dn poder ; acceder á. 
·e1la era, por parte desta, um suicídio. A maioridade . 
-encontrou ·no go'v:erno vigorosa opposição. · 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, chamado no mo-. 
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mento supremo para conjurar a crise, adiou a assem.'.. 
·bléa geral por decreto de .22 de Julho de 18.40. 

,Foi um verbo de morte atirado no meio da indig:. 
nação publica. «-E,.. um trdidor, é um infame o actuai 
ministerio ..... quero que estas palavras fiquem gra:va
dãs como ·protesto: » disse Antonio Carlos,-e suas ·pa
lavras ·soaram como uma fulminação terriYel ·contra o 
ministerio. A camara resiste á execução de um decreto 
que parecia destina.do á iabysmar a nação em· um pe- · 
lago de infindas dissenções. Os depütados correm pres
suros ao senado, dirigem uma energica representação 
ao throno: o monarcha accede á .anxiedade geral: o 
imperio está salvo. A maioridade era _ uma realidade. 
· Em todo e:>se p-atriotico movimento, que desenlaça 

em um dia os anneis do futuro, e decide dos destinos 
da nação, figura com honra e gloria o nome <le Anto
nio Carlos . . 

_Proclamada a maioridad~, foi o inustre patriota 
chamado a dirigir umá situaçãó creada po~ elle, e a 
insignia d~ ministro cobrio o peito ·do tribuno popular_ 
cingido já com o laço glorioso da independencia. O 
poder e a liberdade · deram-se as mãos em união fra
ternal. A confiança publica renascia, e dias risonhos 
pareciam aguardar o imperio. 

Foi o raiar de um dia, que allumiou os horisontes 
da patria, e sumio-se vencido pelas trevas, que vieram 
de novo enll!târ os destinos da naçãq. 

A 23 de Março de 18/i.1 o ministerio da maioridade· 

. 1 

I 
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_est~va cahido do poder; Antoni0 Carlos descia de 
novo á arena politicl} para_ combater .pela causa.da·li- . 

·J:>erdade, que seu patriotismo via ameaçado pela v.olta 
.da.reacção . monarchica. 
· . . O partido_ conservador erguera no paiz o estandarte 
çla lei de 3 de Dezembro'. A facção liberal uniu_.~e 
toda para acompanha·r seus d2gmas até seus ultimes 
paroxismos .. 
_ Que.feliz ' inspiração a de Antonio Carlos, quando 
tenta abater. es~a lei do poder ! . " 
. 1 

_ - « Quando, penhore(', perdemos um amigo que- , 
riqo, a ultima ponsolação da nossa dôr, o deyec dey
'rai:leiro, que temos de cumprir, . é acompanhará sua 
lugubre morad,a os seus r estos inanimados, e orva
lhal 0s com o pranto · da saudade. Eis o motivo que 
me trouxe do r,etiro que o estado de minha saude mo 
aconselhava, e faz-me de novo apparecer nesta assem-

. bléa. O omirio~o projecto de reformas do codigo é .o 
golpe de morte da Constituição Brasileira ; sua passa
gem será a çqmpanhia. do enterro da finada liber
dade. Eu, parçi quem ella foi , os primeiros amore& 
desde qu'e me qp'ontou a razão ; eu, pára .. quem ella 
será os ultimas amores, e com cujo trespasso se ex:
tinguirá toda .a minha sensibilidade ; eu que a via em 
sonhos douranqo-me .uma vida de amarguras ; eu a 
quem ao .. acordar desenrugára a fronte a sµ.a )lleig~ 
idéa, ccfmo deixar · de assistir aq fatal evento,· pai:a 
dar-lhe o qµe só lhe · posso dar, Jagrimas ~ so-
luços? .... » (12) · 

~ '(12) Este disciuso não chegou á ser pronunciado por 
causa do pPema~uro .. encerramento d.a ,discnssão. Publi
.cou-o u.m periodjco do temuo-0 Jlfai orista. 
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_ ' Na assembléa provincial de S. Paulo desprendeu · 
.contra o poder sua voz prestigrosa,' e em uma repre
sentação ao throno significou com energia suás me
lancolicas apprebensões pelo futuro do paiz : << Se
nhor! ·As convulsões polilicas, como · fonestos comex _ 
tas, traze·m em sua cauda os estragos, as rniserias, o 
d.erramamento de saU'llle, mesmo innocente, e -o 
abalo dos governos estélbelecidos e talvez 1sua-rui'na. 
ü:1tG-ii'a ; como não deprecará, pois, . a assembléa prn~ 
vincial de S. Paulo o exercício do poder tutelar do 
monarcha para arredar de si tão medbnho porvir 'l 
Já se nos antolha lobrigar na lrtva revolncio'naria os 
talismans quebrados dçi j erarchia e da . autoridade, e 
só da .piecla.de de V. M. I mperial esperamos o socego 
de nossa inquietação. 

A assembléa provinc~al de S. Pai,llo 

tem cumprido .cóm o seu d-ever, sabe que a verdade 
nem sempre é ·agradavel aos , prirrcipes, e de certo 
aos zangões que os rodeam e abusam ele sua inexpe
riencia . 

. )) ( 13) 

Dissolvida a camara dos 'deputados em 1842, para 
a qual fôra e_leito p~os suffragios de sua província, 
retiyou-se á sha cidade natal, para ahi repoúsar, 

_(1-3) Por avis? do ministerio do imperio dê 5 de Feve
rs1ro d<:; -1842 fe1 declarado, que esta r epresentacão não 
era digna de subir á presença do - Imperador. • 
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. ' 
ncr tranquillo remanso da paz do.mestica, de uma vida 
tempestuosa e êlgitada, cheia de dolornsas attribu,.. 

-lações. 
Ainda o voto da patria veio arrancal-o do placid@ 

retiro, e a legislatura de i8l1-5 vio-o em seu seio como 
representante do povo. Sua vida fôra toda dedicada 
á causa de s.eu paiz; a gloria!ff,j.e sua pa1ria , o sol lu:
minoso, que lhe allumiava a existencia. Seus ultimas 
momentos ainda os empregava em pagar-lho o tributo 

1 • 
de seus esforços p~ra eograndecel-a. _ 

'JJantos e tão relev~ntes serviços, entrelaçados com 
as glorias da prqscripçào, 9ue é como a prova supre
ma -da virtude c~vica, deviam concitar a gra tid'ão-cle 

, seus concidadãos. A província de Peinambuc~, em 
cujo peito brilharam' sempre-ardentes as erenças do 
patriotismo, levantou-se -para pagar a Antonio Ca1'1os 
a divida _ nacioné\1. Em 1845 o illustro publicista era . 

escolhido senad õr por essa provfocia . Sua palavra 
luminosa foi lancar seu ultimo clarão no th eatro das 

y 

glorias dos Paulas Souzas, Vergueiros e Feijós. 

Mas era _tarde, bem tarde, que a pat l'ia o revocava · 
do esquecimento para pagar-lhe a divida de sua gra
tidão. A sina dps grandes homens acompanhava-o 
sempre. Tasso mprreu na vesperiJI dg clia, em que sua 
patria arrependiqa ia no capitolio cingir-lhe a fronte 
com a corôa de-Príncipe dos Poetas Italianos. - AntO·· 
nio Carlos · entrou para · o congresso dos anciãos da 
patria, quando sµa vida exgotada nas lides políticas 
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buscava o repouso eterno; e sua voz enfraquecida ia 
a sumir-se nas voragens do turnulo. · 

No ·dia 5 de Dezembrõ de 1845 já o paiz lamen
tava seu passamento ; já seus labios, consumidos-pelo 
fqgo da pala1ra, estavam pregados pela mudez da 
morte. ·. 

Foi um astro-luminoso, que afundou-se nas côres 
do poente; um- nome glorioso, que a historia con
quistou para suas paginas. Suá figura gigante avulta 
no portice da Independencia, como um dos creadores 
de nossa nacionalidade. ,No meio da geração presente 
symbolisava um resto do passado , respeitado pela mão 
do tempo para íllu~tra'r sua patria com os episodios 
de seu civismo romano. 

·~os seculos futuros Q Brasil inteiro repetirá com_ 
, religioso respeito o nome de Antonio Carlos, como _ 

o symbolo de um~ alma ardente e apaixonada em 
uma época de de;;crença. 

Será o vulto agigantado de Tiberio Graccho, domi- _ 
nandô' a longa e silenciosa noite do nosso passado. 

,1 
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O ·PADRE ·DIOGO ANT.ONIQ ·FEUO'. 

« Como o goYen1o li~1re é aqu~lle em 
que as lei s impel'am, cu as farei executar 
mui res tricta · e religiosamente,: sejam 
quaes fo rem os clamores que possam re
sultar do. sua pontual execu ção; não sú · 

· porqu e esse é o dever do executor, como 
l por esrerar que depois de _<Cl gum tempo, 
cessad,o o cJamor cl'os queixosos, a nação 
abençoe os que cooperaram para a sna 

}Jrospericlade. n · ' ~ 

(Condicções, com que Diogo A ritonio Feijó 
acceitou o mimscerio da justiça em t 831:) 

Entre tantos. brasileiros distinctos, -que legaram á 
posteridade o 9obre exemplo de raras virtudes .e de 
um caracter puro, avulta cómo nma figura "[:iroemi-

• L • ' 

nente o padre Diogo Antonio Feijó. 
Talento quasi instinctivo, de previsão política-; co

ragem cívica, desassombrada e invencível, na occas}ão 
das crises suprerias; dedicação cega e dev11tada pela 
causa.publica; deliberação prompta e decisiva ; von
tade- de ferro e tenacidade indomavel. na e~ecução ; 
completa ausenc\a de éalc~los interesseiros ou de vis
tas individuaes -pos negocios publicos ; uma aus5eri
dade e simplicidade republicana ele palavras e de ma
·neira.s que nos recorda!ll .os mais severos caracteres 
da Roma consular ou da Lacedemonia ; nenhum 
lu~o e~ fausto em suas relações .privadas ou publicas; 

/ . 
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probidade illibada e desinteresse nunca desmentido 
em todos os actos de sua vida ; certa expressão de 
duresa e de emperramento uó todo de seu car:acter ; 
sobranceria de animo e serenidade impassivel _no 
meio \fas m<fiores adeversidades : eis Diogc_> Ant<?nio 
Feijó, talvez o vulto mais bem caracterisado de nossa 
hiqtoria política. 
. Homem de .acção; nunca hesitou diante do perigo i 

se_u caracter; talhado para gS grandes crises, ostenta
va-se siwerior nas ~ommoçõe~ polj.ticas ; e todos .O 

viam então, cheios · de adm.iração, dirigir a náu do 
estado no meio dos elementos desencadeados. . ._ 

Diogo Antonio Feijó nasceu na cidade de S. Pâulo 
em ó mez de Agosto de 1784 (1). · · 

Nascido nos tempos coloniaes·, sujeito á acompa
nhar em sua vida o atraso ue ei:itão, privado dos re
cursos de uma educação litteraria regular, chegou, só 
por seus talentos ~ e rherecimerito pessoal, á occupar o 
primeiro posto 1 do irnperio. ·, 
. A sua mocidade nada-offerece de importante~ 

Sua educação acompanhou o espirito da epoca. Do 
clero recebeu os primeiros princip:os de moral ; e 
tendo seguido os estudos ecles~astic·os, ordenou-se 
présbytoro no anno de 1807'. 

Dedicou-se então á educação da -mocidade 'na vill a 

(1) ZSobre Feijó _veja- se a Oiação Fu nebre do padre_Pe
dro -Gomes de Camargo á-. 15 de Novembro de 1843, fo
lheto publicado em S. Paulo ; e a Necrolog·ia do senado1· 
D. A. F'e ifó. e.scriptu PºI' * * "', Rio de Janeiro, 1861. _ 

\ 
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de Parnahyba e em Campinas e Itú, ensinando gra
tnatica latina, rhetorica, e philosophia . racional e 
moral. 

A aust.eridade de seu viver é attestada pelas tra
dicções· que á seu respeito ainda se conservam-n'esses 
lugares,. onde ·O·Selil ·nome é repetido com veneração. 

Começavam entre.tanto de _pôr-se em movimento 
os acontecimentos; que deviam dar outra direcção á 
sua vida. 
- A. gloriosa ret olução do Porto, pr~cla,mada em 24 

.!'" de agosto " de ·1840, havia reperr.utido em todos os do-
minios_ da monauchia porfogueza. -

O Bra.sil, até então affeit6 ás velhas usanças do 
despotismo colonial,.vio derepente a Europa e o: mun=
do .. civilisado Bili face, e foi chamado á partilhar os 
fructos da revolu~ão. _ 

Eleito por suil província deputado ás côrtes de 
Lisboa, Feijó partio para Portugal e tomou ç.ssento 
no congresso na sessão de 11 a·e Fevereiro de 1822. 
Na sessão de 2n qe Abril desse mesmo a1mo proferio 
um longo e aniqia-do discúrso, defendendo os direi
tos de sua patria, ameaçado~ pelas côrtes. 

Cegas pela an-1qição, as côrtes tentavam esbulhar 
o Brasil de suas preroga:tivas por meio de me_diclas · 
retrogra.das e imppliticas. -

As ameaças e íl- prepotencia do numero tornavam 
1mpotentes os esforços energicos dos depµtados brasi
leiros. 
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Seria louca temeridade ·empenhar-se em uma lucta 
''à para dar ao despotismo do numero facil vict9ria 
sobre a causa do Brasil. 

Então Feijó, com mais alguns dignos companhei
ros., e.mbarcaram-se -· furtivamerÍte para Falm0uth, · 
onde, com data de -22 de Outubro de 1822, ·publi
caram a formal declaração dos ·motivos de seu pro

~&~. . 
Voltando d'ahi ao Brasil, Feijó retirou-se á sua 

provincia, entregando-se ávida privada em Campinas 
e em Itú, ond~ residia. 

·Após o lugubre episodio da dissolução dí1 Consti
tujnte em rn23, oíferecêra o. Imperador .ao paiz o 
prôjecto de Constituição, que devia reger o Imperio. 

As camaras mu_nicipaes, como orgãos da nação, 
forani . chamadas á dar-lhe o voto supremo da ap
provação . 
. Uma acceitação quasi unanime veio sancci9nal-a. 

De Itú, porém, surgia uma voz, que, em. nome 
do povo, levou seus votos até an thronc;>, apresen
tando emendas á Constituição · projeçtada (3)~ 

@ Este manifesto, assignado em Falmouth p_el9s depu
tados Cypriano José Barata de Almeida, Francisco Agos
tinho Gom es , José . Lino Coutinho, Ântonio .Manoel da 

_Silva Bueno e Diogo Antonio Feijó, foi impresso no Cor
reio Brasiliense de Novembro de 1822, e dahi transcripto 
no periodico O Espelho (do Rio de Janeiro) n. 127 de 4 de 
Fevereiro de , 1823. · · 

("1) As emendas redigidas por Feijó e offerecidas pela 
camara. de ltú , das quaes possuo cópia authentica, conli-
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Essa voz era a do. Padre,. D_iogo .Antonio Feijó. 
A prfmeira legi~latura ordinaria (1.826) e ainda a 

seguinte (1830) o viram em seu gremio como repre
sentante de sua província. · Sua_ p.hysio~omia politica 
CO!fleÇOll logo de apresentar , 0) traços severos, que 
caracterisam o .patriota de 1831. 

Foi nessa_ sessão notavcl de 1827, que Feijó ' prÓ
pôz a abolição do celibato clerical, dessa lei, que, na 
sua. expressão, faz o fundo da immoralidade pu-
blica (4.). · 1 

• · 

, . ~a sessão de 1 ~28 propôz a reforma d~s munici-
palidades. _ . . · 

No parlamentõ pertenceu sempre á essa opposição 
patriotica e illusti'fida, que combateu com vigor os 
t!rros dQs ministr<2s do primeiro reinado, erros que 
àlienaram do gov~rno a confiança publica e produzi
ram esse descontentamento nacional que só dernppa-
receu com a abdicação. ,,. 

Quando reben\ou na côrte a revo1ucão de 7 de 
Abril, Feijó achava-se em sua província,~ não tomou 
nella pàrte m ais elo que pelo impulso que davam ao 

nham a idéa de elejções directu-s , abolição de conclecora
çõés . etc , _ , , · . 
: (ó.) Em sustentação de suas idéas escreveu Feijó um -

. opuS-culo com o _til{: Io seguinte : 
Demonstracão da necessiclade da abolfrcí.o do Celibcilo Cle

rical pela assemhiéfL geral do Brasil: ·e da sua '/:erdacle'im 
e legitima compeleric;ianestarnMeria .. Pelo deputado Diogo 
Antonio Feijó. Hio de Jnnciro, 1823, 4. .0 
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· espirita publico ·as . opiniões, qi ie nelle se conhe
ciam (5). 

'Entretanto nós ácçintecimentqs que se seguiram, 
tomoQ \Üna , par,fe:activ~, que iel-o sobres&hir ·a todos 
os grandes vultos:da época . : . . .. . · 

A revolução .de 7 'dê ~bril abalára ,profundamente 
o·paiz,-chegando até á ~meaçal-o de uma dissolução-
social. ' 

O Ímperio estremeciá até os' alicercés. ·As ·co·usas 
pu~licas haviam tomado um caracter atterrador; e o 
politiço consternado antevia já paginas de sangue 
manchando' nossa historia. · 

A arrogancia de uma facção desvairada, que procu
rava aproveitar-se das eventualidades. da resolução 
para rasgar. o seio da patria, ameaçava sorver a m·o
narchia . 

... r ·~ -

, .A consternação lavrava em todos os espíritos ; tudo 
vélcillava, e o imperio brasilefro parecia prestes á des
moronar-se. 

Nessa situação critica e arriscada em que ·os e3pi
ritos se debatiam em dolorosa anxiedade, tódo3 os 
olhos Yolveram-se para Diogo Antonio Feijó, como 

, p.afá a ~~peran'Ça supremaAe salvação publica. ; .·, ' 

No~ead<?, ministro. da j ust~ça em. 4 , de · J u!l1o de 
1831 (6), , apressou-se e1le em tomar ·as medidas / 

·i . . .l .. ,l ·. 

(:S) Jiisto i:.ia· do Brasil por J. A,rmitag,e;. P:il i:s . .' 302. , 
(6) füs c_omo Evarist_o, na Ài§rora Fluminense, narra a 

entrada de Feijó para o ministerio : 
8 

.. . - ~ 
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enérgicas, que reclamafani as circumstancias do 
pa1z. 

Dissolveu os corpos indisciplinados ; suffocou a 
insurreição da Ilha das Cobras (7 de Outubro de 1831),. 
fazendo .prender o seu principal motor ; creou 6 corpo 
de municipaes permanentes (10 de Outubro de 1831), 
que deviam substituir os corpos dissolvidos e manter 
a ordem publica ; debellou os movimentos armados 
de 3 de Abril (liga

1
dos exaltados com os restauradores) 

e 17 ele Abril (restauradores) de 1832. 
Redobrando ·de severidade e energia, desconcertou 

as facções, que corp as armas nas mãos queriam dictar 
a lei ao governo. 

Féijó tinha urr
1
ta intelligencia perspicaz e certeira. 

Diante do perigo· guardavà uma i_mpassibilidade in-

« No Brasil , um patriota conhecido pela firmeza de ca
rncler e rectidão de seu espirilo, de tal merito que aos 
mesmos anarch is tas foi impossivel r ecusar-lh'o, não duvi
dando sacrificar-se pela palria em p·erigo, tomou em cir
cumstancia::. delicadíssim as a pasta da justiça, e tem àhi 
feito apparecer uµ1a força d'alma, u:r1a constancia, que 
.anles delle não fôra conhecida entre nós. Não se fizeram 
mais vergonhosas papitulações com o crime ufano ele suas. 
victorias. Os olho13 da l?opulação. ameaçada se voltaram 
para es te homem forte e rntegro; e delle quf) aguarelam 
a.s providencias com que a sociedade se mantenha sem o 
risco de ser invaqida por hordas-de barbaros; e a con
fiança veio fin'almente coroar os esfo.rços do digno mem
bro da administraciio publiça. Não lhe queimamos podPe 
incenso; esta lin&uagem tem sido a de todos os jornaes 
da capital. ... e se acaso se inquirir a massa dos cidadãos 
interessados na ordem, elles dirão que é no Sr. Feijó e 
na sua coragem cívica que tem posto a ancora da sua es
perança. » 



' IlllASILEIRA 115 

frangivel, como a imagem do civismo, que se con
servasse em pé no ~eio do tumultuar das facções·. 
Seu olhar desassombrado e seguro desarmava a anar
chia. 

Seu estilo era nervozo, conciso e correcto , trans
parecia nelle o mais esclarecido b<?m senso. 

Vêde, como elle descreve á camara a situação som
bria d~ paiz em 1832 : 

« Tudo quanto tenho de expôr é triste; e mais 
mel?-ncolico é ainda o futuro que se me antolha, se 
a Providencia Divina não dirigir os importantissimo5 
trabalhos da presente sessão. 

« Tãlvez que minha imaginação assombrada com 
tantos acontecimentos desastrozos que rapidamente· 
tem-se succedido um aos outros em todo o Iinperio; 
que minhas forças estancadas l'la lucta com tantas 
difficuldades: e que minha razão pouco fecunda em 
recursos, sejam a causa de prevêr malés tão proximos, 
·e que porventura se acham á tão grande distancia ; 
mas sou J?n1zilciro ; interesso-me pela minha patria ; 

. e antigos · e novos exemplos me fazem estremecerá 
vjsta da marcha progressiva do espirito revolucioqario 
no Brasil. ..... 

. . . . 
« Tal é, senhores, o governo do_ Brasil ; taés são 

as tristes consequencias, em que nos achamos. Um 
abysmo horrorozo está á um só pas~o diante de nós. 
Remedios fortes e. promytissimos podem ainda salvar 
a patria. Um só momento de demóra talvez faça a 
desgraça inevitavel. Ou lançae mão delles com pres
teza, ou decidí-vos já pela negativa. O governo está 
firmemente resolvido á ojudar vossos esforços. em 
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salvar o Brasil, quando queiraes marc;har de accorào 
corri elle; ou abandonar já o logar para ser substituitlo 
por quem se julgue com valor de arrostar tantas 
difficuldades. » (7) . · 

Todos os seus actos tem ·esse cunho do patriotismo 
e de firmeza inahalavel. 

« . . . . . o governo tendo por guia a vontade 
n acional e por norma a lei, jámais capitulará com 
partiJo de qualquer natureza, que seja e deilllixo de 
qualquer prospecto que se aprezente, e constante per
severa na resoluçã9 ele. ou salvar o Brasil da anarchia 
que promovem senvís ambiciosos e illudiclos exalta
dos , ou sepultar-se debaixo da-; rui.nas da patria. » (8) 

Na sessão de 29 de Julho de 1831 foi detiunciado 
á camara pelo deputado Montezuma por crime de 
responsabilidade por haver expedido a portaria de 22 
de julho, suspendendo a concessão de cartas de se
guro. A denuncia foi, na sessão de 31 de Agosto, 
julgada improcedeqte. (9) 

Cahindo no senaçlo a medida, por elle proposta, da 
suspensão do ·tutor, Feij6 retirou-se do ministerio em 
26 de Julho dé 1f332, dirigindo por essa occasião á 
regencia o seguinte officio : 

(7) Relat0rio do ministro da justiça Diogo Antonio 
Feijó; apresentado á assembléa geral, em 10 de .Maio de 
183:.! (collecção Plancher, vol. 7.0

) 

(8) Portaria de Diogo Anton.io Feijó ao intendente ge
ral da policia do Rio d~ Janeiro, de 9 de Marco de 1832. 
(Collecção Plancher, yol. 7.0

• pag. 54 dos decretos ; 'porta-
rias, ele .) - ·· 

(9) Correio da camp.ra dos deputados, em 1831. 

, 
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· « Senbor.-Se alguem se persuade que com.grande 
energia da _parte do governo, e . sem a cooperação 
sincera e mui activa dos empregadof. publicos, ' pócle 
manter-se ainda por algum tempo a tranquillidade 
publica da capital: ninguem dirá., que com os meios 
á disposição do governo, podem as facções ser sup
plnntaJas ou o Brasil prosperar. 

A ma-is tempo teria eu cumprido a minha palavra , 
se a honra me não obrigasse á esperar pelas accusa
ções que dentro e fóra da camara se diziá preparadas; 
mas está quasi a findar-se o terceiro mez ; e nenhu
ma tem apparecido : estou portanto demittido domi
nisterio. que Vossa l\fagestade Imperial confiou ao meu 
cuidado. 

« Sinto não haver feito quanto desejo á bem da 
patria : mas, ao menos, fiz o que pude, e muito agra
deço a Vossa Magestade Imperial a sincera approvaçJo 
que deo s.empre aos meus actos. 

« Como cidadão em qualquer parte do imperio onde 
me achar, prestarei os serviços que forem compatíveis 
com as minhas circunstancias. para ajudar ao gover
no de Vossa Magestade Imperial á sustentar a digni
dadé nacional,. a liberdade e independencia de meus 
compatriotas. >> (to) 

Descendo elos conselhos da corôa, Feijó retirou-se 
para S. Paulo, e ahi foi eleito e escolhido senador 
pela província do Rio de Janeiro por carta imperial 
de 5 de Fevereiro de 1833. 

Annulada a eleição pelo senado na sessão de 13 de 

(to) Segue-se: « Deos guarde a V. 1\1. Imperial Rio de 
Janeiro, 26 de Julho de 1832. De V. :M. Imperial sub
dito respeitador D1:ogo Antonio FeiJó. 

I 
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Abril, foi novamente· incluido em lista tr!plice pela 
mesma província ; e escolhido senador por carta im
perial de 1.0 de Julho de 1833, tomou assento na 

. StlEsão de 15 desse mesmo mez. 
A gratidão nacional pelos serviços - prestados em 

1831' manifestou-se de uma maneira ainda mais sig-
·nificativa. · 

Procedendo-se á eleição de regente do imperio na 
forma decretada Pr lo acto aJdic_ion~l, uma ~or:rosa 
maioria vejo confenir ao ministro de 1831 esse cargo 
-supremo. 

A' 12 de Outllbl'O de 1835, Feijó prestou no se
nado juramento, cpmo regente nnicÔ do acto addi
·cional. 

Por decreto de -~ 1 de Outubro desse mesmo anno 
h avia sido eleitQ bil)po de Marianna : mas declinou 
de si essa honra, deixando de acceitar a nl)meação. 

Tendo tôcado o ultimo degráo da_grandeza, sua 
estrella politica pareceo a_nnuviar-se. 

Apenas tomára posse da regen cia ;- vio sua vontade · 
contrariada por mil obstaculos, que vieram complicar 
a situação. 

Quasi como um prote3to contra a sua ascenção ao 
poder, appareéeu no Rio Gran<le do Sul a guerra ci
vil, devorando a .viela ' e o sangue do brasileiro. 

Feijó _ não se acobardou diant~-do perigo, e conse
guio fazer prender, no combate do Famfa em Ot.itu.
bro de 1836, o chefe dos rebeldes, Bento Gonçalves 
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da Silva~ A lucta. entretanto proseguio com repetidÔs 
desastres para a causa do imperio. 

O Pará debatia-se em mpa lucta de facções san'" 
:grentas, e apresentava ao imperio o triste espectaénlo 
da desolação e dos assassinatos. As energicas medi
das do regente, pouém, superaram ·as facções : e o 
general Andrea, mandado pãra supphntar a revolta 
,conseguio pôr termo a uma lucta de morte e encarni
·çamento. 

1 • 

Entretanto a vehemente opposição formada con-
tra o regente no seio da camara teróporaria, veio em
pecer-lhe a acção e traser-lhe embaraços invencíveis. 

Exácerbanclo-sé· a !utçi, manifestou-se logo entr:e 
os douspoderes am antagonismo flagrante, aggravado 
de · mais a mais pela dura tenacidade~ com que o _re- _ 
gente tratava o corpo legislativo. (ii) 

Caracter rígido, emperrado, inc_apaz de tranzigir 
com .súas idéas para grangear apoio, ·Feijó estava 
.antes talh&do para as grandes :crises que exigem ener
.gia, firmesa e poder discricionario., do que para o 
reguhr andamento da machina governaq:iental em 
tempos ordinarios. · 

(11) No dia 31 de Outubro de 1836 Feijó encerrou· a 
assernbléa geral com· as seguintes palavras : . 

« Seis mezes de sessão não · bastaram para descobrir · 
remedios adequados aos males public0s : elles infelizmen
te vão em progresso. Oxalá q.ue na futura sessão o ·pa
triotismo e sa•bedoria da a:ssembléa geml possa satisfazer 

-.as \lfge~tissimas necessidades do Estado. » 
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Vehementemente contnriado em suas convicções, 
desarmado perante éJ omnipotencia ·rJadamentar de 
.então _da . qual o gove1'!Lº e?'a como ·uma commissão 
(1 2), iohibido de fazer appello ao paiz( 13);comprehen
deu que não era o homem da situação e que a sua con-

. tinuação no poder era impn•ficua para os bens que 
desejava fozer ao paiz. 

Então, com essa abnegação que fol'mava o fundo 
de seu caracter, tomou a nobre e elevada r~solução 
de ·abdicar o mando supremo, e o entregou á seus 

1 -
adversarias. 

« Estando convençido,. disso elle retirando-se do 
poder, de que a ?ninha continuação na regencia 
não póde remover os males }nLblicos, que cada dia 
se aggru.vam pela falta de leis appropriadas; e não 

. quer_endo por maneira alguma servir de es'torvo ct 
que al!Jtt?n c~dadão mais, feliz seja enca1·1·egado 
pela nação ele, r~ge1· seiLs destin@s: pelo presente 

(12) Palavras do Sr. Dr. J. J. da Rocha no seu excel
lente opusculo Acção, Reacção e Transaccü.o. 

(13) Na discussão da lei de 14 de Junho de 1831 foram 
de opinião que se conferisse á regencia o direito de dis-

. solver a camara temporaria, e nesse sentido votaram os 
deiiutados Paula Souza, Evaristo,- Carneiro de Campos, 
Xavier de Carvalhp, enlre outros; no sentido contrario 
votaram, além gcis rµais., os daputados Alencar, Rebouças, 
Lmz Cavalcanli, Lino Coutinho, i\iartim.Francisco. O prin
cipal argumento irtvocadó para este · c-erceamento das 
attribuições da reg13ncia foi a dissolução ' da Constituint'} 
em 18'23. (Veja-se p Correio da Gamara dos Deputados, 
em 1831.) 

Em 1836 Paula &ouza propoz no senado, que se con
ferisse por lei ao regente a attribuição de disso.lver ã ca
mara dos deputados; Inas não passou o seu proJecto. 
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me declaro demittido do li~ga1· de r egente do im
pe1·io >> 

O manifesto, que então dirigio aos brasileiros, é 

um dos mais riotaveis ducumentos de nossa historia 

política : 
« Brasileiros . . Por vns subi á primeira m?gistra

tura do imperio: por vos desço hoj e d' esse eminente · 
posto. / 

« A' muito conheço os homens e as couzas. Eu . 
estava convencido da ·impossibilidade de obterem-se 
medidas legislativas ad~quadas as nossas circumstan
cias: mas forçoso era pagar tributo á gratidão ~ e fa- . 
zer-vos conhecer pela experiencia, que não estava 
em meu poder acudir ás n ecessidades publicas, nem 
remediar os males que tanto vos afftigem. 

« Não devo por mais tempo conservar-me na re
gencia : cumpre que lançeis mão de outro cidadão, 
que, mais habil ou mais feliz, mereça as simpathias '"' 
dos outros poderes políticos. · 

e< Eu poderia narrar-vos as invenciveís difilculda
des _que previ: mas para que 1 Tenho justificado o 
acto de rpinha espontanea demissãu, declarando inge
nuamente que eu não posso satisfazer ao que de mim 
,espera veis. 

« EntreganJo-vos o poder que generosamente me 
confiastes, não querendo por mais iempo conservar
-vos na expectação de bens de que tendes necessida

. des ; mas, que não posso satisfazer-vos; confessando o 
meu reconhecimanto e gratidão á confiança que vos 
mereci : tenho feito tudo quanto está da minha 
parte. . 

<( Qualquer, porém, que for a sorte que a Provi- , 
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dencia me depare, como cidadão brasileiro , prestare\ 
o que devo á patria » (14). 

· Resignando o mando supremo, Feijó retirou-se á 
S. Paulo para repousar das fadigas e dos desenganos 
da vida publica. Buscou o retiro , empregando-se 
em uma pequena lavoura que possuia, e na sessão 
do 1838 não Mmpareceu no senado pelo máo estado 
de sua saude. 

Na simplicidade austera de suas maneiras, i1a mo
destia do seu vive1r, no despreso das riquesas, na hu
mildade christã de quo revestia os seus actos, deu um 
exempl9 raro, qup só bastaria para a sua gloria. _ 

Em 1838 foz publicar á respeito de sua_s opiniões 
religiosas a seguir~te importante declaração. 

« Tendo eu es1~ripto alguma cousa sobre differen
~es pontos de discjplina ecclesiastica, h~vendo tambem 
pronunciado algu ps discurs5s na camara dos· Srs. de
putados sobre o mesmo objecto ; ainda que tudo isto 
fizesse, persuadido que zelava da mesma igreja catho
lica de que sou filho e ministro, e atientara á bem da 
salvação dos fieis ! comtudo constando-me que algu
mas pessoas não s,6 estranharam as minhas opiniões, · 
~om.o algumas· expressões pouco dec?rosa? á mesma 
igreJa e ao seu chefe ; não querendo eu em nada se
parar-mo da igreja catbolica e ainda menos escandali
sar a pessoa alguma ; por esta declaração revogo e me 
desdigo de tudo qµanto podesse directa ou indirncta
mente uffender a qisciplina ecclesiastica, que a mesma 

(1 4) ManifesLo de Diogo Antonio Feijó aos brasileiros, 
,em 19 de Setembro de 1837, datado do Rio. · · 
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jgreja julgou dever ser conservada, ou a pess.oa al~ 
guma. 

«· '.Esta minha declaração é espontanea, filha uni
-camente do receio de haver errado, apezar das minhas 
b0as intenções ; ·e é tanto mais desinteressada, que 
a pouco acabei de declarar ao governo de Sua Mages
tade Imperial, de que eu nunca acceitei a nomeação 
de -bispo de Marianna, nem a carta de apresentação 
que então se me quiz entregar. Deos queira, que se 
algum escanclalo hei dado por causa .de taes discursos 
e escriptos, cesse elle com esta minha ingenua decla
ração. )> ( 15) 

Este acto, er:n nada inferior ao que em Fran_ça pra
ticou o grande arcebispo Fenelon sobre suas opiniões 
religiosas, honra a memorin -de F€lij6, desse ·homem 
extraordinario~ que, no meio das tempestades políti
cas, soube sempre ser um sa~erdote rhodalo, de cos
tumes austeros e illibados. 

· Entretanto, sob a sotaina do padre pulsava um 
-coração patriotico. Em um tempo de_ descrença e en
torpecimento moral· como este, alimento..u até á avaFl
çada idade de sessenta annos o fogo do patriotismo ; 
e os desenganos de amarga experie_nçia não arrefece
ram ndle as crenças e o enthusiasmo santo das gran-
des idéas. · 

Desarmado pelu tempo,_ mutilado pela en.fermi.:. 
dade, denunciava ainda sua energia de outr'ora, como 

(15) Se_gue-se: S. Paulo, 10 de Julho de 1838, Diogo 
Antonio Feijo. Esta declaração foi inserta n-o Observador 
Paulistano. 
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o sol cabido no o·ccaso reco·r-da em seu cla·r·ã·o des
maiado a aurora que irradiou a terra com sua luz scin
tillante. 

A placida serenidade, que parecia dever coroar os. 
ultimos dias de sua existencia tão pura e virtuosa~ 
não tardou em ser perturbado. 

O movimento de 1811.2 , em S. Paulo, veio arrancar 
· do retiro o regente desenga.nado de 18 3 7. 

Temlo vota:ao tod9 9ua vida ao triumpho das .liber
dades publiqas, que lhe pareciam . ameaçadas pelos 
actos do poder, Feijó adheriÓ á revolução, offerecéndo 
em holocausto ·ao povo as glodas de sua vida polltica. 

De Campióas, onde então se achava, se dirigio ú 
Sorocaba para servir á causa da revolução, por elle 
esposada, e tornar sobre si a responsabilidade della. 

Sendo ahi preso; foi, por ordem do governo, con
duzido a Santos, mettido em um vapor de guerta, 
e deportado vio lentamente sem.saber para onde, sendo
afinal atirado nas praias da Viêtoria, no Espirito
Santo, em Julho de 18l~2. Ahi soffreu as amarguras 
do exílio por seis mezes, até que em Dezembr"o lhe 
foi permittido. voltar para o senado, onde o esperav~ 
o processo co.ntrà elle instaurado como cabeça de re-

~ bellião. 

Tendo de responder ao senado por seu proceder, 
expoz livremente seus sentimentos com esse civismo 
e fra~queza, : que lhe era~ habituae·s : . 

·. 
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« Se eu pudesse, d.aria por certo este exemplo ao 
Brasil de resistir á ordens illegaes, sem o que será 
sempre nominal nossa liberdade e nós escravos dos 
atrevidos. Nada, porém., podendo contra a violencia, 
retirei-me. - . . . 

• « Eu penso que se uma nação é 
tal, que ·vê H1bmissa a vi11lação de suas instituições, 

,é ella indigna de ser nação livre, e é já escrava, e se 
já oão tem senhor, terá o primeiro que o queira ser .... 
En resigno-me a . tudo .... não serei a primeirà victi-· 
ma immolada pela defesa das lib ~rd~des publicas ; 
talvez mesmo são indispensaveis taes sacrificios para 
firmar-se uma constituição, porque todas as naçõ~s 
.os tem tido; oxa lá seja eu a uriica victima, e assim 
se ' consolide em meu paiz a monarchia r epresenta
tiva!. ... Que pois mais poderei soffrer? Já quasi de 
sessenta armos, e. além disso já á borda .do tumulo, 
.poderei acaso àpreciar ·tanto esses poucos dias que me 
possam restar de vida, muito mais quando pelo meu 
estado de saude, não os pos-so mais empregará bem do 

·paiz? >> (16) · 

Apresentando esta resposta ao senãdo, assim ex-

primio-se : • · 
« Portan,to, senhores, sofffi tudo isto ! prisão, de

portação e seis mezes de degredo, quasi quatro contos 
de réis de multa e de que estou privado até hoje. lV~as 
-0 governo ainda não está satisfeito : mandou por isso 
formar este processo e não ficará satisfeito senão com 
o meu extermínio! Estou, pois, entregue ao senado, · 

(1 6) Respost.a elo senador Diogo Antonio Feijó dada ao 
senado sobre o procP-sso contra elle instaurado como ca
beça de rebcllião, datada do Hio de .Janeiro de i2 de Maio 
de 1843. , _ . 
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faça elle de mim o que quizer ; a vida em mim será 
pouca .... soffra-se tudo. >> 

Sua vida ia com effeito a extingnir-se ; sua fronte, 
enrugada pela adversidade, pendia para a terra . 

No dia 10 de Novembro de 18!~3 deu sua alma ao 
creador, ( 17) ~ 

Sua morte foi a .do philosopho christão, resignado 
e crente ató exhalar o ultimo suspiro. 

O homem, que havia occupauo em seu paiz os 
postos mais 

1
elevados de bispo, senador, ministro e 

regente, finop. -se obscuro, pobre e desconhecido, em 
sua modesta çasa da rua da Freira em S. Paulo ! (18) 

.E' o seu rr~aior elogio 1 

· (17) Feijó morreu, na cidade de S. Paulo, em sua pe
quena ·casa á rua da Freira n. 11 ás 9 horas. e 20 minutos 
da ndite elo dia 10 ele Novembro de 1843, e--não 11 de 

' Novembro, como por eJ.11gano tem sahido em algumas pu
blicações. (Veja-se o periodico O Nacíonal n. 68 de 29 
de Novembro de 1844.) 

(18) O decreio n. 176, ele 15 de Junho de 18H. conce-· 
dti:a á Feijó a ~ensão de 4.:000H anuuaes. 
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O NURQHEZ DE ~UIUCA . ( ! ) 

« A heranca dos sabias tem scm
pt·c maior e:itcnsão e. pcrpetuiclacle 
que a dos ricos: comp1·ehend.e o 
genero· humano, e alcança a mais 
!'ernota posteridade. » 

« O nosso espiriw não se retira 
inteiramente deste mundo, quando 
deixamos nelle o fruclo dos nos
sos estudos, pensamentos e co
gitações. » 

1llaximas do 111arquez de Maricá. 

Poucas nações pocler:ão, como o .Brasil, gloriar-se 
de apresentar em tão curto espáço de tempo um nu
mero tão avultado de grandes illustrações em todos _ 
os ramos dos conhecimentos humanos. 

Em. menos de meio seculo uma geração completa 
de pensadores, sabios e litteratos . ostentou aqui a sua 
força e fecundidade, e honrou as armas da patria. 

Souza Caldas e S. Carlos, como poetas sacros; 
José Bonifacio, como sabio e como estadista ; Cayrú, 
como economista e como jurisconsulto; l\font'Alvernet 
como philosopho e orador sagrado ; Antonio Carlos .e 
Martim Francisco como oradores políticos, Vasconcel
los c'Jmo legislador e estadista : são nomes gloriosos 

. (1) Sobre a vida do 1viarquez de Maricá, veja-se a Re
vista. do Institnlo Historico, tomo. 15, pag. 527 a 531, 
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que honram uma nacionalidade e costituem por si só 
o orgulho de. um paiz. 

No meio dessa grande geração de sabios notaveis, 
que abrem os annaes do seculo IX no Brasil, destaca
se um vulto venerando ·que legou á posteridade seu 
nome em um monumento immorredouro. 

Phi\osopho e moralista, pensador profundo e origi
nal, o Marquez de Maricá é uma dessas intelligencias 
vigorosas, que honram o seculo em que nasceram e 
dão nome a um

1
a nação. 

Nessa fronte rugosa o perpassar dos annos deposera 
.o seUo da sabec)oria ; em se.us labios severos e contra
hidos pousava a verdade ; em seus olhos quasi amor
tecidos transparecia a luz da reflexão. Suas palavras 

· -respiravam paz e doçura. Havia errí. sua austera 
phisionomia a EjXpansão de uma alma pura e de um 
espírito elevado1 

Nessa cabeç.a, cingida por uma corôa de cabellos 
brancos, agitavafU-se . grandes pensamentos; um the· 
souro immenso de profundas verdades ali encerrara
se para conduz~r a humanidade no caminho da vir
tude. 

Poucos nome~; tem na historia uma reputação tão 
pura e tão nobremente adquirida. 

l\farianno Jos~ Pereira da Fon'seca, nasc1m nn Rio 
de Janeiro no diq 18 de Maio de 1773, filho legitimo 
do negociante ~omingos Pereira da Fonseca e sua 
mulher D. Theresa Maria de Jesus. 
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Nascido rio seio de uma familia abastt.tda e das 
principaes do paiz, seus paes ceclo trataram de dar-lhe.. 
_uma educação apurada, e na idade de 11 annos o 
mandaram para Portugal. Ahi chegando, estudou as 

· materias preparatorias no real collegio de Mafra. 
Findos estes estudos seguio na Universidade de 

Coimbra o curso de mathematicas e philosophia, e 
nesta materia tomou o gráo de bacharel ~m 1793. 

Termirn~da sua educação superior, destinava-se á 
ir est_udar medicina em Edimburgo., quando a morte 
de seu pae o chamou ao Brasil para <midar dos ·i.µ
teresses de sua oasa. 

' · Regressand·o á sua patria, che~ou ao Rio de Ja
neiro no principio dó anno de 179·4, e fez logo parte 
da-Academia Soientifica, que fôrã ·fundada nesta 
cidade em 1772 sob· os· ~auspicios 'do illustrado vice- ' · 
rei marquez de Lavradio, e que tão uteis serviços 
prestou ás Íettras, promovendo a industria da cocho-· 
nilha no Brasil e outros melhoramentos imp?rtantes. 

Não eram, ·porém, ·os tempos propícios á estas in
nocentes e·xpansões da intelligencia. Em 1794 o 

. vice:-rei conde de ;Rezend~, suspeitozo e desconfiado, 
dissolveu violentamente esta Associação de Beneme
ritos Litteratos, e prendeu os seus principaes iriem
hro9, mandand.o contra elles instaurar uma rigoroza 
d~vassa. (2) 

(2) No simples rosto dos _autos da devassa instaurada 
contra os membros des!a sociedade litleraria apparece 

9 
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Pereira da Fonseca; como membro desta Academia, 
foi · então . prezo n9 dia 4 de Dezembro desse ~nno 
com o distincto poeta Manoel-Ignació da Silva Alva

renga, ~ retido incommunicavel por dous anno~ sete . 
mezes e quinze· dias. 

Li.vro,- ~mfim, por ordem régia, éÍos horrores do 
carcere, onde o lançára a mão de um absolutismo 

. suspeitozo, continuou em sua profissão de negociante 
até que sua probidade illibada e suas conhecidas 
habilit<rÇões, o cliamararri ávida publica em 1802. 

. . 1 
· Coi:n desinteres~e e inteireza servio successiva-

mente até 1821 difforentes lagares de administração 
(3); e ahi adquirio essa longa pratica dos negocios; 

. - . · • I 
\' . 

fielmente · retra.tado o -tempo coloniai. :Aqui o damos tal 
- qual encontramol-o ~m um imp1·esso publiGo. « Devassa a 

que mandou proceder o Illm. ~ Exm. vice-rei do estado 
do Btasil píira as pes,soas qúe coní e·scandalosa liberdade 
se atreviam á involv;er em seus discursos materias offen
sivas da religião, e a fàUar nos negocios ·publicos da ~u-

. ropa com louvor e approvaçüo do systema · ·actual da 
França; e para conhecer-se se entre as mesmas~.pessoas 
havia algumas, que ~tlér.n dos ditos escandalosos discúrsos 
se adiantassem a fo1,mar ou insinuar algum plano de se
dícâo.-Anno de 1794.-Escrivão da dita dilligencia João 
Mcviioel Giierreiro de' Amorim Perei_ra, Desembargador 
Antonio ·Diniz da C?"fi-Z e Silva. · 

(3)· De~1802 a 1821 Pereira da Fonseca servio os logare.s 
de deputado de agric1*ura da meza da inspecção no Rio 
ele J aneíro; pela exqn:cção desta, deputad0 da junta do 
commercio desde a ~ua creação ; director thesoureiro da 
real imprensa, de_ qpe obteve ,demissão pela morte do 
C.onde de Linhares ef!1 18:12; administrador thesoureiro 
da fabrica da polvora Servio tambem de censor regio por 
mais lle · dou~ annos, á1é que !.erminou esta instituição 
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esse habito do trabalho, e.. esses conhecimentos ex
perimentaes, tão necessarios ao homem .publico. O 
horizonte de suas idéas alargou-se com- o tracto dos 
homer.s e das couzas, e o seu espírito de reflexão 
aproveitou para ·a sciencia o resultado de sua expe
riencia e oLservações ... 

Em 1.821, quando já o movimento da_s idéa.s,pre
ludiava a emancipaçãÓ politica de sua patria, foi el~üo 
deputado secretario da Junta Provisoria, créada no 
Rio de Janeiro. A confiança popular distinguia já 
esse nome respeitavel, que era uma garantia de ordem 
e. tranquillidade publica-. . · -

Consmnadª a independencia, Pereira da Fonseca 
foi chamado 4 apparecer em. primeira linha na scena 

' pub~ica á par do-que havia de mais ~ntelligente no 
paiz. Eram poucas as pe5soas habilitadas, que pos
suiamos : mas vultos nota1eis appareceram então, e 
cumpre dizer, que os primeiros talentos da época, 
com . raras _excepções, foram aproveitados na gover-
nação do Estado. - · 

Já experimentado na administração; o de reputação 
firmada, esse illustre brazileiro foi chamado ao mi-' 
nisterio da fazenda em 13 de Novembro _de 1823, 
logar que s13rvio até 23 de Novembro de 1825, dis~· 
tinguindÓ-se por sua proverbial probídad~. 

pbla liberdade díl imprensa çm 18:U. Além disso foi por 
varias vezes ouvido nos conselhos d'El-Rei D. João VI, 
com assistencia de seus nünistros, 

.. 
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Fez parte do conse'lho ide estado, que elaborou a 
constituição jurada em 1824, foi escolhido senador 
pelo Rio de J~meiro em 22· de Janeiro de 1826, sendo 

. mais .tarçle nomeado visconde depois marquez de 
Maricá. 

Sua vida . publica . .foi placida e serena: homem de 
gabinete, c~racter emine'ntemente religl.ozo, nenhuma 
parte · teve nas crises, que agitaram seu paiz. Con
quistou as mais elevadas posições sóciaes de sua pa
tria, não por· efieJtO de intrigas ou de meios tortuozos; 
-sim pelo seu merecimento, intelligencia e probidade 
illibada. ' 

Urna vez pago o seu tributo á caus~ da organisãção 
política do seu p;aiz, o"'rttarquez··de Maricá, cedendo, 
ao pendor de suas naturaés .inclinações, pareceu re
trahir-'se' á solidãq ·para entregar-se ás suas profundas 
m~ditações. As p~ixões do mundo não ousavam.trans
pôr as avenidas do seu retiro : ahi,. nessa mansão 
serena do pensarpento, dedicava-se ao ·culto da ver
dade e ao estudo da philosophia, depois de haver 
tractado e conhé.cido os homens e as cousas . . 

Nelle o homem religioso fazia desapparecer o po
lítico. O profundo pensador e moralista não descia da 
altura de suas abstracções philos'ophicas para envol
ver-se no turbilhão dos aconteci.mentos, ·que se deba-

·tiam como ·em um. már agitado. Seu nome atravessou 
puro e incolume no meio das crizes políticas, que ao 
redor delle se deseµcadeavam. · 
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Importante e elevada ,é à missão desses pensadores 
fecundos, que se embrenham com o facho da r~Uexãp 
pela região infinda das 'gr~ndes -idéas : são elles, q~e 
dissipam o erro, e descobrem as verdades .sociaes.,.que 
devem muitas vezes mudar o destino dos povos. 

Antes · que a revolução franceza apparecosse, seus 
principios se tinham já ·agitado com ardor no cer~b~o 
de Rousseau e Voltaire, e uma cobiorte ;illustre de pen
sadores os havia já proclamado. 

·Na idade de 60 annos, no ultimo período da ma
dureza intellectual, depeis d8 ter observado o mundo, 
começou a escrever suas ma~imas, fecúnclo resultad·o 
de longa e esclarecida experiencia. 

Como são solemnes essas palavras, que o illl!lstre 
sabio estampou nas ul_tima~ paginas do seu livro im- . 
mortal, como o seu lestamento litterario? 

(( Depois de impressos varios volumes das minhas ' 
il'laximas', continúo a escrever, sem esperança de_ 
pôder· publicar o pouco que da minha ;penna sahir·. -
Sinto-me ir morrendo, e não só na dissolução physica, 
tambem na espantosa esterilidade do meu espírito, 
reconheço, sem horror, a approximação do meu ul
timo di_a. 

(( Escrevo1 pois, para distrahir-me sómente. Já me é 
veqado o ler; e vivendo á sós com as minhas medita
ções, idéas me occorrem 'que não me parecem in .. 
dignas de ser e,scriptas. ' _ -

· « Em 13 annos, ~ em 6 volumes, tenho p·ublicaclo 
4700 artigos, com o titulo de 111.aximas, Pensamentos, 
e Reflexões. • 

« Afigurou-se-me _ser esta ·uma · missão, que de 
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Deus recebêra, e comecei a desempenhai-a, no período 
da. mais ple.1;rn . madureza da minha intelligencia. Foi 

' o objectó das minhas vigílias, desde a idade de 60 até 
os 73 annos completos .•. 

. . . . . . . . . . . . 

. « Procurei ser util á humanidade, e nem a 
fórma de que rev esti os meus pens.amentos é dàs 

, menos proprias para alca·nçar tal fim, 1 
« Comprehendi eu a minha missão? 
« Dentro da minh(l campa o ouvirei do écho da 

posteridade. )) (4) 
A pa_llidez d~ morte pousava já em seu cadaverico 

semblante. O lume de seus olhos apagára-o a vigilia 
de todas a·s horp-s. Podia morrer., porque seu- passado 

·não 1era uma pagina muda ; _ e no dia de sua morte 
saudára o sol díJ, gloria, que d8spontava detraz do seu 

. tumulo 1- · 

O marquez çle Maricá falleceu no Rio el e J aneiro 
aos 16.de Seterpbro de 184-8. -Hoje que seu pome 
pas<>ou aos arch~vos ela posteridade, a historia · póde 
proferir com segurança o seu juizo, sanccionandci a 
admiração da ~eração ~·?ntemporanea por esse vullo 
immenso de no~sas lettras. 

A maxima terp uma linguagem propria, segredo ele 
- arte e de estylo, que cumpre guardar. E' nesses pen

samentos isolarlps_, que resumem muitas vezes uma 
grande verdade 1 que se· revela o talento' superior do 
_escriptor, que ~e apura _mais a precisão das idéas. 

(4)Estas pa)avr~ s, escripLas em FeveEeíro_ cl~ 1848, pre
cedem a publlcaç4o~de suas ultimas_ maximas, 
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A concisão e a sobriedade devem -alliar-se á lucidez 
da expressão. - _ 

Consideradas por esse lado, as Maximas do · Mar- · 
quez de Mwricá-constituem um primor d'obr~, e re
velam um litterato artista de apurado gosto. 

Cada palavra tem ahi o seu quilate. · Ad'llira-se, 
sobretudo, o atticjsmo de linguagem, a limpidez do . 
estylu, a correcção e severidade db fórínas, que reves-· 
tem .os seus pensamentos . . 

Algumas vezes uma .mesma verdade, como compa
nheira fiel, revoava em torno de seu ~spirito e vinha 
de novo pousar sobre sua penna. E' o que nos ex
plica algumas repetições, que se notam na collecção 
de 3uas maxirnas. (5) 

Ha alli talvez algumas reflexões sombrias, verda~ 

eles amargas, que levam a dcsillusão ao espírito. Mas 
a quem jamais, nas horas dos Íntimos pensares, não 
terá assomado uma idéa de tristeza e desengano cruel? 
Quem não terá nesta vida descrido um dia da bon
dade dos homens? Esse presentimento sinistro está 
escripto na historia das duvidas do espírito humano. 
Só a religião fecha as feridas do scepticismo com o bal-
samo salutar de uma santa crença. · 

Tal era o Marquez de l\~aricá, apezar de algumas 
palavras sombrias, que sahiram de s_ua penna. Via e 

. '_(5) As llfa.x·imas do Jl.forquez de Jlfor ·icá, puMicadas ~o 
füo de J aueiro n a -1ypograpt.ia de Eduardo & Henrique 
J,aemmerL, de ·1srn a 184.9; forma m um grosso . volurne 
in 8° de perto de 700 paginas. 
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confessava as fraquezas dos homens, mas a palavra 
santa da tolerancia religiosa estava em seus labios; 
e a admiração· das grandes obras da natureza vinha 
logo misturar-se á essa dôr moral. 

Em seu livro de maximas, glorioso monumento 
erguido á litteratura . nacional, ha como urna vasta 
synthese das grandes verdades, que o espírito humano 
tem conquistado no decurso de seculos. O resultado 
de profundas meditações, de uma experiencia reflec
tida, de ob'ser~ações fecun,das colhidas no grande Iiv1·0 

do mundo, ahi se acham acçumulada~. 
A philosophia christã nunca teve um ii:terprete 

mais eloquenfe, a moral, religiosa nunca encontrou 
um apostolo ~ais fervoroso. Cada pensamento ahi é 
um hymno á yirtude, um culto á verdade. 

O philosopho, b publicista, o ~egislador, o di plo
mata, o homerp de estudo, o litterato, ahi encontrarão 
todos verdades profundas, que o illustre sabio desen
tranhava de s~u cerebro, onde parecia arder · a luz 
perenne da sciencia. -

O espírito s.ente-se como tocado de uma concen~ 
tração religiosa, 'per.correndo essas paginas veneran- . 
das, onde um pensador vigoroso e fecun_do depoz o 
sello de seu imi,nenso saber. 

Ha alguma Qousa de grandi0so e solemne no espec
taculo desses Qenobit'ls da sciencia, que se retrahem 
á solidão para consagrar-se ao culto da verdade, como 
esses obreiros sepultaclos n o fundo elas m inas ele 
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oufü , que enviam d ter1·ci thesoiwos de qi1;e nuncct 
gozarão. (6) 

E' -um livro monumental esse, em cujas paginas 
o coração se expande ao aroma suave da virtude, sem 
que nas maximas de uma sci~ncia vã se desbote a flor 
delicada do sentimento. 

Receba a patria, che.ia de agradecimento," legados 
como esse ; eduque-se a ·n°';ª geração nesses princi
pies de'~ma moral pura, que.ahi estão escriptos nesse 
grande livro ; e no exemplo de uma sociedade rege
nerada pela palavr~ inspirada do philosopho ficará 
firmada pela perpetuidade dos seculos a gloria do 
marquez de Maricá. 

) 
' / . " 

(6 Chateuubriand, Esti~dos lJi.storicos 1 prefacio .• png. '14. 
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« Se no meio rla sccna· dos negoeios publicas 
1~111 philosopho tivesse appareciclo, cuja gloria pura 
e modestamente :1/ lr1uinda na defesa do&grandes 
principios e dos inLeresses geraes e pel'manentes ele 
nossa ordem social, 'rcflectisse sobre todos conjunc
tamcnte seu e:xplendor, e fosse como o patrimonio 
qa naç,ão inteira; um philosop)1o em qu~m o ~ais 
ric°o tlrnsouro de virtudes antigas se rcumsse ara··· 
ros tal entos, e que Livesse atravessado trinta annos 
de luctas ardenLes com a oonsciencia em paz · e 
i-nnocente dos excessos comrnett idos, caminhando 
conslantcmente com os olhos ti tos na lei moral do 
cleycr por entre as chamn}as das paixões politicas 
sem se deixar conttuninar por ellas urna só vez; 
se esse apostolo infaLigavel da just1<::a e da JilJerdacle 
para todos houvesse sempre devaneado para o seu 
paiz a bella e nobre utopia de um governo sem par 
Lidos, sustentado unicamente na jarga base ela 
união e harmonia dtis Brasileiros, e que duas vezes 
procurasse cm vão realisar este sonho generoso e 
tão caro ao seu coração; n-Jo seria acaso a imagem 
cl•cste varão, niio seria a imagem do ~enador Fran
cisco de Paula Souí;a e Mello que conviria coJlocar 
no templo da coucordia publica, ou no congresso 
tlo . povo, que a tivesse firmado?» 

(Biograpllia do ÇonscJbeiro Paula e Souza pelo 
Dr. Francisco de Salles Torres Homem; ...:... Correio 
Mercant.il ele 1851.) 
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No fim do seculo passado vivia na villa ele Itú 
uma respeitavel familia que na pratica ele severas 
virtudes fazia consistir a sua felicidade. 
- Eram o baclí.arel em canones Antonio José de 

Souza, natural do Porto, e sua mulher D . Gertru
des Solidonea de Serqueira. Ma& essa ' uniüo robo
rada por laços tã.o sagrados, rodeiada do tantos 
encantos, o céu não a queria abençoar com o '1as
cimento ele um filho, ' que fosse no futuro o lega
tario de suas tradições. No seio ela paz · domestica 
os dous virtuosos esposos vian,i sua felicidade in:
completa ... 

/1) Sobre o conselheiro Paula Sousa veja-se ·a sua IJiogra
l)hia feita pelo Dr• Francisco de Salles Torres Homem, Cor
reio Mercantil de 1851 ; e Revista do Ins tituto Ristorico, 
tom . til pag. H1 e 537. 

• 
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N'eiôse-anciar de um dezejo casto, vohreramseus 
olhos á Deos, e dirigiram uma supplica fervorosa 
ã S. Francisco de Paula, para que o na,scimento 
de um ente caro a seus corações viesse enlaçar sua 
existencia. 

A benç'.ão celeste descco nas azas da oraçilo, e, 
no dia 5 de Junho de 1791, d'e.sse hymineo ungi
do pela religião do cruxificado nasceu um menin·o 
que, em honra do Sancto in-vocado em suas prece:'.! ,, 
ficou-se chau,nando Francisco de Paula. 

E' o conselheiro Francisco de Paula Souza e 
I11elÍO. 

Seu b erço foi embalado peh religião ; abria 
os olhos á luz no meio elas ornçGes forvornsas da 
crença christil. 

Sua alma inspirou--se cedo no expectacnlo cles;
sas virtudes patriarchaes, que -se abrigavam sob 
o t~cto -que o vira nascer. 

Essas scenas, ,que presenciara desde a infoncia, 
fizetam-lhe urna irr!pressão profunda , e contri-· 
bniram para dará seu ·caracter esse foildo de aus
tera religiosiclad~,' que nunca se desmentio n os 
embates dé sua ..,-ida publica. 
· O mio da fé allumiou-lhe o espírito, logo que 
nelle despontou a razã.o. 

Sua educavã.o correu placicla e serena, dirigida 
pelos severos principios ela religião. 

Na tenra i\lade ele qu-atro annos perdeu seu pai 
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mas essa falta foi felizmente compensada, e sua 
instruccão nada veio á so-ffrer. 

Existia por esse t~mpo em Itú o veneravelje
suita José . de .Cq,mpos Lara, 'que, depois de soffrer 
longos annos de exilio na capital do mundo chris
tão, viera acabar seus cfias na terra natal. 

Os ultimos raios dessa intelligencia vigorosa, 
robustecida pela crença cl~ristã, puderam ainda 
derramar-se sobre os primeiros assomos da raz~o 
çl.e Paula Sousa. 

Seu espirita denunciou desde logo um desen
volvimento precoce e uma virilidade i,ncompativel 
com tão verdes annos. Sua compleição era delica
da e debil,_ 'mas sua aptidão para o estudo e a for-. 
ça de meditaçuo que logo manifestou venceram esse 
obstaculo, que parecia antepor-se á sua educação 
litteraria. 

Depois de aproveitar a instruéção dada por seu 
·parente o jesuita Lara, continuou em Itú á culti
var sua intelligencia, _e foi á S. Paulo estudar o 
t'.Q.ais, que ahi se ensinava, voltando depois á terra 
de seu berço, onde a livraria, legada por seu pai, 
satisfazia a avidez de seu espírito. 

As grtmdes intelligencias educam-se no seio da 
solidão. Ahi, no interior de uma colonia d~spresa
,da e suspeitosamente vigiada, Paula Sousa for
mou seu espírito e educou essa intelligencia varo-
nil, que fez a admira~ão de uma geração inteira . 

/ 
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_Do sen gabinete fe2i essa admiravel uuiversi
ci dade, onde colheo tantos e tão vaTiados conheci
ª mentos, nos monologos da solidão adquiria essa 
cc força de pensar que tanto o disting·uio, e essa · 
<e pratica da virtude para n.os deixar o edificante 
<e exemplo de sua mod~stia, em uma epocha, que 
« pede o salario antes do trallalho e o triumpho 
cc primeiro que a victoria. )> (2) 

Entretanto os destinos de sua patria se iam com
plicando, e grftves acontecimentos succediam-se 
com rapidez. O movimento liberal de 24 d~ Agos
to de 1820 trouxera uma nova ordem de cousas, 
que estremecera. o corpo entorpecido da antiga / 
colonia. ·· 

O systema constitucional estava acceito e pro~ 
clamado em todos os domínios de Portugal. 

O Brasil teve pois de eleger seus deputados ús 
côrtes de Lisboa. O nome ô.e Paula e Souza, já 
ent~o rodeado de merecido prestigio por seus gran- · 
des estudos foi honrosamente inscripto pela pro
vincia de S. Paqlo na lista de seus representantes 
ao lado de Antonio Carlos, Feijó e Vergueiro. 

O estado debil de sua saude inhibio-o de ir des
empenhar tM elevado mandato, e o reteve na pro
víncia, onde novos ac:ontecimentos reclamavam 

('2) Discurs~ do orri.dor do Instituto, Porto-Alegre, rcci.Lado 
u lJeil'a do tumulo de Paula Sousa, Hevbta tomo 15 pag. 
243. 

~· • 
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sua presença. Foi Il?-S côrtes de Lisboa substituí
do pelo r espectivo supplente Antonio Manoel da 
Silva Bueno, que conjunctamente com o's outros 
deputados brasileiros desenvolveu sobrada ener
gia e dedicaçã.o peb. causa do Brasil. 

O movimento da indepenclencia , que se começá
ra á organisar no paiz sob os auspícios elo príncipe· 
D. Pedro, lactava com as pretcn çoes elo mtigo r e 
g·imen , q ·1c em seu;:; ültimo;:; n.t-rancos queria ain
da dominar a t erra de Santa Crnz. 

Na cidade de S . Paulo o movimento ele f-3 de 
Maio de 1822, organisado no sentido das idéas 
lusitanas, tentou oppor eµibaraços á, marcha trium
phante da independen cia nacional. 

A província ele S . Paulo, destinada para o thea
tro dos triumphos da liberclad -:: , não podia sanccio
nar com sun, Rprovaç:ão e;:;se acto , que era como 
uma nodoa ao sol brilhante ela independencia. 

A camara de Itú, animada do mais puro civis
mo, r-ennio-se em veren.çao extraordinaria no dia 
4 de Agosto de 1822, declarou nullo e cassado O· 

governo proviaorio da capital e os povo;:; cleslig a -
dos de sua obediencia ;. e para chamar á um centro 
de uniã.o os animos da provincia, trasidos á divisã.o 
pelos acontecimentos da capital, conferia _c'.t Fran
cisco dP, Paula Souza e Mello poderes de procura-

, dor da dita camara, encarregado de levar a pro
paganda libertadora, á toclos os ang·ulos da provin 

\ 
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eia e tratar com as villas colligadas para organisa~ 
rem um centro elo união e obecliencia JLº principe 
regente. (3) 

Essas medidas, c1ictadas pelo patriotismo, vin
garam a causa da liberdade brasileira elas desairo
sas pretençõe3 elo;:; Jusitanos e foram seguidas ela 
proclamaçü.o definitiva da indepe:u.dencia. 

Convocada a constituinte, essci assembléa de co
?'áções generosos onde a fé e a esperança se abrci 
çavam, onde ? febricita1· elo pat1'iotisnio p<;Jd'Ía te1• 
tido e1°ros mas niinca teve crimes , Paub e Souza1 à 
ella deputado por S. Paulo, ahi appareceu como 
um dos representantes da nova epocha, um dos 
apostolos ela liberdade. 

Era o pri me:1~0 ensaio do s,rstemn. representati
YO no Brasil. 

(3) Com quanLo estas meuidas nJo se levassem ú elfeito 
- pela presença de D. Pedro cm S. Paulo, que assumia as re

doas do governo, com tudo deram g1·anclc impulso ú causa 
do Brasil. Annulanelo o termo ele vereança extraordinaria · 
,da camara de Itú de Li ele Agosto de 1811 por j ~L existir· na 
província com sua presenç.-t um centl'Q de uni:lo, D. Pedro 
louvou á cmnará, povo e Lpopa des ta vi lla aintrcpielez que 
1.inham desenvol yido pela sagrada causa elo Brasil. (Paço 
cm Lorena 19 ele Agostô de 18 ~ 2..) Estes promeno-res são 
cxtrahidos da Gazçta do B.io de Janeiro, n, 0 10-1 ele 2.9 de J\gosio 
de 182.'!, e da Devassa, á que se procedeu por portaria ele 7 
ele Setembro ele 18L3 do ministro e secretario d•cstado in
terino Luiz de Saldanha da Gama sobre os acontecimentos 
de 2.3 de :Maio ele ts22 em. s. Paulo. 
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Os filhos da antiga colonia abriam com sorpresa 
os olhos á luz brilhante das novas idéas. 

Havia então um enthusiasmo ardente pelas cou
sas publicas. As crenças políticas não estavam ain- _ 
·da estragadas por esse frio indifferentismo, por 
-essa ambição egoística, que calcula. com a patria 
como com um objecto de engrandecimento pes
soal: 

Havia a fé e a esperança no coração. Cada de
putado tinha uiante de si a imagem da putria. 

Tal fo i Paula e Souza na coll:.itituinte. Hom~m 
de g·abinete , ~obustecido por graves estudo:;, mas 
ainda não avesado ás evoluçüe~ da 'política, desem
penhou sua missão com consciencia e inteiresa, 
embora a t imidez se manisfestasse cm seus pri
meiros passos. Dissolvida a constituinte, um pe-
ríodo inglorio succedeu aos acontecimentos gran
diosos da indepen'dencia . Uma nuvem sombria de 
tristeza projectou-se sobre o Ímperio todo, e a 
desconfiança espalhou-se em todos os animos. 

Estremecido pelo acto violento da dictadura 
imperial, desarmado diante do poder, o paiz acha
va-se -collocado sob uma dolorosa pressã.o . 

« Tambem Paula e Sousa cobrio a cn,beça com 
um manto negro, e foi esperar em ' S . Paulo · o dia 
de r esurreição das idéas constitucionaes » (4). 

(-'.!) Exprn.ssCíes do Sr. Dr. F. ele S. Torres Homem na bio
graphia acima c\tarla. 
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:Mais de dous annos volveram, antes que termi
nasse esse sombrio interregno do systema represen-
tativo,em que o espirito publico, cruelmente desil
lu.dido, vacillava no meio das incertezas do porvir. 

No dia 6 de Maio de 18.26 reuniu-se :füialmente-
o parlamento brasileiro. Era como a aurora pre-;
cursora de um bello dia. 

No seio d' essa assembléa notavel , em que re--_. 
pousavam ag·ora as esperanças constitucionaes do 
paiz, reapparec

1
eram de novo todos os grande& 

vultos da gera,.ção da -independencia, entre os 
quaes Paula e Souza occupava um lugar proe-
minente. 

As primeiras illustrações do imperio achavam-se 
reunidas nesse recinto. Talentos notaveis, intelli
gencias vigorosas, educadas nos SÜ.OS principios· 
do regímen c_onstitu.cional, encontraram-se nessa 
primeira camar& do Brasil, que foi chamada á con
solidar no paiz o systema representativo. 

Sahido de urp_a aldea obscura, Paula e Souza 
apareceu entre esses grandes vultos como um dos 
talentos mais notaveis, que os acontecimentos de 
entã.oposeram e:rµrelevo,e desde logo tornou-=se um 
dos primeiros parlamentares do paiz em uma assem
bléa, que tinha em seu seio Vasconcellos, Feijó, 
Lino Coutinho e tantos outros oradores distinctos. 

O paiz achava-se entú.o em :flag·rante antago
nismo _com o poder. 

··;:. . 
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Os habitas inveterados de longos tempos não po
··dia.m desaparecer de subito, sem conflicto com as 
novas icléas. 

A J?rimeira legislatura do Brasil representa a 
Jucta entre as idéas liberaes e as pretenções do 
antigo regimen. 

A nova geração, represeµtada na assembléa pe- . , 
las primeiras intelligencias do paiz , exigia fosti
tuições liberaes, como corolarios da constituição; 
os homens do passado tentavam reproduzir sob o 
·dominio do regimen constitucional as scenas do 
absolutismo. · 
· Paula e Sousa alistou-se entre os valentes de
fensores das instituições }ibera·es, e poz ao serviço 
qas liberdades publicas os recursos admiraveis do 
seu talento. Com o vasto ' cabedal de seus grandes 
conhecimentos concorr_eu exforçad.amente para a 
confecçao de todas essas leis importantes, que n.os 
deu a primeira legislatura, e que eram de~tinadas 
ll.desenvolver e completar o pensamento da cons
tituição. Sua reputação, como homem de tribuna 
e discussão, firmou-se no paiz. No meio dos elei~ 
tos do povo era re'speitado pela integridade e pla
cidez de seu caracter. 

A convicção e o patriotismo fallavam por seus 
.fo.bios. O prestigio de sua ·probidade e desint~

resse, e a autoridade d.e sua palavra deram um 
,grande triumpho á causa popular. Os aconteci-
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mentas agitados, que então se succederam, não 
puderam annuviar o horisonte, de sua e_xistencia 
se.rena e tranquila. 

O paiz via-o sempre em pé na tribuna, defen
dendo as inst~tuições livres. Mas seu .nome nunca 
appareceu no tumultUar desordenado das l)aixões 
do dia. No momento da aeçuo, na hora do combate, 
o sabio legislador recolhia-se á seu gabinete, e 
salvava a puresa de seu· caracter dos excessos, 

• 1 que se praticavam. 

A 27 de Julho de 1833 os votos de seus conc1--. 
dadãos o colloca:ram no senado, como a guardn, 
avançada das liberdades patrias. 

Em breve a reacção éontra a democracia tri
umphante despontou no paiz. ; e no parlamento· 
travou-se aluda entre os principiqs · liberaes e a . 
eschola da authoridade; 

Paula e Sousa, o vulto g·igante da tribuna bra-
sileira, cujo talento de discussão não tinha rival, 
appareceu na arena , e oppoz os recursos presti-
giosos ele su~ intelbgencia· contra a propllganda
d.o regresso, apreg·oada pelo notavel est~disia Vas
concellos. 

Ha na historia desse periodo lições profundas.
de discussão parlamentar, dos recursos das assem
bléas deliberantes. 

A lei foi discutida com uma proficiencia, com 
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um verdadeiro luxo de erudição, que faTiam hon
ra ao primeiro parlamento dó mundo. 

Quando o depotismo do numero veio impor-lhe 
silencio ; quando já o principio liberal expirá1:a ·á 
despeito de seus esforços, o illustre parlamentar 
proferio estas palavras· cheias de animação e de 
amargor: . 

<<. • • • • Se o paiz não se satisfez com o que 
então (1:ios tempos coloniaes) gozava, como se 
quer ag·ora voltar, não ao passado, não ao despo
tismo, mas a tyrannia? Depois de navegarmos no 
mar tempestuoso das revoluções, vamos ao_ porto, 
não do despotismo, mas da tyrannia ! E póde al
guem persuadir-se de ,que alguem queira -isto ? 
Creio que não. Eis a a razã.o porque eu disse que 
hoje ha de facto lucta da olygarchia contra a 
roonarchia; mas aquelles que tem combatido pelos 
principias sagrados que nos tem salvado,- aquelles 
na crise de 1831 sustentáram a monarchia e 
a constituição, ainda estão vivos, hão de traba
lhar ~ a victoria ha de ser da monarchia e da cons
ti tnição ! >> 

Foi grande e nobre essa lucta entre os dous 
principias, que entre si disputáram o domínio do 

(5) Discussã.o da lei 3 de Dezembro de _ 181t1; discurso ele 
raula Sousa no ~senacl o, sessão de 3 de Seternbrq de 1811 
(DesperLador n. 0 10\J'J de 9 de Setembro de 18'11.) 
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paiz. Nunca- parlamento algum apresentou um 
mais grandioso espectaculo ! 

De um lado o pocler com suas · seducções, com 
a omnipotencia ãe seus recursos; ajhdado pela ha
bilidade· admiravel de um talento portentoso, ten
tando abater o principio liberal ; de outro lado, 
um homem só em pé na tribuna como um g igante, 
oppondci o prestigio ele sua palaYra contra a r eac
ção monarchica ' 1·enovanclo-se brcwarnente no com
bate , e procurando-r eter em sua quéda a conquis-

1 

ta da democracia, que desabaYa por todos os lados 
ferida pelos g·olpes do poder ! 

O projecto da lei de 3 ele Dezembro fôra apre
sentado ao parlamento brasileiro, como a encar
n a:cao das n ovas icléas. 

~ ~ . 
Paula e Sousa correu pressuroso em defeza da 

causa por elle esposada /e desenvolveu contra eooa 
lei, .todos os recursos que o systema r epresentativo 
pode offerecer, na orbita da constituição . . , 
• • -

• •• « Que tnais poderei fazer ? Tenho exposto 
a minha opinião francamente, tenho instado para 
qtÍ.e o senado attenda ás minhas observações: nada 
mnis me r esta senllo confiar na Providencia. Eu a 
reconheço e descanso n' ella; espero que acorde o 
monarcha, e faça com que v throno ouça a verda
de. Peço aos brasileiros, que supportem este jug·o , 
que só por vias legaes, que poucas restam, procu-
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rem fazer com que a verdade triumphe, que. con
fi<:!m na Providencia, uniéa esperança que me ani
ma. 1; (6) 

E' o apostolo da liberdade, o pl1ilosopho christão 
que, vendo perdida sua causa, falla resignado a 
um pov0 inteiro, e impõe-lhe a paz com a autori
c1icle d~ sua palavra. 

Entretanto. esse anci.ao respeitavel e pacifico, 
que assim aconselhava a resignação e a obedien-
cia .á seus concidadãos, foi tambem maltratado em 
184.2 pelos acontecimentos da epoca . . 

O movimento r~volucionario de ·S. Puulo e Mi
nas-desafü'.tra as suspeitas do poder contra os no
mes prestigiosos do partidohberal. 

Paµla e Sousa teve ordem com V ergüeiro e Fei
jó de retirar-se da p;rovincia de S. Paulo. 

l:felizmente, porém, seu caracter pacifico desar
mou o poder, e o venerando ancião conservou-se 
no seio ele seus concidadãos sem soffrer as violen
cias, que couberam em partillia áquelles illustres 
martyres da causa popular. 

Terminada a .revolução e serenados os horison
tes, Paula e Sousa voltou para o seio de sua ca
mara e contiU;uou a prestar o prestigio ele sua pa
lavra e de sua autoridade á causa do systema re
presentativo. 

(G) I :1c m, id em na scssií o de 20 de Seternl1ro de 1811. 
(D_cspcrt:Hlor n. 11111 de ~4 de Sctcrnhl'o elo 18Lii.) 

2 

. 
. J 
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. ~{o ,conselho de estado recentemente creado, on~ 
ele o collocam a confiançá do monarcha, adquiriu 
uma reputáçüo superior, desenvolvep.do em traba
lhos importantes os recursos de sua immensa eru~ 
diçüo e revelando todas essas elevadas qualidades , 
que constituem o homem ele e.:;taclo completo e o 
legislador consumado. 

Um pensamento nobre e grandioso occupou-9 
n' essa segunda phase ele sua existe.geia , e domi-

.1 1 , nou touas as suas aspirações . 
_ Sincero e devota,do amante_ da mo:ç.archia cons
titucional, Paula e Sousa almejava arcl~ntemente 
restaurar o sy~tema representativo, abastardado 
pela l ucta das facções·. 

Depois da inc1epenc1encia, o pai:z vira-se empe
nhado em um hicta séria ele princípios, r esultado. 
neccssario de uma epoca de org;anisaçã.o. 

Viera a victoria da democracia, succed<.>ra-lhe a 
eschola ela autoridade. 

A rcacçã.o apparecêra; e a par de cerviços reaes 
feitos á ordem publica, o partido conservador, exa
gerando sua acçao , tro.tix:e o paiz uma situaçao 
anormal. 

No seio da patria, di...-idida pelas paixões políti
cas, desenhavam-se dous campos de inimigos iÍn
placaveis : o vencedor e o vencido . 

O partido venécclor, avassallando tudo, trazia o 
imperio todo arregimentado e clictava a lei ao paiz 

.. 



BUASILE):RA 19 

O vencido estaya fói·a ela lei, e acima desta o in_ 
teresse de partido . . 

No meio dessa lucta fratricida a luz da refiexã.o 
veio aclarar o abysmo que nos aguardava . Os es
piritos p ensadores comprehenderam que o syste-
11-1a representativo, cuja base é o voto nacional,. 

, ficava redllzido á um vrw.simulacro , desde que a 
urna el eitoral estava avassaladfl" pelo poder. 

<11\· lei eleitoral i·esnrne em f\Í todo o govenlQ, 
todo o estado, toda a rnrtá.. 

« P oà.er-se-hia m esmo di zer, que nüo lia no 
paiz outra lei verdadeiramente política, ou em . 
outros t ermos, que, como lei matriz, ella encerra 
em si, t odas as outras. A carta é a sociedad·e em 
repouso, A lei eleitoral é a sociedade em mar·~ 
cha. 1i (7) 

De feito ,. a verdade do systema representativo 
repousa toda na lei eleitoral. 

A eleição, entretanto, no Brasil era então feita 
sempre no sentido das idéas do partido vencedor, 
que fechava us avenidas do parlamento aos seus 

\ 

a.dyersarios. 
Desse modo o systema constitucional, profun

damente viciado, transformava-se em uma tyran
nia organisada. 

(7):.cormenin, Li\TO dos Oradores, Retrato elo geiieral 
Foy. 
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Paula e Souza, cujo sonho dourado era a reali-· 
dade do 'regimen representativo em sua t erra' 
concebeo o pensamento de quebrar com a omni
poten cia dos partidos, cuja vontade e int eresse 
substituíam-se . aos dogmas sagrados ele nossas 
instituições, e restaurar o systema constitucional, 
restituindo -lhe a liberdade ela urna eleitoral e ga
rantindo a expressã.o do voto nacional. 

Esse pensa~ento generoso encarnou-se no pro
j ect0 de lei de circulos, e incompatibilidades , cpe 
antolhou-se ao illustre parlamentar como o meio 
mais efficaz para conseguir esse gTande resul
tado. 
Cha~ado aos conselhos ela corôa,Paula e Sousa, 

dominado sempre por esta idéa grandiosa, apre
sentou ás carriaras o seu projecto ,- e desenvolveu 
na tribuna o resultado de suas profundas medita-
ções políticas. · 

Nobre e ho'nroso emp.enho esse de um homein 
de estado, que, collocado no poder, procura res
tabelecer em solidas bases Ó systema constitucio
nal, abalado p ela lucta desordenada dos partidos ! 

Entretanto não era Paula e Sóusa talhado para 
as grandes transformações sociaes. E stadista con
sumado, dotado do uma vasta intellig·en'Cia, mas 
de um cu.racter tímido e indeciso, hesitava na hora 
da acçã.o e inutilisava seus gra'.ildes talentos pelos 
escrupulos de sua delicada consciencia . Era ho-
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·mero de gabinete, ní1o de acçã.o. Pertencia á essa 
eschola severa, que antepõe a moral aos calculas 
<la combinaçilo politica, e proc1ama a grandesa 
dos fins pela nobresa e honestidade dos meios em
pregados. 

a Em afferro aos · principias salutares da, nossa 
constituiçao pohtica, em patriotismo, _em probi
dade e desinteresse, seu exemplo será sempre ci
. tado com admiTaçu.o ás gerações vindouras. Nun
ca desejou o pouer pa,ra o qual o chamavam seus 
talen~os parlamentares e sua alta reputação, e do 
·qual o desviavam sua modestia , sua consciencia 
escrupulo~a ·ao ponto de neutralisar todas as ou
tras qualidades de estadista , que possuia em gn'.i.o 
eminente. Essa virtude em excesso; a inexperien
cia do mundo real, que elle mais conhecia pelos 
livros do que pelo trato humano e· pela pratica dos 
negocios , ju;otificavam a sua repugnancia á gover-
1-Íaçao do estado, e tornaram sombria a suara
picla passagem pela regiao do poder. Era homem 
de conselho-e de discussão ;-sua vida de retiro, sua 
timidez, alic'.Ls filha de uma virtude, o inhabilita
vmh para dirig·ir~ publica administração.>> (8) 

- · Nao conseguio, pois, o dedicado ministro o seu 
generoso intento : as g randes ideas, como essa, 
por elle concebida , que encerrava a verdade do 

(8) Trechos da -trigesima selima carta ao antigo ausente, pu
blicada ao Jornal do Gommercio de 18 ele Agosto de 1851. 

' 1 
, 1 
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systema representativo, s6 se r ealisam com a acção 
lenta do tempo . Aquelle,que as proclarna,dá o pri
meiro Fasso, mas não assiste ao seu triumpho. 

Desenganado por amarg;as decepções, luctando 
com sua propria repugnancia "para o governo, 
Paula e Sousa, certo de não poder realisar suas 
idéas, deixou os conselhos ela corôa, depois de h a-: 
ver tentado um ultimo exforço pelo triumpbo dos 
principias liberaes, que veio mais tarde realis~r~ 

se sobre seu tuljllulo . _ 
No senado e no conselho de estado continuou 

ainda á''"prestar 13ens serviços á causa da rnonarchia 
constitucional. O seu voto foi sempre o · mesmo, 
sua palavra graYe e authorisada nunca deixou de 
se fazer ouvir nas luctas de então . Até á ultima 
hora combateo pela causa de seus principias. N' es..., 
sas leis, que entuo se _discutiram, quando lhe pa
recia ameaçado o principio Jiberal, a · tribuna do 
senado r epercutia os echos de sua voz poderosa, 
.sempre empenhada nas grandes discussões . 

Há em sua vida um facto grandioso e extraor
.dinario, que parece antes uma pngina arrancada 
á historia do.::i heroes da antiga ~ma. 

Prostrado em um leito de dôr pela enfermidade 
fatal,' que o levou ao tumulo, tumultuava entre
tanto em sua·grç1nde alma o pensa:mento da patria. 

Dis(:utia-se no senado o projccto d~ lei militar 
que está hoje convertido em lei do estado, e con-
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tra o qual se manifestara energicamente a opinião 
liberal do paiz. 

Torturado por dôres crueis , tocando já os úm
braes da eternidade, Paula e Sousa, pallido, cada
verico,com o sello da morte impresso sobre a fron~ 
-te, t enta um ex.forço supremo sobre a materia de
sorganisada para ir ao senado oppôr o ultimo lam
pejo de sua razã.o contra essa lei ! 

« Quero ir ao senado, diz elle, para protestar 
em nome da constituição contra a lei de sangue, 
que sujeita pajsanos á commissões militares . Tal
vez que os ultimas conselhos proferidos pela Ycz 
propheticade um moribundÕ não sejam despresa
clos.' · 

Foram estas as suas ultimás palavras e o seu . 
ultimo voto . (9) 

N'csse mesmo dia-perdeu para sempre o uso da 
fala, e no dia 16 de Agosto de 1851 deu sua alma· , 
ao Creador. 

Morreu pela patria, como para ella vivêra, dei
xando a seus concidadãos o nobre e eloquente 

(9) His toriando este facto, diz à Sr. Por to-Alegr e : «Nos 
seus ultimas dias era agitado (Paula Souza) por urna força 
misteriosa que o 4nnellia á apparccer no sen<:ldo ; llaYi<l 
n•elle uma rnanifcst;:Cdcsinrruictar:ão de despedir-se ela .Pa
tria, e de mostrar elo alto da tl'ibuna o u!Limo clarão da sua 
existencia luminosa ; preparou- se para isso : mas a morte o 
p 1ralisJ.L1 .ll (RcYisla doJnst. tom. ~5, pag. 5!10.) 

• 
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exemplo d8 uma existencia consumida toda na 
pratica ela virtude. 

Paulá Souza é um elos typos mais severos de 
nossa historia. Os actos_de sua vida, tão modesta 
e tão pura formariam iim bello cu1·so d~ rrw1·cil em 
ncção (10). 

Filho da liberdade, atravessou os mais agitados 
i)eriodos de nossa vida politica com o seu nome 
puro dos excessos praticados, e dos odios rancoro
sos dos partidor. O brilho de suas virtudes nunca 
desmaiou na luµ~a desairosa das facções. 

A serenidade de suas idéas, a placidez de seu 
caracter nunca desmentio-se, ainda nas maiores 
crises. 

Quando as paixões políticas se desencadeavam 
infrenes, elle fazia ouvir gTave e severa a lingua
gem da razão. 

Em todas as suas palavras transparecia o pa
triotismo. Todo o vasto cabedal de seu immenso. 
saber elle o e:r.µpregou na tribuna, no gabinete: 
para nos dar instituições livres. 
- Seo ultimo suspiro foi ainda um gemido pela 
patria, como pela ultima palavra de sua religiilo. 

Intelligencia vigorosa, robustecida por graves 
é variados estudos, Paula e Souza era um desses 
homens talhados para dominar as assembléas de-

(10) Co°i-menin, Livro dos oradorc.c;, Lnffitte. 
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liberant12s pela forca invencível de seu raciocínio, 
1 

pelo accent o g rave de sua palavra. 

A sciencia de estado lhe era conhecida em todos 
os seus ramos. LegislaçM, commercio, industria, 
finanças, instrucção publica, tudo discutia com 
uma proficiencia admiravel, com uma profundesa, 
que levava a luz á todas as questões. 

Talento de discussão ninguem o pornmo em 
maior gráo . 

Como vão longe de nós esses tempos heroicos, 
em que Paula Sousa, Alves Branco e Vasconcellos 
se mediam na tribuna como outros tantos gigantes! 

Houve muita n obresu nessas luctas de nosso
passado l 

No meio das grandes commoções , em que se 
empenhou sua palavra , nunca esse illustre parla
mentar atirou uma scentelha ao immenso cornbus- 
tivel das paixões políticas, que _então se debate
ram. 

Dirigia-se á razão, fallava á, intelligencia. Des
prezava os atavios da fórnm ; dava as idéas pelo 
que ellas valiam, sem procurar deslumbrar a vista 
com um falso colorido. 

Espírito eminentemente calm_o e reflectido, Pau".'" 
la e Sousa animava-se entretanto nas grandes luc
tas ; sua expressão tornava-se mais energica e o 
grande orador :ransportava para a tribuna os po-
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derosos soliloguios de seu pensamento. Nunca a 
eloquencia servio melhor a causa da verdade! 

O despotismo elo uumero podia vencel-o na de
cisão elos debates. Mas seus argumentos resistiam 
á phalange cefrada de seus ad versarios ; e no meío 
da victoria material, por estes obtida, elle dava o 
nobre espectaculo do triumpho moral de suas idéas, 
fallando como vencedor no nieio de setbs -revezes! 

A viela ele Paula e Souza será sempre uma das 
mais bellas J?ag·inas da l~istoria parlamentar do 
Brasil, e UITt eloquente exemplo de moralidade 
para as gerações futuras. 
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FRANCISCO ALVARES ~IACHADO 
E VASCONCELLOS. (~) 

27 

Nós os brasileiros não sabemos honrar os gran
,cles homens de nossa terra ! 

Que é feito ele tanto nome_ illustre, que se ~ / 
engrandeceu nas foctas ela patria? 
. Que e feito de tanta eloquencia, ele tanto patrio

tismo, que se fez ouvir nos comidos populares? 
Sem as P?derosas evocações ela historia não ha 

gràncleza nacional. 
Nem umainscripção singela, nem uma, palavra 

ele gratidão nesses tumu1osmodestos, que guardam 
as cinzas de nossos maiores ! 

Alvares Machado é um desses nomes esquecidos 
hoje na voragem do passàdo. Entreta~to SLla exis
tencia gloriosa consumia-se no serviço da patria e 
da humanidade. Orador altivo e eloquente, teve na 
tríbuna triumphos grandiosos, que -o collocam a 
par dos nossos maiores vultos parlamentares. 

(t) Vicl. Ami. Politico ·e IIistorico do Imperio elo Brqsil, Paris 
18'.lG, pag. ~9 1, faogr.1pbia ele Alvares Machado (feita por J. 
J ... 1'Iachac1o ele Oliveira) e Revista do Instituto Historico, supple

, menta ao tomo 11, 18-í8, pag. 17G. 
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Sua palavra animada e colorida, empenhada 
sempre em prol da dignidade nacional, da honra e 
do patriotismo, desprendia-se com força e revivia 
as g·lorias da patria, fanadas no indifferentismo do 
seculo. A'. par de Antonio Carlos e de Martim Fran
cisco, sua eloquencia não desmaiava. Era preciso 
ser um gigante na tribuna para sustentar parallelo. 
com esses principes da palavra, cujos écos parecem 
ainda hoje surgir do tumulo e reboa_r nas abobadas 
do nosso parlafllento ! 

Francisco Alvares Machado e V asconc~llos , 
nasceu na cidade de S. Paulo a 21 de Novembro 
de 1791; foram seus pais Joaquim Theobaldo lvfa·· 
chado e Vascoµcellos e D. Maria Alv~wes da Silva 
Bueno. Entre ps seus ascendentes conta o illustre 
paulista, o celebre economista J oao Baptista Say, 
tradicção que ~té hoje se conserva em sua familia. 

Seu pai, antigo cirurgião da provincia de S. 
Paulo, applicou-o cedo ao estudo de sua profissão, 
e ensinou-lhe alguns pr{ncipios dessa arte di:fficil, 
que o joven paulista aprendeu, sendo nessa tarefa 
auxiliado pelo doutor em medicina Marianno José 
do Amaral. 

Em 1806 fol promovido á ajudante de cirurgia 
na legião dos voluntarias de S. Paulo. Em 1809, 
na idade de 18 annos, obtendo demissão deste 
lugar, partia para Itú~ afim de ahi praticar a sua 
arte e completar sua educação. 
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Esta cidade era então o fóco d~ illustração ela ' 
provincia: Ahi os p"aclres iniciavam a mocidade nos 
seg-reelos elo, sciencia, no estado em que ella então 
se achava em uma colonia der;favorecida, Nessa es
cola dP. ensino patriarchal aprendeu Alvares Ma
chado. Formou-lhe a ~ntelligencia e dirig·io sua 
e-ducaçã.o litteraria em Itú o distincto advogado 

_Manoel Pacheco Gato, que. fôra discipulo de Anto
nio Leite Ribeiro, licenciado em artes pelos jesuí
tas do collegio de S . Paulo. 

-Alvares Machado desenYolveu grande intellig·en
cia e applicaçí10, e tomou-se um cirürgião notavel, 
nm habilíssimo operador, '. .. que foi admirado inda 
em seus ultimos dias. (2). 

Em 1814 foi promo1:ido a cirurgião-mór do 1° 
reg·imento de 2ª linha, lug·ar em que foi confir~ 
mado por carta patente de D . João VI. 

Seus talentos, porém pediam um theatro mais 
vasto. Amadurecida a razao, educado ó espirita no 
estudo severo do g·abinete, os successos ele sua 
patria, accumulando -se com rapidez, vieam trans
formar sua existencia, até então placida e serena. 

A dissoluçã.o da constituinte em 1823 fôra se
... guicla de uma reacção po1: parte do poder. O go-

('2 ) Até boje as pessoas con Lempornn ens falli:í.o com aclmi .. 
r aç:lio de sua rnra proflc i encia e dcxtreza n a extracção da 
])eJilla, operaç,·tó fíUC prnlicou ri:nü las vezes com o m ais fe-
li,; succc:;rn . · · 
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verno mandára proceder a uma rigorosa devassa 
na cidade do Rio de Janeiro e na provi·ncia de S. 
Pauh para se deséobrirem o.s membros de um inti
tulado partido - Tamoyo, que,._ se dizia, conspi
rava contra a monarchia no Brasil. Em virtude 
desse novo plano de inquisição política muitos 
cidadãos importantes da província fornm manda
dos retirar para a côrte e para diveTSas comarcas. 
Alvares Machado e Diogo Antonio Feijó, victimas. 
dessas suspeitap phantasticas, foram entã.o man
dados sahir ela ~Jrovinciã com outros patriotas (3), 
e chamados á côrte, onde se conservaram por al
gum tempo sob o peso dessa imputação. A de
vassa foi afinal julgada imprqcedente ; e em 21 
de Abril de 1824, foram mandados recolher ás suas 
'Casas os exilados políticos. 

Voltando á sua provincia, Alvares Machado foi 
logo eleito membro do conselho g·eral de pro
víncia. 

Nascido em S. Paulo, o berço de tantos varões 
illustres,,;Jnspirou-se cedo nas tradições de sua pa
tria, educou-se na c01:;ivivencia dess~s venerandos 
filhos da liberdac1e, que fazem o org;ulho de nossa 
terra, e preparou-se para continuar no futuro 
essas acrysoladas viTtucles cívicas, que elle vio de 

(3 ) En tre estes contam- se o padre :Manoel Joaquim do 
Amaral G urgcl, Dr. hleHo Franco, coronel llforaos, os Barros 
(Ll e Itú) o os Gomiclos, olc. 
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perto, e que lhe servirã.o sempre de luzeiro em sua 
vida publica. No meio ·dos vultos magestosos de 
nossas , g lorias, no meio dos Andradas, . Feijós e 
Paulas Souzas, educou sua vigorosa interngencia 
para ser ma:ls tarde o legatario ..der::ses grandes 
nomes l 

O principio da liberdade achava~se entao em 
lucta com o poder Q 

Em 4 de Dezembro de 1829 a opinião liberal 
obteve um triumpho 11otrcvel : a demissão de um 
ministerio, que havia despertado no paiz graves 
suspeitas contra as suas teridencias. Esse facto foi 
geralmente considerado ~.como uma homenagem e 
uma garantia aos principias constitucionaes. _ 

Do· seio elo conselho geral da provinci_a do S. 
Paulo, Alvares l\fachado levantou sua voz, e por 
indicação· sua foi levada á presença do Imperador 
uma representação do mesmo conselho, em que 
se- lêm estas palr.vras rnemoraveis, escríptas por 
elle: « O despotismo não levantará járnais seu 
a throno senão sobré as ossadas do . derradeirÓ 
•1 Paulista. ii (4). 

(li) Esta rcpresen tac:;ão cscripta por J\lyai·es lllacllaclo 
era Llatatla elo 1 ~ de FeYereiro de 1830. l'or aviso de rn ele 
FcYereiro do mesmo ant 10, o rninis~ro do imperio i\fa.rquez 
de Canrvcllas respondeu, que (>: Sua Magestacle mandava 
11articipar ao secretario Diogo Antonio Feijó, para o fazer 
constar ao n~esmo conselho, que S. 11. o Imp erador se dig
nou ele ouvir com agrado u ~xprêss·:to Lle t ::to ~patrioticos 
scn timentos. )) 
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Já então vantajosamente conhecido por sua illus
traçã.o e por suàs opiniões liberaes, foi_ por sua 
província deputado á assembléa geral na legisla
tura de i834 a 1837, honra que lhe ~oube sempre 
nas subsequentes legislaturas, á excepçilo do anno 
de 1842. a 184.4, em que foi excluído · pelo pod~r. 

Corriã.o os dias tristes e sombrios da me'nori
clade. A tribuna do parlamento abalava-se então 
com os échos poderosos da eloquencia animada 
dessa épocha 1agitada. 
_ Alvares Machado levou _para o seio da represen
tàçJ.o nacional suas opiniões liberaes, e o cabedal ,·/ i· 
de uma grande illustração, adquirida nos solilo
guios do gabinete. 

Tornou-se logo u~ dos parlamentares mais dis
tinctos do páiz. Sua eloquencia ~ra expontanea e 
fluente ; seu dizer correcto e animado, nuo poucas 
vezes amenisado por uma ironia fina e penet:r-ante. 
Seu estylo oratorio tinha esse atticismo e causti
cidade, que descansa o auditorio, sem nunca des
mentir a elevaçãO do pensamento e a dignidade 
da expressão. 

Dotado de uma alma apaixonada e ardente, 
inspirado por um patriotismo clieio de fé e de espe
rança, não poucas vezes teve na tribuna esses ras
g'D.dos movimentos oratorios, que o constituirão 
um dos primeiros paílamentares de seu tempo. 
Foi um discutidor lm1)il ·e val~nte , que desenvol-
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veu sempre os recursos!de uma erudição variada e 
brilhante, e uma proficiencia, qüe revelàm ôs es
tudos profundos á que dedicou-se no silencio do 
gabinete". 

Pertenceu a essa illustre opposição de 1838, que 
tãó grandes serviços prestou á causa do systema 

· representativo no Brasil, contribuindo para desen
volver e firmar os princípios do regimen parla
mentar entre nós. 

Cançado de uma situação tibia e vacillante,_ 
cheia de sinistros terrores, o partido liberal deter
minára em 18!~0 pôr t ermo á esse estado anormal 
do paiz, e realisou a maioridade. 

Alvares Machado foi um dos ma.is valentes pro
pugnadores dessa idéa que nascera armada, como 
a Minerva da cabeça de Jupiter. Ao lado dos maio
res vultós da tribuna brasileira, sua eloquencia 

' conseguia assignalados triumphosº 
_ Consn.mmada a maioridade, uma no\a phase 
pareceu iuaugurar'..se no paiz. 

A revoluçüo d~ Rio Grande, porém, anuviava 
ainda o horisonte do imperio. 

O primeiro voto da nação e do poder foi acabar 
com essa lucta ensanguentada de irmüos, que por 
largos annos co1)rio a patria de luto . 

A esp erançafagueira da·pacificaçao antholhou-se_. 
aos espíritos como uma consegnencia ela maio . 
ridade. 
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Alvares Machado, o typo da lealdade política, 
da prudencia e da :6.rmesa, foi entüo incumbido 
dessa missão difficil, que prendia-se com os des
tinos do paiz. 

A' 30 de Novembro de 184.0 tomou posse desse 
importante lugar. Em uma das mrws levava ·o 
ramo de oliveira, que offereceu aos dissidentes
ora chamados-ao gremio da sociedade brasileir_a, e 
na outra o gladio da guerra para sustentar a di
gnidade do imp•erio , se repellidas fossem suas 
}Jrcíposições de p;:iz ~ cc O sang·ue_ de frmaos á lar-
gos jorras e~palhado pelas campinas do continente, . 
as lagdmas das carinhosas esposas; os gemidos elos 
innocentes ÓDphaos ; ·a tristeza dos pacs sem arri
mC?. para a cansada velhice; a insuportavel saudade 
elo bemfeitor e do amigo cuja perda é irreparavel; 
a desolação de novas e florescentes cidades e 
villas ; a destruição de consideraveis fortunas ; a 
escagnaçüo das fontes de riqueza, tudo clama pelo 
dia de conciliação, paz e ventura. . . . . . . . . 

« Abntm-se de par em par as portas da provin
cia ú fugida prosperidade e socego. " 

• . . . . . . Confiai em mim, que hei de de
fender a integriclq,de do imperio, os direitos do Sr. 
D. Pedro II, a constituiçM e as leis ; ou ficarei 
esmagado debaixo das ruinas da patria. , (5). 

' 
(:)) T'toclamaçCLO de Ah-ares MachacJo aos Rio--Gramlcn sc:o, 

em 30 ele Novembro de 1810. -
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A esperança de um feliz exito pareceu sorr i~ 

benigna ao novo .presidente, que assim t éntar a 
inaugurnr a paz e n prosperidade no meio d as 

· ruinas da g uerra civil . 
Seu caracter integro e pacifico inspirou á prin

_cipio confiunça aos dissidentes , que o r eceberam 
com respeito ; e o chefe d'este.s , Bento Gonçalves 
da Sil~'a, apressou -se em offerecer-lhc con dicões 
de paz (6) .~ - ~ 

Essas clausuln.s , porém apresentadas com o ca~ 
ractcr de in?posição, foram energicamente Te
geitadas ·: 

« Deleg·ado do gove1:no, e vei·dadeiro amigo do 
tlirono dé S ua I1..fage tade, nuo posso consentir em 
qualquer conferencia senão depois que vós e vossos 
companheiros se declarem subditos do imperio, e 
nesse caso a conferencia deveria versar sobre o 

. modo de regressarem ás su as casas aql:rnlles que o 
seguem : é este o sentido em que admittia eu a 
conferencia. Não~ o g·overno do imperio, á quem 
toe~ escolher a conciliação ou a guerra: á vós e 
vossos companheiros pertence optar .... . e'u os re
ceberei como irmãos .•.. Regeitando porém a arnnis-

(6) Estas condições eram as seguintes·: 1°, pagamento 
l)Olo Brasil da divida contL·alüda velo governo da r ep ublic.:a ; 
20, alforria elos escravos que llaviilo seniclo ú causa ela re-

• - publica; 30, isempção elo recrutamento para os oríiciaes da. 
r cpulJlica e conseryaçfco de suas r espectwas paten tes . 
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. tia, ou querendo impôr condições ao monarcha~ 
erí.tregaes á sorte das arnias esta provincia que 
vos vio nascer, e então fica·-me o pezar de que 
corra ainda, não por culpa rniuha, o sangue bra
.sileiro. )) (7). 

Seus patrioticos exforços , á bem da pacificação 
foram assim baldados. As hostilidades recomeça
ram de novo: e-a campanha abrio -se com g·lorià 
pura o exercito legal, que fez recuar a rebellião 
-d.iante de sua rn1archa victoriosa 

Infelizmente os acontecimentos, que eni breve 
se succederarn, trouxeram a dernissao de Alvares 
Machado, antes_ que podesse obter um resultado 
va.ntajoso para a causa do Imperio . 

E' esse o e_pisodio mais importante ele sua vida, 
que lhe trouxe amarg·os dissabores , angustias 
pungentes . Suq, lealdade foi posta em duvida, 
suas intenções eu:renenadas, seu caracter calum
niado pelas paixões políticas do tempo. 

Ouçamo-lo~a elle proprió referir em sua eloqueu
cia varonil os episodios d' esse gra:nde drama, e 
defender-se das recriminaçQes, qae lhe eram ati
radas sobre sua política de conciliaçao . 

w .... . • Nao terá chegado ainda o tempo em que 
todos os brasileiros esclarecidos pela experiencia 

(7) Cat la de Alvarns Machauo, do 8 do Dnzembro elo 18!10, 
cm respos ta ú Bento Gonçalves . 

; 
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digam; abraçando-se:- basta de divisões, basta 
de sangue, basta de carnagem? Dar-se-ha . caso 
de que os dissidentes, os ex-rebeldes do Rio Gran
de sejam màis brasileiros, mais generosos do que 
nós ? Que tenham mais patriotismo de que os 
.repTesentant0s da nação? Vendo o estrangeiro 
ameaçar os muros da patria, elles, como os Roma
nos, imposeram silencio á divisao e á guerra civil; 

- e nós · os legisladores continuaremos em nossas 
dE.,'ploraveis divisões ! . . . . . . . ·. . . . . . . . 

. . . . . . «Em que batalha '.ficaram os rebel
des para sempre derrotados, quaes de seus chefes 
cahiram em nosso poder; quaes os meios com 
que n'ullificamos definitivamente esse novo Anteo? · 
.A rebel1ião do Rio Gránde foi batida em varias 
partes e esmagada no Fanfa ; mas levantav~-se 
logo com mais força do que antes da r;;ua queda; 
foi pois a política da reconciliaçãO apoiada pela 
força, foi o patriotismo, foi o arrependimento, essa 
filha do céo quem guiou para o seio da.patria, para 
os braços do monarcha aos rebeldes do Rio Gran
de. . . . . . . . . . eu ~apresentei'-me na pro
víncia d,o Rio Grandef!do Sul com a intenÇM de 
desempenhar a pofüica da reconciliaçao apoiada 
pela força; ....• era a politica da razao, ·a polí
tica do patriotismo, que fallava aos rebeldes .diante 
da força que se lhes apresentava • 
• 
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•••• « Dirigi-me· á nossos irmãos dissidentes 
com a mesma lealdade que empregaria, se elles 
fo sseín meus irmãos uterinos, fiz todos os exforços 
para conseguir a ·pacificação, mas não' a pude ob
ter completamente, cornó desejava; rro entanto 
mil e duzentos dissidentes abandonarani o campo 
dissidente, e ainda trouxeram-nos alguma cnva-
1hacla; porém j:l, nrnior parte, o nucleo ela r ebellião 
não se rendia ; a intriga dimimi.ia minhà fo rça, 
moral perante um e outro campo · _· . . . . lançára 
mão de t odo;:; os 4rdis para'lrnllificar a minha em
presa .•.... . 

. . . . Oh calumnia horrenda ! Eu ,entregar a 
iwovincia do Rio Grande elo Sul à rebe1lillo, que a 
cn lcinava no meio das la.Jas e dos horrores da 
guerri;i, civil! .E u abandonar o terreno da patria 
comn'.rnm e tão grande numero ele irmãos á sorte 
de nossos conterraneos da lingua h espanhola ! Eu, 
Paulista, delegado do governo, faltará fé de Bra
sileiro, desmentir a confiança do governo ! Eu 
atraiçoar os-interesses do Brasil, eu faltar á fé ao 
monarcha ! Oh honor ! Onde o Brasileiro, onde o 
Paulista, que já fez isto!. 

« No entanto mil e duzentos rebeldes regressa
ram ávida pacifica e abandonaram o exercito dis
sidente; mas eu me achava n'um estado de des~

. nimo ~de abatimento tal, que estremecia só com 
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idéa de uma afronta feita á legalidade durante o 
meu governo ; o aleive da entrega da província 
aos rebeldes ; a lembrança dos perigos da minha 
honra, no caso da tomada de Porto-Alegre, era 
um phantasma ensanguentado que el_l tinha düm
te de mim de dia e de noute. Fidelidade ! Ho11.ra ! 
Oh ! filhas do céu! vós ereis n'aqu.elles instantes 
de amarguras os objectos dos meus cuidados ·e tor
mentos ! (profunda sensação.) 

~ Como, no caso possível <!-e urna tomada ele 
Porto -Alegre, do Rio Grande ou ·ae S. José do 
Norte, poderia eu provar minha innocencia peran
te meu soberano, perante o Bra~il , perante minha 
província, rninba f~milia, :rp.eus amigos, meus pa
rentes? A honra não é propriedade individual do 
cidadão ; a honra do cidadão pertence tambem á 
todas as suas relacõeso Eu estremecia diante da 

~ . 
fraqueza d0s muros de Porto-Alegre; no meio de 
-meus temores, eu já me contentava em co11ser
var o que rcc0bi, Rio-Grande, S. José do Norte, 
Porto~legre . em sitio, e o terreno em que pisava o 
nosso exercito; ..... a imagem da perda de 
Porto-Alegre me perseguia por toda a parte, e al
terava para sempre minha saude, até então vigo
rosa e , forte: sete noutes e sete dias sem comer e 
sem dormir minaram os fundamentos da minha 
existencia. 

ccCoberto de injurias e de calumnias, te~ 
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nho guardado silencio por cinco longos annos ; 
entendi que esse sacrificio ainda dev.ja fazer em 
pról da ordem publica na provincia do Rio Grande~ 
mas-hoje que felizmente estão passados esses dias 
de lucto e de amargura, hoje que sou recrimi;iado 
pela imprudencia, peço á camara que consinta em 
debuchar-lhe as scenas de tristesa que se passavam 
na minha alma. 

11Não,eu não podia,não devia sobreviverá tom,a
da de Porto-Alegre, depois de tantos .preconceitos 
pela mão da çalumnia derramados contra mim: 
eomo, com que documentos provaria · eu que não 
tinha faltado á fidelidade ao pai commum dos Bra
sileir_os? A morte, só a morte, só uma morte g·lo
ri0sa podia - deix~~r em repouso a minha honra, a 
unica propriedade, que não saorifico a interesses 
da patrja e do seu alto chefe. 

a Uma resolução nobre e sublime reanimou to
das as molas da minha alma ; eu me reconheci de 
novo forte, sobraµceiro aos meus inimigoi:; e á seus 
miseraveis embustes; a theoria do interesse e do 
atheismo ac8:nha os espiritos, a theoria do justo, o 
sentimento religioso exalta·a alma humana; ao fi
gurar-se-me cheg·ados ás portas da eternidade, 
eu me achava como o homem forte das Es
cripturas; minha alegria, minhas esperanças re
nasciarri, e eu me inebTÍava com a icléa lison.-

. geira ~e ser o primeiro cidadão á correr sobre os 
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muros da heroica· e ameaçada cidade de Porto-Ale
gre: defendendo como um leão os muros da cida ... 
de, que me -foi confiada, buscando como Codro 
uma morte gloriosa, eu esperava póder dizer mor
rendo, ao meu soberano :-Senhor, eu morro tão , 
fiel á vós, como foram fieis á seus reis os nobres· 
cidadãos de quem descendo; nobres, porque foram 
nobres seus serviços-; eu diria aos legalistas:
cidadaos, misturai minhas cinzas com as cinzas 
dos valentes que morreram defendendo a patria, o 
soberano, e a ordem publica ! » (8). 

Assim fallava o civismo romano no tempo, em 
que dava lt=:is ao mundo! 

Que linguagem elevada e nobre! Quanto pa
triotismo, quanta grandeza n'essas palavras ! 

E' uma alma candida e pura, que tece um hym· 
no á virtude e á relig·ü10 da patria. E depois, 
q~nta g·enerosidade para com seus inimigos ! _ 

« Deos pc-rdoe aos que assim me nullificáram e 
qumii me perderam ; Deos lhes prolongue as vidas, 
e depois da morte, que lhes seja a terra leve, 
como para mim desejo ! (9). 

Nem o mais long·inquo vesti~·io ou a mais leve 
sombra de interesse privado embaciou ja~àis a 
limpidez de seu caracter integro e puro. 

I 

(8) Discurso de Alval'es :i\fachaclo na caman1 dos deputa-
_dos, na sessão rle 5 de Abril de 18115. 

(9) Idem, idem. 
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Sua eloquencia vinha do coração ; em seus la
bios pousava a verdade e em seus discursos appa
reci~ sempre um r aio de luz, uma idéa grande e 
genero_sa_ 

Falleccu no Rio de Janeiro, em o mosteiro de 
S. Bento, no dia 4 de Julho de 1846 . 

Seu, nome jaz hoje esquecido : mas, em q,nanto 
houvêr um culto pela virtude, realçada pela mais 
candida modestia e pelo mais_ apurado patríotis
mo, a historia Ir-onrará sua memoria, como uma 
das primeiras glorias do Brasil. 



cc 130111 senso nesse gráo tü.o apur ado 
qu e é qu:rni. gcnio, nmor ao estudo, fa
cilidade de con centrar-se n a mais pro
funda auenç;ão, f'on;a dt? in iciativa para 
cJcsc olJ rir a so luçCto elas complicaç;uer;, 
vastii'lCio ele conllecimentos , sempre 
augmenLacla por indefesso estudo ele 
toclas as lloras, tol'nayam esse homem 
o que os con Lernpo1·ancos prescnciá
ram, o que a posteriuade, consultando 
os monumentos elas nos'3as leis, os an
naes do nosso parlamento, os registros 
llo nosso consell10 de estado, ha de 
por cmto. admirar." -
(Diograpl!ia ele Bernardo Pereira de Vas
conccllos pelo Dr. J. J . ela Hoclla.) 
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Nas long·as e penosas evoluções. do systema re-

. presentativo entre nós, ha um nome, que resume 
a historia ô.e suas luctas, de seus triumphos, e tra

·duz com fidelidade as f~ições caracteristicas de 
nossa existencia politica, desde a iridependencia. 
até hoje. 

E' o nome do senador Bernardo Pereira de Vas
. concel.los, 

Sua vida. abraça um dos mais l~rgos periodos 
da historia contemporanea brasileira. Sua supe
rior intelligencia e grande capacidade de homem 
df:) estado, o qualificam um dos. vultos mais proe
minentes do nosso systema representaÜvbº 

A energica opposição do primeiro reinado, ter
minada pela abdicação do impcr~do1·; a ascenção 
da democracia, e sua subsequente organisação ; a 
reacção monarchica em 1:836 ; a· reorganisação do 
paiz no sentido das idéas conservadoras; o trium
pho e a .consolidação definitiva elos grandes prin
cípios do regimen parlarn~entar ; tudo resume-se 
no nome de Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Seu nome r:..ã.o brilha com o alvorecer de. nosstt 
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independencia: sua gloria não irradia-se com os 
rnfl.exos magnific(Js de nossa liberdade nascente : 
mas seu pensamento dominou as differentes pha
ses de nossa organisação política; e por mais ele 
uma vez teve elle em suas mãos o sceptro da si
tuáção. 

Nos monumentos ele nossas leis deixou impres
sos em caracteres indeleveis os traços de sua "iníel
ligencia vigorosa. 

Nas instituiç~es, que nos legou como estadista, 
provou elevada capacidade e vastos talentos de or
ganisação p~litica. Não ,havia .uma these impor
tante de politicft , em que não tivesse uma opinião 
sua, formada pelo proprio estudo e pela observa-· 
ção profunda das cousas elo paiL;. 

A escola conservadora foi por elle creada e ili-· , 
rig·ida com esse talento superior de iniciátiva, qúe 
carateTisa os grandes pensadores políticos. 

Sua vida é um importante episoc1io de nossa, 
historia parlament:;i,r. 

Bernardo Perefra de Vasconcellos )1asceo na .. 
cidade do Oura..:Preto, em Miuas-Geraes aos 27 
ele Agosto de 1795 .. 

Foram seus :pais o Dr. Diogo Pereira Ribeiro 
de Vasconcellos e D. Maria do Carmo Barradas. 
Pertencendo á m:µa familia importante, Vasconcel
los foi d'esses poucos brasileiros, que tiverão a 
fortuna de poder consagrar-se á carreira literaria 
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em úm tempo, em que uma metropole avara man · 
tinha na ignorancia a colonia, cujos filhos mais feli
zes eri1o c01idenados á irem atravez ele mil difficul
dades mendigar á Coimbra um titulo, que os enno
brecesse perante a intelligencia. 

Depois de uma primeira tentativa malograda, 
Vasconcellos segui o pela segunda vez para Por-' 
tugal ém H313, em Coimbra matriculou-se no curso 
de direito, em cuja materia recebeo o gráo ele 
bacharel formad,o no anno de 1818, c0ncluidos 
seos estudos, conservoa .. se um armo em Lisboa, e 
em 1820 voltou para o Brasil. Applicanclo-se á car
.reira da magistratura; servio em Guaratinguetá 
o· lugar de juiz ele fóra, de que tomou posse ;no 
1. 0 de Janeiro ele 1821, sendo afinal despachado 
desembargador da relação' do Maranhão. 

Entretanto o Brasil constituira-se independoote. 
Sobre as ruinas do regimen colonial assentára-se 
mna nova ordem de couzas, e o systema represen-

. tativo fora proclamado no paiz. Emquanto operava- · 
se esse grande movimento reg·enerador , q ne tran:S
formou os destinos de sua pa~ria, Vasconcellos, 
ainda em uma posição obscura, conservou-se im
movel e do fundo de seu r etiro vio com praser com": 
sumar-se o drama ela indep:enc1encia , A Provi
dencia, porem, o fúclara para umá missão impor
tante, e os acontecimentos se encaminhavam para 
pô-lo em relevo. .. 
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Constituido o paiz e convocada a primeira as
sembléa geral legislativa, o no:..:.e ele Vasconcellos 
foi pÕr sua província insâi pto-na lista dos eleitos 
do povo. 

O theatro, em que elle tinha ele apparecer, es
tava creado; e quando mais tarde a Providencia 
lhe illuminar a fronte com a scentelha da intelli
g'encia e lhe emprestar o prestigio da palavr11, seu 
vulto tem de desenhar-se com magestade no ho
risonte <la, pat4ia. 

Depois da époc~ agitacl~ da inclepénd.encia,, l~
tando com as iispirações hbernes do paiz, o pri
meiro imperador e seus ministros pagaram 'dolo
roso tributo á nossa inexperiencia· politica; a in
fancia do syster::ia representa~ivo no Brasil foi 
assignalada por erros, que cornprometteram gra·· 
vemente o governo perante a n ação . 

. O espirito pq.blico, educado já nos principias da 
liberdade, não tardou em manifestar-se : o des
contentamento appareceu, e o brasileiro, hontem 
abraçado com o poder em oclio ao jugo da metro
pole , acostumou-se agora a encara-lo como ini
migo da liberdade. A representação nacional 
constituio-.:;e écho clessef.í sentimentos, que anima
vam o paiz. 

Era o tempo, em que o patriotismo não tinha 
apenas o cunho da, ficção, mas ardia, como o fogo 
sagrado, no peito de nossos maiores. 
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• 
Os desvios do poder eucontraram um paradeiro 

na opposição, que organisou-se energica nas ca
niaras . Feijó, Lino Coutinho, P·aula Souza, Ver
_gueiro e Custodio Dias na tribuna, e Evaristo na 
imprensa, oppozeram ao governo uma viva resis
tenc:ia, que foi logo secundada -pelas sympathias 
nacionaes. O paiz os olhava como os guardas sa
grados de suas lio e1'dades. 

Foi entfto que operou-se em Vasconcellos uma 
completa r evolução moral ; foi então que elle de_ 
nunciou-se ao paiz como uma de suas mais vigoro
sas intelligencias. 

Esse desenvolvimento precqce, que costuma ca
r acterisar os _grandes talentos, nu.o o possuio Vas
concellos. Nas tradições da uni·rnrsidade de Coim
bra seu nome nenhum vestígio déixára. Na ma
gistratura e em_ sua estréa na vida publica, fez 
uma figura secundaria, e sua iutelligenCia estava 
longe de denuncia1~os assomos de -força -superior, 
que mais tarde revelou. Derepente, porém, como 
por um encanto, uma r evoluçilo moral operou-se 
n esse homem até então obscuro. Uma paralysia o 
ataco-u; toda a sua força par eceu remontar-se ao 
cereb.ro, e esse espírito até alli desconhecido illu
minou-se com os reflexos da intelligencia, e er
gueu-se até a altura do genio ! Eis como Armi
tage descreve essa transformação admiravel : -

cc A datar deste periodo pãrece que um novo 
4 
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princ1p10 começou a animar sua existencia, e 
noite e dia foram por elle consagrados a0 estudo 
da sciencia administrativa. Seus primeiros ensaios 
como orador nada porém tiveram de brilhante. As 
palavras eram mal collocadas, a ellocução difficil, e 
a acção sem donaire. A' ~stas desvantagens ac
crescia ainda a de ser desconceituado entre os li
beraes, em consequencia_ de sua desordenada am
bição . ... uma série de enfermidades .... tinha--lhe 
dado a apparencia e o porte de um sexagenario . A 
pelle murchou·s~-lhe; os olhos afundaram -se ; o 
cabello começott a alvejar; a marcha tornou-se 
tremula, a respiração difficil; e a molestia espi
nhal, de que entuo principiou a padecer, foi para 
elle fonte inexhaurivel de cruelíssimos tormentos. 
Emquanto porém passava o physico por este pre-

1 maturo naufragio, parecia que o interno principio 
vivificante caminhava n'um progresso correspon
dente para o est~do de perfeita madureza. O ora
dor diffuso e sem nexo de 18.26 tinha-se tornado 
dous annos depois tão eloquente e tão sarcastico, e 
havia apresentado um tão g rande desenvolvimento 
do talento de discutir, que nenhum outro , membro 
da casa lhe podia ser comparado; e quando, le
vado pelo enthusiasmo, ou incitado pela paixão, 
clava larg·as á suas emoções, a sua figura decrepita 
e curvada elevavlt-se, qual a: de um g enio protec
tor, á sua maior altura; os olhos animavam-se de 
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no\·o com todo o seu pristíno lust:ç,e, e nas feições 
de seu arrng ado· e cadaverico semblante brilhavam 
por momentos a mocidade re1l-ovacla e a inte'lli
gencia (1) . ,» 

O parlamento tornou··Se assim· o theatro de suas 
g lorias; e em l)reve seus triumphos oratorios asse
guramm-lhe o lugar de chefe da opposição. 

Era um grande e honroso l'ugar 'esse em um 
tempo, em que a opposição symbolisava os votos 
de uma nação inteira, resumia as nobres aspira
ções da liberdade nascente, e occupava uma po
sição tu.o firme, que desarmava o poder, dictando
lhe a lei. 

Em todos os trabalhos dessa primeira camaru, 
á principio indecisa, e _que mais tarcle prestou re
levantes serviços á causa constitucional em nosso 
paiz, Vasconcellos teve uma parte muito impor- . 
tante e significativa (2). Essas -instituiÇões que ella 

' (1) J-liswria cio Erasil, por Armitagc, pag. 230. 

(2) Entro estes trabalhos avultam a lei ela responsabili
dade elos ministros e conselheiros ele estado; a organisaçfio 
das justiças üe paz; elas camaras municipaes; do supremo 
tribunal de justiça; da caixa ela amortisação, e do tribunal 
do thesouro. O Cocligo Criminal, promulgado em 1830, foi 
por Vasconcellos apresentado na 1ª legislatura, sessão de 
1828.- Veja-se a Carta aos Srs. Eleitores da província de ./Jlinas

Geraes, escripta pelo deputado Bernardo Pereira de Vascon
cellos.- S. Jor~o d·El-Rei, 1828. Traz um resumo impor. 
tante dos trabalhos· da 1a legislatura em 1826-1827. 
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nos legou, sel4;i.das com o cunho da. liberdade, 
l evam todas o nome do distincto patriota liberal. 

A causa publica, os interesses nacionaes, o en
thusiasmo da liberdade assentavam-se no par~a

m ento na pessoa desse esforçado camperw da de
mocracia. Em 1828, rasgada a constituição pela 
creação de commissões militares em diversos pon
tos do imperio e pela r epetida suspensão d·0 garai1-
tias, Vasconcellos ergueu-se com energia no seio 
da representaçti-o nacional, fu lminou o po:'.ler com 
sua palavra preptigiosa, e o parlamento brasileiro 
vio reln primeira vez p edir-se solemnemente a 
accusaçuo dos rpinistros . O poder triumphou, rrias 
a lição tremenda ficou-lhe para sempre gravada na 
mente. 

Ao passo que assim defendia as liberdades pu
blicas ·em uma attitude firme e energica, Vascon
cellos disting:uia.::se por trabalhos de · gabinet e, e 
conquistava já a reputação ele um legislador con
summado. Em 1830 promulgou-se o Codigo Cri:.. 
minal do Imperio do Brasil, e essa lei de tanto 
vulto e transcendencia em nossas instituicões foi · 
por 

1

elle exclusivamente elaborada. 
0 

Esse codigo, gloriosa conqui:;ta dos progressos 
do direito penal, cujas ~isposiçoes são a mais fiel 
t raclucção dos princípios da justiça , conceitúa Vas
concellos um leg·islador consummaclo. Na legisla
ção das nações civilisadas occupa. sua o·bra um 
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1-qgar de honra, e dos mais abalisados crimina
listas europeos tem ellâ merecido as:::ignaladas ho
menagens. E' o monumento indelevel, que lia ele 
transmittir seu nome ás paginas de nossa historia. 

Sua gloria estava consummada; sua reputação 
firmada e a liberdade o contava, já como um de 
s·eus ni,ais caros filhos, O _primeiro p.eriodo de sua 
viela foi t odo votado á ella . 

Deu-se entao na côrte esse brilhante episoclio de 
7 de Abril; e Vasconcellos, · que com o prestigio 

1 

ele sua palavra e de seus talent0s, tànto impulso 
déra á, causa da liberdade, vio de longe o movi
mento, .que mudou os destinos de sua patria, e 
saudou-o como a aurora de sua libertação política. 
Nesse successo não se insçreveu o seu nome, mas 
o tribuno do povo assumio logo a responsabilidade 
da revol.uçuo, votando.--se á grande obra da orga
nisaçã.o democratica do paiz, qu.e ,entã.o occupou o' 
partido moderado, arbitro da situaçao depois de 7 
de Abril. · 

Victoriosa {\. rcvoluçã.o, e entregue o paiz ás dis
putas de t res partidos, Vasconcellos lig·ou-se á 
es;;a fracção. patriotica, que toda dedicou-se á re
construir a democracia abatida: seu nome figura 
cow honra nesse g lorioso ministerio de 16 Çle Ju- · 
lho de 1831 (3), que ergueu o paiz abàlado pela 

(3) Veja- se a Exposição dos princípios do ministerio da 
Regenciu. em nome do Imperador, feita il. assembléa ger.il 
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revolução, e salvou a monarchia á borcla do 
abysmo. 

<e Mal compreh enelemos h oj e os serviços pres
tados por esse ministerio de 1831, que t eve ele 
lu.ctar, no meio da dissolucão de todos os elemen-

~ . 

tos do g·overno, com todos os germens ela disso-
lução social. Reprimir o motim nas ruas , dissolver 
a soldadesca, manter a ordem publica, restaurar a 

- forca moral do g·overno até enfüo univer;;almente 
~ 1 

considerado corno inimigo eln, so.:.:iedade, conserYm' 
unidas as proviucias que os sonhos federalistas 
arrastavam, fazer frente ás despezas do serviço 
publico, manter illeso o credito n aciorrn.1, 111ctar 
contra a invasã.o da moeda falsa ele cobre. á par ' , 
ela moeda depreciada ele um banco mais çlo qne 
roubado e folliqo ... tudo is-.so se conseguio, e a 
posteridade reservará bello quinhão nos seus agra
élecimentos á esses que lhe salvaram a patria )) (L1). 

Nessa cruzada do patriotismo, que assegurou a 
integridade do ii.nperio ameaçada pela cornmoção 
popular, Vasconcellos estava ligado aos dous de
canos do partido liberal Lino Coutinho e Feijó. 

E' esse um dos per.iodos mais g loriosos da nossa 
historia . 
<lo Drasi:I, em 2:3 de Julho ele 1831 (Collecc;ão Kabuco, tom. 7, 
pag. 358). Um dos i1iais no Laveis documentos de nossa his
.toria polilica, escripto com talcnLo e patriotismo. 

(11) Dr. Jnslin iano José ela Hoclta, b iog raplüa citaua ele Il. 
P. ele Vasconcellos. 
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Descido do poder, log·o lhe appareceo occasião 
ele provar o seu civismo e dedicação pela causa 
nacional. 

A 22 de Março ele 1833 manifestou- se em Ouro 
Preto uma revolução promovida no sentido das 
idéas restauradoras. No caracter de vice-presidenª 
te, Vasconcellos assumiu a administração · da pro- · 
_vint:.ia para conjurar a crise , visto achar-se au-
sente o presidente. . 

Os revoltosos pediam em altas vozes a sua ca
beça, a cabeça d'aquelle que seria mais tarde o 
seu iclolo : applacado o primeiro impeto elo ardor 
rnvolucionario, obrigaram-no a sahir da capital, 
que ficou em seu poder. Em dous mezes a revo
lução achou-se comprimida pela forçB. do patrioª 
tismo mineiro . O nome de Vasconccllos está inti
m amente ligado .com ·esse triumpho da orcfom 
publica. 

Senhora a democracia dos destinos do Brazil, 
cumpria-lhe traduzir O SeUd triumpho nas institui
ções e consagrar no pacto fundam ental o principio 
elas franquezas provii1ciaes, j á ganho na conscien
cia do paiz. Em 1834 reuniu-se o parlamento bra
sileiro com a missão de effectuar essa reforma, re
clamada pelos votos ela nação. Vasconcellos foi o 
membro encarregado de elaborar o respectivo 
projecto; fel-o com o seu talento costumado , e no 
dia 12 de Agosto de 1834 promulgou-se solem-
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nemente o -Acto _ Addicional f;, constituição do 
imperio . O patriota liberal tem sua reputaçüo de- ' 
publicista e de legislador, firmada no mais glorio
so monumento da democracia no Bra:::il. 

· Essa grande obra , porém, foi como o t esta
tamento de Vasconcellos nos fa stos ela causa li
beral. 

Firmado o triurnpho definitivo das liberJades 
publicas por es~e acto solemne, a situaçao poli tica 
se achara mué~acla . Importantes acontecimentos 
se consumaram então que completamente trans
fqrmaram a fac(3'clos partidos elo paiz, dando nova 
direcçM ás idé&s. 

Com a morte do Duque de Bragança o partido 
r estaurador desappareceu completamente; e o 
partido moderado, até cmtão unido e forte eD'.! pre
sença do inimigo coúlmum , sentindo cumprida 
sua missao e ef:gotada sua acçM política; ig·ual 
mente dissolveu se. -

Então dispersos assim os partidos, rompidas as 
ligações, mucla(La a situaçM, o paiz achou-se n' es
se período de tranzicçao, em que o espírito pu
blico, longo tempo absorvido na lucta, pára um 
momento, dá lugar á r eflexúo, e attenta desai::
sombrado para oiestado da sociedade. 

D'essa observ.açrro, dessa reflexao do espírito 
publico r esultou o conhecimento de uma verdade 
profunda: o poder estava enfraquecido, a autho-
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ridade desarmada ante a revolta arrogante. Cum
pria, para salvar a sociedade, restaurar os prin
cipias de ordem, compromettidos pela revolução 
popular. 

Assustados com a perspectiva -dos triumphos 
revohicionarios, sobre tudo no Pará e Rio-Grande
c1o S ul, Feij ó e_ Alves Branco pecliam ás camaras, 
que déss·em força ú lei e á authoridade para an:. 
niquilar esses gerrnens ele c1issoluçílo p olitica . 

E ssa no-va tendencia das idéas, essa nova direc
ção do espírito publico encontrou em Vasconcellos 
o seu apostolo. Separando-se ele seus antigos com
panheiros politicos, erg·ueu no parlamento sua voz 
contra as idéas da reYolução de A1ril, e hasteou a 
bandeira do reg1·e8so, pondo-se á frente da reacçüo 
monarchica. Feijó, o regente da democracia, foi 
o -alvo de seus ataques, como a encarnação dos 
l)l'indpios por elle combatidos. 

Accusado de ' versatilidade, Vasconcellos res
pondia : 

a Fui liberal ; então a liberdade era u ova 110 

paiz, estava nas aspirações de todos, mas não nas 
leis, não nas idéas prat icas ; o poder era tudo ; fui 
libernl. Hoje porém é diverso o aspecto da socie
dade: os princípios democraticos tudo ganharam, 
e muito comprometteram ; a sociedade que entã.o 
corria risco pelo poder, corre agora risco pela 
desorganisa ção e pela anarchia. Como então quiz, 
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quero hoje servil-a, quero salval-a; e por isso sou 
regressista. Não sou transfuga, não abandono a 
causa que defendo, no 9-ia de seus perigos, da sua 
fraqueza; deixo-a no dia em que tão · seguro é o 

, sen triumpho que a:té o excesso a compromet
te. 

" Quem sab~ si, como hoje defendo o paiz con-
_tra a desorganisaçü.o, depois de o haver defendido 
contra o despotismo e as .cornmissões militares, não 
terei algum dia 

1
de áar outra vez a minha voz ao 

apoio e á defesa i!.a liberdade? Os perigos da so
ciedade variam: o vento das tempestades nem 
sempre é o mesmo : como hacle o politico, cégo e 
imrnutayel, servlr o seu paiz? D · 

Foi uma luctq. de morte essa, travada entre o 
governo· e a camara, entre o passado e o fu
turo. 

Exagerando a lucta, Vasconcellos chegou a 
conceber o plano arrojado de substituir a reg·encia 
de F eijó pela da princeza D. Januaria. ·-

Desarmado diante da camara , contrariado em 
suas convicções, o regente resignou o mando su
premo e entregoti o poder á seus acl versarias. Es
tava definitivamep.te inaugurada a

1
nova ordem de 

cousas. 
V â.sCOf1:Cellos, o g-rande motor dessa mudança 

politica, tornou-se o arbitro da situação. Nomea
do ministro ela justiça e interino ' elo Imperio expla-
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nou o seu prcgramma (5), e desenhou com fran
queza os seus principias de g·overno . Todos os seus 
actos tradusiam o pensamento de armar a auto,, 
ridade, reconstruir a monarchia . . A' essa grande 
obra dedicou todo o ardor de suas crenças. Da alta 
posiçuo que occupava, facil lhe foi encaminhar o 
triumpho das novas idéas. 

Pela primeira vez apresentou-se ante o paiz um 
ministerio nas condicções do regimen .parlamen
iar, reconhecendo e proclamando princípios ainda 
não sanccionados até então pela pratica. ~ 

Ficou então firmado, que a confiança do corpo 
legislativo é condicção de vida dos ministerios; que 
o g·overno tem obrig·açüo de estudar as necessida
des publicas, formular sobre ellas propostas, e 

(5) Veja-se a ci1·cular ele 20 ele Setembro de 1837, cm r1ue 
Vasconce.llos explana os principias ele sua aclministração 
Collec ç:ão Nabuco, tom. 1'2, pag, 117). E• um documento 

que üonra a aHa capaciuaüe deste estadista. O principio ela 
solit.larietlacle rnii~í'sLerial alü apparece pela pnmcira vez 
proclamailo ... "par[t que as nossas instituiçcJes liberaes 
l)l'Ocluzmn os cspernclos fru ctos ;, para que da sua leal e 
plena cxecuç:ffo resul tem a liberdade e a orclem, ó ele mis
ter qu e o govern.:i t enha a nccess:uia forc.:a, porcrue é só 
assim que clle i1ucte fa2 e1· o hem e preYenir o mal. Esta 
fon~a pensa o governo encontrar na sua propria organisa·-· 
ção, sugeitanclo-se os seus membro& á urna r eciprocares-
11onsabiliclarle por se:.1s actos governaLivos, closyel.:mdo-se 
em manter perfeita harmonia entre f;i, de maneira que a 
expressão ela YOntade de um seja a expressilo ela vont.acle 
de Lodos. » 
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apresental-as ao parlamento ; que a opposição deve 
de ter um prog·ramma, trabalhar por subir ao po- ' 
cler, e ahi- r ealisar suas idéas. Os prjncipios da 
solidariedade ministerial e das rnaioriás pal'lamen
tares (6) foram ainda outros tantos triumphos obti
dos nessa epocha notavel do systema representutiYo 
entre nós . 

O pensamento da reorganisação monarchica 
occupou Vascor?-cellos durante todo o tempo do seu 
ministerio. 

Sob suas vist11s immediatas-ellaborou-;:;e em 1838 -

(6) Eis como Vciscuncellos se c:xprirniil ú. respe'ilo das 
maioifas i1al'larnenlares: cc Depois ele tantos reYezes, que 
tem soffrido desde 1821 o pocler exernli\'O, não con l1 eç:o 

·outro remcdio para a manLcnç:a Clêt 01·tlem puillica , senão a 
formação ele maiorias con scienciosas, firm et:, dct:icliclas, e 
duradouras. B' só desta sorte que se púdc: conter o espírito 
de opposição em seu::, justos limites : é por e. ta razão que 
cu peço á. maioria parlamcn Lar elo Brasil que tome, que 
occupc o seu deviéto posto; que cxcrÇa no goycrrw essa rc 
gular, essa justa, cs:õa intlispcnsaycl inllucncia crue nossas 
insLiluiçücs lhe permiti.em: só des ta sorte o coi·po legisla
tivo se \1e1·á r espeilado; s6 lle.st a sorte haverá. um governo 
capaz de desempenhar sua missüo. Maiorias ,-acillanLes, 
m<_!iorias que não são firmes, que nilo Eão decitliclas, que re_ 
cuam na presença de qualquer resistencia, nflo poclem bem 
servir a sua patria: os mais pequenos intel'csses, os mai s. 
insig11'ifican Lcs obstaeulos as entorpecem na sua marcha c
não é po,ssivel que dobem o paiz com leis, com proYiden
cias que suas necessidades reclamam. » (Discurso ele Ber 
nardo Pereira de Vasconcellos, -na camara dos deputados~ 
em sessão ele 17 de Julho ele 1838). 
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o projecto da lei de 3 de Dez8mbro, que devia ter 
urna repercussão tão longa na marcha subsequente 
de nossa organisaçao politica. A lei da interpre.ta

' çao do acto addicional foi ainda concebida e con-
feccionada s'oh inspiração 'sua. Sua palavra era o 
lnseiro, 'que dirigia todos os sectarios das novas 
i<léas da reacção monarcbica. 

Ao mesmo ternpo que a al ta politica assim occu
pava-lhe o pensamento,' grangeava elle na admi
nistração uma reputação superior, que o acreditou 
como um de 1fossos homens de estado mais traba
lhadores e estudiosos. (7) 

- Á 29 de· Setembro de 1838 coroou sua carreira 
politica, sendo escolhido senador por s~a pro
víncia. 

A 16 de Abril de 1839 deixou o poder depois de 
haver firmado no paiz o preclominio definitivo da 
eschola conservadora. 

Em 1840, aventando-se nas camaras a idéa da 
maioridade, coube-lhe ainda representar um papel 
importante. 

(7) Por decreto de 2. tlc Dezembro ele 1837, Vascon c<?llos 
.cre0u na cúrte o imperial collegio de Pedro II; pelo dcêreto 
<lo 1° de AlJril de 1838, crco u · na fa:tenda nacional ele no
clrigo ue Freitas urna esco la ele agric:ultura Lheorica e pra-_ 

•tica ; e pelo Ilcg. de 16 de Abril do mesmd :rnno . instituio 
no passeio publico ela cúrte um Jardim Botannico. Devcm
se-J hc ainda os tra!JaUws r1uc prepararam a actui:tl loi das 
te n as . ' ,. 

I' 
l 
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-No intento de impedir o triurnpho de seus adver
sarios, o poder tentou oppôr a constituição ao
voto da nação. Baqueando o plano, um ultimo es
forço tentou-se ainda. 

No dià 22 de Julho de 1840 Vasconcellos foi 
chamado ao ministerio do imperio como o· unico 
homem capaz de conjurar essa crise suprema. A 
assembléa foi no mesmo dia adiada; mas, secun
dª'da pelo povo, resistio energicamente, e o grande 
estadista cahio do poder, desarmado ante a omni
potencia eia manifestação popular. 

A' vinte e tres de Julho de -1840 a maioridade 
estava proclamaqa. Um11 revolução se consumára 
dentro de nove horas. 

O velho conservador pareceu então retirar-se da 
política activa e rpilitante, e recolher-se ao silen
cio do g·abinete. 

Creado o consef110 de estado em 1841, foi para 
elle nomeado pelo imperador; e nesse novo thea
tro, já no período da maturidade política, desen
volveu sua vasta capacidade e talentos elevados. 

Em traba1hos severos e importantes, nos va
riados ra~os de administração em que consultou, 
deixou firmada sua reputação de jurisconsulto con·-
sumado, leg·islador e estadista. ' 

No retiro do gapinete, na ausencia das paixões, 
elaborava suas idéfl,s, e as traduzia pacificamente. 
nas instituiçõ.es do paiz. Fóra do poder sua pala-
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vra era a que dominava ; seulvoto tudo dicidia~ 

A eséhola conservadora o ven erava como seu ora·
culo . A causa liberal, á qual dera o prestigio de 
sua palavra no primeiro periodo de sua carreira 
publica, não pôde coroal· o: mas o pa,rtido por elle 
creado o cobriu de consideracã.o e o·uarda o seu. 

~ ' ~ o .,. 
nome com religioso respeito. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, o patriarcha 
da eschola conservadora no Brasil, morreLl no Rio 
de Janeiro em o L 0 de Maio de 1850. 

A geração presente proclamou-o a primeira ca
beça politica do paiz; e a historia imparcial, re
lembrando seus serviços em prol do systema re
presentativo, lhe conservará esse lugar. 

·" . ' 

; 
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EVUUSTO FERREIRA . DA \'EIGA. 

--.~uJ'~ 

Na serie de homens notaveis que illustram a 
historia contemporanea brazileira, Eváristo Fer
reira da Veiga occupa um lugar distincto. 

A sua carreira política é um documento vivo e 
fecundo do poder das g-randes vocações. 

Sem os recursos de Uilla cuidada edu'!ação litte
:raria, sua intelligencia, formada nos soliloquios do 
gabinete, robusteceu-se no estudo, e attrahiu a 
admiração e o respeito de seus compatriotas. 
Arrastado pela força de S\la vocação, o livreiro obs-

. curo deixem o· balcàü do negociante para identifi
car setis destinos com os da patria, para confundir 
seu nome com as g lorias de seu paiz. 

Na 'vid:;i. publica revelou talentos superiores que 
foram realçados pela probidade de um caracter in
dependente, e por um patriotismo nobre1 e desin
teressado. Não o attrahiu a política pelas seduc
ções, que porventura efferecesse á sua ambição ; 
foi arrastado a tomar par.te nos negocios publicos 

. de seu paiz pela força ele suas convicções, pela mar
cha tortuosa da administração. 

Diante ela attitude ameaçadora que apresenta
s 
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vamos destinos de sua patria, E varisto não pôde 
manter-se impassível. De accordo com as maximas 
de um ::;abio legislado1; da antiguidade, julgava 
um crime o indifferentismo polí tico nas crises su
premas das nações, quando o perigo commum re
clama o concurso. de todos os cidadãos_. 

Fóra do poder dominou a situaçao, e nunca quiz 
gozar de suas doçuras e vantagens, elle, que te
ve emsuas maos os destinos do paiz . 

Ligou seu nbme á. uma revolução política, e 
manteve sua gloria pura de excessos. 

Encarnaçao de uma epocha notavel d.e nossa 
vid~ politica, esse nome symbolisa a parte mais 
brilhante e mais nobre da historia da democracia 
n o Brasil. 

Evaristo Ferreira da Vejga nasceu na cidade do 
Rio de Janeiro á 8 de Outubro de 1799. Seu pai 
o mestre ele escola Francisco Luiz Satur11.ino, por
tuguez ele principias rígidos e austeros, implantou 
em sua educação os elementos de uma sã moral, e 
da r eligiosidç.de christa: nesse tirocínio severo for
mou-se esse caracter incorruptível, qu e lhe setviu 
sempre de bussola nos ' embates tempestuosos ele 
sua vida publica. 

Desde logo sua intelligencia precoce, desabro- ' 
chada nos brincos da infoncia, deiiunciou sua vo
caçao litteraria : dotado de espírito de me.ditaçã.o, 
e achando-se entre livros, tomou o habito do estu-
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do, entreg·ando-se á uma leitura assidua. A inde
pendencia via-o' ainda 110 retiro do gabinete, mas 
testemunhou já os primeires fructos de sua joven 
intclligencia. Evaristo saudou a emancipação do 
seu paiz com as primicias do seu talento: eram os 
primeiros assomos · do patríotismo. Sua ll:ora po
rem 11ão havi?- ainda chegado: seu nome não fora 
fadado para brilhar nas giorias d?' Independencia. 
O sete ele Abril reservava-lhe suas grandes peripe- -
cias para dar-lhe um lug-ar 110 proscenio ela histo
ria brasileira. 

Os acontecimentos se haviam precjpitado. Os 
erros do poder haviam amortecido as espé1:~ngàs 
constitucionaes do Brasil: o·primeiro reinado de
clinavçi." sombrio para o seu occas9 ... 

Quando no alto mar a tempestade se desenca
deia e ameaça na ruina dos elementos submergir 
a fragil náo agitada pelos >entqs, correm todos, 
por um derver sag·rado, a levar o concurso de sua 
força para salvaçao commum. 

Assim quando a cauza publica periga, o patrio
tismo não póde estacar indifferente, e o enpenho 
de salval-a torna-se o dever ele todo cidadão, que 
sente arder-lhe nc pefto a scentelha sagrada do 
amor patrio « Vergonha áquelle que assi_ste can
tando á núna de sua patria (1) 

(1) HonLe á qui pcut cl1::mtcr pcndant que -nome hrüle 
(Lamartine). 
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Nessa situação dolorosa a attenção de Evaristo 
foi despertada pelo espectaculo desolador da cauza 
do seu paiz: o poder perdera a confiança nacional. 

Entàü seu patriotismo accendeu-se- e o g-rito da 
p~tria encontrou écho geuerozo em seu coração. 
Em quanto a tribuna lhe não franqueou seu por
tico, Evaristo_ appellou para a imprei~sa," e J>oz 
os recursos de sua in tellig·encia ao serviço da cauza 
de seu paiz. Em 1828 chamou á si a redacção 
da A tirara F lurninensc, e desde esse tempo seu 
nome inscreyeq-se corri, . honra na lista dos defen
sores da liberdp.de. 

Para o homem do dever, que tem diante dos 
olhos a religião do pa.triotismo,a imprensa política 
assume a missão el~vada de um S_\1Cerdocfo . O es
criptor public0;- torna-se então o org-ão mag·estozo 
de um povo- inteiro, e suas palavras traduzem os 
votos de toda µma nação. Assim comprehendeu 
Evaristo. sua'missu.o: suas palavras eram inspiradas 
pelo só interesse da cauza publica: o patriotismo 
era a luz, que' guiava sua penna. 

Escrevendo em uma época, em que o atrazo do 
paiz era · ainda sensível, tornou seu jornal um ve
hiculo de instrucção, por ín,eio do qual procurava 
doutrinar o povp, e prepara-lo para a posse da 
verdadeira liberdade: suas paginas eram illustra
das com os escrtptos de Dunnoyer, Benthan, Droz,. 
Benjamim Constant, Francklin; que explicáva á 
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seus concidadãos, como o sacerdote ensina ao 
povo , a palavra do J2vangelho. Comprehende-se, 
que nessa altura a imprensa toma o lug·ar de um 
meio poderoso ele propaganda, e o escriptor pu
blico reveste o caracter de um missionario . das 
grandes verclad.e9 sociaes. 

:Ma~ a gloria do escriptor publicQ é transitoria e 
ephemera ; · gosa hoje das ovações do,.... dia para , 
desapparecer amanhãa no tumultuar incessante 
dos acontec.imentos. « Di?·-se-ha qiw cada escrip
tor é como o opercirio ignorcido desses templos da 
idade média, qiw, contribuindo pa1·a ci constr·ucção 
ele tantcis ma1·avilhcis artis't;icas' vê a sua, infoiativa 
confun.dida na acção- collecl'iva que fwndoii o· pri
·m,01·oso rnonumento. 11 (2) 

E é assim: o escriptor publico trabalha incansa
vel na obra grandiosa da civilisaçã.o; esgota nella 
suas forças: a obra ergue-se magestosa, atravessa 
as iclacles, e seu nome desapparece da memoria 
dos homens, co"mo o elo obsct!ro obreiro elas Pyra
micles do Egypto . . .• 

As sympathiai? nacionaes vieram logo coroar o 
cle.fensor esfo.rçado das liberdades publicas: Eva
risto, o athleta denodado da imprensa, foi pela 
provincia de Minas deputado á essa legislatura de . · 

(:2) Lopes ele Menclon ça -Memorias de li itera tum contempo
rane{j - artigo - Antoniõ de Serpa. 

/ 
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1830, que a nação mandava ao parlamento, como 
a g·uarda avançada de suas lib e~dades . 

Sua attitude rio meio dos eleitos do povo, es
tava de ante-mão marcada. O voto nacional en
controu, sempre em Evaristo um orgã.o legitimo e 
energico, que oppoz com vigor os protestos dopa-

- triotismo aos desvios do poder. A trihurn! parla
mentar tornou-se o theatro dos triumphos do es
criptor da A.·urora . Era o servidor de;;otado de 
uma idéa, qlie tjmpenha'à os recursos ela penna e 
da palavra para defende-la. 

A occasiao se approximaYn,, em que. seu ·nome 
ia confundir-se com as glorias da liberdade. Es
tava immin ente a revolução: seus primeiros sig
naes assomavaDi já no horisonte. O poder desper
tou-se emfim ao murmurio sinistro do descontenta-
mento publico; o Imperador correu á Minas para 
antepôr seu prestigio ao cur.so das idéas liberaes: 
as decepções o esperavam, e a .côrte recebeu eh1 
seu seio o monarcha desengànado. Era o momento 
supremo da crise· a nacionalidade brasileira foi 
insultada pelo portuguez: o patriotismo achou-se 
empenhado em uma luta de morte, em que devia 
triumphar ou morrer para conquistar seus foros 
postergados. O povo começou de agitar-se inquie
to, como ensaiando o grande drama, que prepara
vam os acontecimentos· . ..:Evaristo assumia a, _res
ponsabilidade da revoluç110,- e inscreveu seu nome 
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nessa representação an;ieaçadora de 17 de Março 
de 1831, que 'desvendou os olhos ·ao tnonarcha, e 
fo-lo contemplar o abysmo, que tinha diante de si. 
A revolução estava triumphante : a nàcionalidade 

- de um povo nunca se atira ao campo da acção 
para _ser esm'.lgaüa pelo poder. 

Eyaristo é a e:r;icarnação viva do 7 de Abril : as 
idéas da revoluçM tomaram corpo e per:wnifica
ram-·se nelle, corno em seu mais genuíno repres~n
tante; elle a dirigia com coragem e firmeza, e 
depois da victoria sua gloria completou-se 'com 
os rasgos de uma moderação mag·nainima. O culto 
da liberdade não traduzia nelle o delirio febrici
tante das idéas revolucionarias ; nos dias da luctá 
fôra um dos que _com mais denodo .partilharam o 
perigo ; nos dias do triumpho foi o primeiro, que, 
.appareceu com o ramo de oliveira, e antepoz o 
prestigio de sua coragem cívica ás exigencias da 
revolução. Seu patriotismo foi posto em duvida; 
as suspeita's o rodearam, mas elle acceitou a impo
pülaridade ele um clia (3), e salvou a nação. 

A attitudP, guardada por Evaristo em frente da 
arrogancia ameaçadora da revolta triumpbante, 
elle o tribuno que a desencadeára com sua voz, a 
firmeza, que entuo ostentou, dão á seu caracter 

(3) ExpressJ.o ele Lamartine, na discu ssão da lei relativ<t 
ú t.ransladaçfto dos restos de _Nupole;:-LO ; sessão de 26 de 
l\larço de 18li.O. 
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uma grandeza djfficil de ser imitada. O fautor de· 
7 de Abril desmentiu a sentença da historia sobre 
as revoluções: não manchau seus louros no sangue, 
nem mareou sua gloria com a nodoa do crime. 

Quando appareceram os symptornas precufaores 
das revoltas subsequentes ao 7 de Abril, quando 
as idéas da r evoluçã.o pareciam condemnadas á pe
recerem no meio das dissensões civis, Evaristo, 
inda em meio do delirar do triumpho, inflammava~ 
se nas inspirações do patriotismo, e atira,ya ás tur
bas i·evoltas essa~ palavras notaveis, que revelam 
as apprehensões, que debatiam o seu espirita sobre 
o futuro da revol~1ção : « Não são os bons Pat1·io
tas qiie elevem trabalha1·, para que a revolução 
gloriosa se perca nos abysmos da cl'issolução social . )) 
,( 4). . 

Não o acobard~va o espectaculo atterfador do . 
povo armado para assim apoiar seu:?. votos, expres
sados no meio de yozerias na praça publica ; lónge 
de santificar esses excessos .de seus c0mp3:nheiros 
de hontem, elle protestava na. camara que o des
potismo e?·a semp1·e despotismo, que1· fosse exerci
do po1· um, que1· estivesse nas mãos ele muitos. (5}. 

_Nesta luota em CJ_Ue se achou em12enhado com os 

C'i) Aurora Fluminense•, n. 4\JG de E de Junho ele 183 1. 
(;,) Discurso de Evai•isto na camara dos deputauos, ECtisão 

de 2.5 ue Mai.o de 1831 (Correio da Gamara dos Dep1ttados, n. 2.&, 
l)Ug. 101). . 
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mesmos resultados de uma idéa delle nascida, assis
tia-o sempre a luz do patriotismo : ao seu clarão 
desco1~tinou no futuro a ruina da patria escripta 
em caracteres de sangue-, se triumphasse a revolta. 
Desde então manter a revolução em seus justos 
limites tornou-se para elle um dever. Sna activi 
dade redobrou para desempenhar essa missão gran
diosa. No seio da sociedade Defenso1·a, don_iinadôra 

_ omnipo-tente da situação naqudle tempo, oppunha
se aos excessos da revolução com o mesmo vigor, 
com que combatia o· pensamento sinistro da res
tauração do Ex-Imperador: entre os dous grandes 
erros políticos, que entre si disputavam os destinos 
do paiz, seu nome attravessou sem ma11.clm. O par
tido Jloderado -vio~o sempre á sua frente : diunte 
das di:fficuldades da epocha,em meio das .apprehen
sões terriveis da restauração, seu patriotismo não 
desanimou. Em vez de ser arrastado pela revolu
ção, conteve-a com denodado civismo, e afastou do 
horisonte de nossos destinos a ruina da patria : 
reuniu os elementos de força e confiança em torno 
do gov~rno legal, robusteceu a força da autoridade 
abalad31, e salvou o paiz dos horrores da anarchia. 
Ta? assignalados serviços pela causa publica, en
nobrecidos por suas virtudes civicas, assegura
ram-lhe uma preeminencia decisiva na gerencia 
dos negocios publicas: era o oraculo do poder, 
quasi o arbitro da situação. 
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Nessa posição elevada nunca o abandonou o pa
triotismo; manteve sempre illesa a severidade de 
seu caracter : a causa publica nunca soffreu em 
seu beneficio. 

Os dias se haviam passado : a revolução prose
guia seu curso no meio da lucta dos partidos. A 
restaiw·aç.ão desapparecêra _com a morte do Duq1rn 
de Brag·ança : a missão do partido M ode1·ado pa·· 
receu terminada; .esta;va removido o perigo, que o 
niantinha firme no campo .do combate. Julgando · 

1 d . ~ . E . em segurança os cstmos cio pa1z, var1sto con-
servou-se retira,do dn, scena politica : em Dezem
bro de 1835 cessou com a publicàção d;:i, A iirora, 
e na camara temporaria, oride o collocára seg·un
da vez o voto da província de Minas , sua voz con
.servava-se muda. O patriota parecia repousar das 

, luctas fadig·osas dos dias da revolução. 
Os destinos do paiz entretanto iam-se compli

cando ; um caracter grave e assustador começava 
ae desenhar-se na phisionomia dos publicas nego
cios : Evaristo Jií10 pôde contemplar de perto esse 
espectaculo afilictivo, que se desenrolava ante seus 
olhos; vio assustado o desvio.da causii,, que lhe cus
tára tantos sacriP.cios, que elleesposára com todo o 
rigor enthusiastico de suas crenças patrioticas; 
para arredar dos olhos esse quadro de dôr, reti
rou-se do Rio, e em 1837 a provincia de Minas re
cebia em seu seiQ o patriota desenganado. De volta 

/ 
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á côrte, o patriotismo lhe preparava uma das m~is 
~olorosas provações. 

Collocado em uma posição excepcional, o re
gente do a~to addi'c'.onal via sua ·autoridade neu
tralisada pelos embiaraços de· uma situação ex
traordinaria. 

Evari~to teve de assistir' á uma conferencia pcí
litica em cása de F eijó, e ahi a: causa da patria re
servav'a -lhe uma morte prarnatura. Sua voz des
prendeu-se energ·ica nesse trat..ce , e suas palavras 
prenhes dos graves p ensamentos que lhe agitavam 
o cerebro, revelavam se~1 profundo descontenta
mento. O momento era solemne : o patriota devia 

:r; · quebrar suas tradições, renegar o culto do passado, 
constituir-se em lucta com o seu campanheiro de 
outr'ora ,. o salvador da mo.narchia em 1831 ; ou 
acompanhando a marcha ele seu g·overno, sanccio
nar os males da nação. O passado e · o futuro, os 
sentimentos do coracão e os destinos da patTia tra-

~ , 
varam l ucta n a alma de Evaristo. Não pôde r esiE-
tir á tanta tribulaçã.O, e sua cabeça vergou ao .peso 
do infortunio do seu paiz. (6) 

(6) Eis como um escriptor contempora11eo aprecia este 
facto: 

'' Vê-se na mascara tirada sobre-seu caclaver a expressilo 
incontestavcl de sua morte : a dór physica tem outros ca
ractr.res ; tudo aqui explica firmeza, e concentração; os la
bios estilo cerrados e com uma leve inclinação que clenot;i. 
dór reprimida; as palpebras fechadas, a testa sem rugas 
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No dia 12 de Maio de 1837 finou-se sua existen
cia, porque, como Catão, não pôde sabreviver á 
ruína da patria, que ~eu patriotism0 enchergára 
imminente. Evaristo succumbiu martyr de suas 
convicções e de seu patriotísmo. Nfofreu, porque 
as grandes idéas matam as g randes cabeças , e a 
causa da liberdade conta seus triumph:os pelo mar
tyrio de seus filhos ! 

e as faces tnrgidas,1 tudo caracterisamlo um soffrip1enlo · 
recondito, que a sE>n pezar, sua pliysionomia rela tava. 
Dir-se-hia que sua alma, apartando-se elo co rpo, lhe deixara 
impressa no rostó, ele um rnoclci indclevel, toda a su a fi r
meza e os desgos tos que a forçaram a sallir elo m undo .• 

. . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . . 
. • . «. a alma separou-se de um tal corpo, absorvida mn 
uín pefüiamento . grqnde e dolornso ; plla conserYou esse · 
pensamento até o ultimo instanle, e sua en fermidade foi 
tão rapicla e tão subprcl inacla ·a affecçilo moral, que n em 
teve tempo ele., deixar oLCtros trac_:oE. álém ela firme expres
são ela clór ele s ua aln1a. » 

Q:'eja-se a - Collecçilo de diversas peças r elativas tL morte
tle Évaristo Ferreira da Veiga. Ilio ele Janeiro, 1837.-Causas 
e c1rcumstancias ele s ~rn morte prematura, pa.g. ti'.2 e t~3). 
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O~iSCONOE DE S. LEOPOLDO 
' 

A litteratura é o culto elas almas nobres, o des
tino elas grandes vocações. 

- ' 

Emquanto a sociedade seo revolve na lucta agi
tada das paixões políticas, dos calculas da ambição; 
emquanto o mundo se debate no t'lmultuar desor
denado de interesses . transitorios : o litterato, o 
filho da intelligencia, recolhe:se á solidão, concen
tra todas as suas faculdades, e dedica-se todo ao 
nobre sacerclocio ela verdade. 

H'.l muita abneg·açM, muito · sacrificio, sublime 
n' esse viver ele um homem, que tudo esquecendo, 
deixa _as fascinações das grandezas humanas, e ~o 
retiro ele seu g·abinete interna-se pelas regiões elo 
pensamento, e irradia os reflexos ele sua gloria, 
sobre uma nacionalidade inteira. 

O mundo raras vezes faz justica á esses seres 
predestinados, que sacrificam-se pelas idéas, e 
cujos traóalhos constituem muit?-s vezes os grandes 
periodus historicos. · 

Thierry ressuscita o passado em suas indagações 
profundas, leva o f::i.cho luminoso da verdaél,e ás 

.,1 



78 BIBLIOTHECA 

trevas que envolvem os tempos primitivos da 
França. Victíma de pesados trabalho~ o lume de 
seus olhos apaga-se em decifrai' os velhos manus
criptos; seu corpo en.fraquecido pela vigilia, muti
lado pelo soffrimento, pende para o tumulo. Mas 
o sorriso do contentamento pousa-lhe nos labios, 
porque em: seus escriptos perdura a gloria de sua 
patria. · 

l\font' Alverne, o g·enio da tribuna, ergue-se em 
pé no meio das ruimll!S do claustro ~ue desaba, e 
revive um momento nos graves accentos de sua 
palavra poderos8t as glorias da religüto de Christo, 
fanadas no inilifferentismo do seculo. Cégo, tortu
rado pelos mais acerbos soffrimentos, elle levan
ta-se ·; e do alto dessa tribuna retumbante ainda 
com os écos de sua voz saudosa lança o ultimo 
clarão de sua gloria, e traduz en;i. sua eloquencia 
mag·estosa um poema ao Christianismo. 

O visconde de S. L~opoldo, este nome tão sym
pathico de nossa historia, percorre brilhantemente 

. o .cyclo da carreira publica; mas como apostolo de
votado da verdade, vence suas seducç.ões, concen
tra-se no ret~ro modesto do sabia, e lega seu nome 
ás lettras em semi primorosos escriptos. 

Exhumemos esse passado illustre ; desenterre-:; 
mos das camadas de pó do olvido esses nomes ve
nerandos, que nos revelam que sobre este solo que 
pisamos, passou outr' ora uma geração mais forte, 
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,cheia de crença, em cujos peitos bulhavam com
força os noJ)res sentimentos do amor patrio. 

-José Feliciano Fernandes Pinheiro nasceu 
em Santos á 9 de Maio de 1774. Foram-seus pais 
o coronel ele milicias José Fernandes Martins e sua 
mulher D. Theresa de Jesus Pinheiro (1). 

Ahi na terra de seu berco, sob a direécu0 illus·· 
~ ~ 

trada do respeitav,el vigario, o Dr. em canones José 
Xavier de Toledo, fez os primeiros estudos, reve
lando desde logo nm aprovêitaínento assignalado. 
E~ 1792, apenas com dezoito annos de idade, 

seguio para Coimbra; e no anuo dé 1798 obteve o 
gráo de bacharel formado e11!- canones. 

Já 0s primeiros. lampejos da _gloria brasileira 
começavam de raiar na treva escura do tempo c9-
l onial. 

José Bonifacio viajava a Europa ; Fr. V elloso 
engrandecia o domínio das sciencias naturaes; 
Souza Caldas ressuscitava as g lorias do Christia
nismo em seus versos irrunortaes. O conde de Li
nhares, brasileiro clistincto, achava-se em Portugal 
á testa dos negocios publicos. 

Nunca colonia alguma apresentárar tão gran-· 
dioso espectaculo ! 

('.!) Sobr.e a vida elo Visconde de S. Leopoldo veja-se a Hevisla. 
do Instituto I-Iistorico, tomos 11, pag. 179 à 185, e 19, pag. 
132; tr:ibalhos biographicos pelos Srs.· Porto- Alegre e Dr. -
Fernandes Pinheiro 
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Fernandes Pinheiro associou-se cedo á esse 
g_rande movimento intellectual. 

A' testa do estabelecimento litterario do Arco 
do Cégo em L_isboa, achava-se por esse tempo o -
sabio autor da Flm·a Fluminense, que _acabara 
de conquistar um tã.o grande nome na historia da 
botanica. . ; 

F eraandes Pinheiro e Antonio Carlos foram ad-
mit~idos n a direcçao desse estabelecimento, que 
tão uteis serviçof prestou ás lettras. 

Seu tirocinio Ftterario começou ahi, e_ o illustre 
brasileir0 fez logro apparecer a\guns trabalhos, que 
testemunharam sua ?-PPlicação e aptidão para os 
severos estudos da litteratura (2). Tres annos con
sumio nesse emBrego. 

('2) Estes t ri11Jalllos for:im: 
« Cultura umerici1mÍ, qne contem uma r elação do terreno, 

clima, produc~ão e ag1'it:ultura elas colonias hritanicas 110 

norte da Arncrica e nas Imlias Occi.dentaes com as obser
vações sobre as vantagens e desvantagens_ de se estabelecer 
n'ellas, em comparação com a Gran Bretanha e lrlanda. 
Traduzido da língua ingleza por José Feliciáno Fernandes 
Pinheiro, e puhli.caqa por Fr. José Mariano da ConcEição 
Yclloso. » Li. sDoa, l vol. in ti . 0 , 1199. 

<<Discurso apresen tado à l\Iesa rl•,\ gri cul tura sobre varias 
objcctos relativos á cultura e melhoramento interno elo 
reino; traduzi.dos da língua ingleza pe lo Bachare-1 José Feli
ciano I•'ernandes Pinheiro. » Lisboa, in 4. 0 , 1800. 

« Historia no\;i1 e compleLa ela Amarica, colligida elo cli··· 
versos autores por José Feliciano Fernandes Pinheiro. » 1 
YO]. Lisboa, na orncipa da Casa Liltoraria do Arco do Cégo, 
18 .~ o; na I-rnpressão llegia. 1807. 
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Os grandes vultos historicos nM apparecem 
de improviso no theatro da historia. Educam-se 

· primeir_o em um tirocínio obscuro, e ahi prepa
ram-se para as grandes peripecias sociaes. 

Em Dezembro de 1801 voltou ao Brasil no ca
r~ter de juiz das alfandegas do Rio-Grande é de 
Santa Catharina, encarreg·ado d.e crea-las. 

Nesses lug·ares Fernandes Pinheiro desenvolveu 
sobrada dedicação '1 inteireza, iniciando-se com · 
summo proveito na sciencia da administração·. 

_Na qualidade de auditor g·eral das tropas teve oc
casiao de acompanhar o exercito pa-cificador, e as
sim assistio á campanha de 1811 á 1812. 

Ahi no theatro da acção testemunhou os factos 
e as scenas, de que mais tarde se devia constituir 
historiador. 

O primeiro período da sua vida estava passado. 
Uma luz radiante ia romper as trevas, que envol
viam sua patria, e apontar um campo mais vasto 
para sú.a g·loria. 

Graves acontecimentos consumaram-se nesse pe
ricdo. 

Estremecida pelo movimento das idéas liberaes 
a pesinsula iberica . mudára de face. A nacionali
dade po~tugueza sacudira o jpgo do aviltamento, 
que lhe dobrara a cerviz, e proclamara o regímen 
constitucional com a energia ela propaganda revo-
lucionaria. , 

6 
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A r epercussao do movimento estendeu-se ao Br&
.sil; e em 1821 a antiga colonia, sob o imperio de 
uma nova ordem de cousas, teve de eleger seus 
deputados ás cõrtes de Lisboa. ' 

Duas províncias concorreram para dar é, Fer
nandes Pinheito assento no congTesso portuguez : 
R io-Grande do Sul o S . Paulo. Optando - pela pro
víncia de seu nascimento, o illustre paulista tor
nou-se q propug·nador en erg·ico dos interesses do 
Brasil ; e por mi1ÍS de uma vez testemunhou sua 
dedicação pela cansa sagrada de sua patria . 

Mas j á o drama grandioso c1 a ·independencia co
m eçavu a desenrolar seus largos episodios. 

Em Lisbou, onde o retinha seu ·caracter de de
putado, saudou o prado_g·eneroso da liberdade, que 
se erguia em seu paiz ; e depois da proclamação 
da independcncia retirou-se para o Brasil. 

Os destinos de sua pat ria se h aviam mudado. · 
Partira para Portugal corno o representante de 

uma colonia , e voltára como deputado de um 
grande irnperio. Uma revolução portentosa se con
sumú,ra no espaço de um anuo, e de seu seio sur
gira brilhante a nacionalidade brasileira. 

F ernandes Pinheiro tomou assento n a Consti
tuinte em 1823 como deputado por S. Paulo,_ ha·· 

·vendo igualmente me:i;ecido os suffragios da pro
víncia do Rio-Grande do Sul, onde seu nome dei
}Çára recordações profundas. 
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Estavanios na infrmcia do systema representa·· 
tivo; mas a fé e a esperança abrigavam-se no co
ração desrns cidadãos honrados, que sobre as rui
nas da antiga colonia iam assentar o novo edificio 
ela nacion alidade brasileira . · 

Em todos os trabalhos dessa assembléa t ão rica 
ele grandes illustrações, Fernandes Pinheiro t eve 
uma parte larga e importante. Toc1Gs os inte'resses . 
legit:imos do paiz encontraram sempre nelle um re.,. 
presentante dedicado . 

Dissolvida a. constituinte, fo i F ernandes Pi
nheiro por carta imperial de 25 de Novemb110 ele 
1823 nomeado presidente da provincia do Rio
Grancle, onde servio por esP,aço ·de dous annos', 
assignalanclo sua administração por medidas ele 
utilidade publica, dictadas por seu patriotismo es
clarecido. A primeira typographia que existia na 
província, e a colonia ele S . Leopoldo são cre~ções 
suas. 

Em 21 de Novembro de., 1825 foi chamado aos 
conselhos da corôa, e na qualidUide de ministro do 
irnperio prestou ao paiz relevantes serviços, creanclo 
as academias jurídicas, e organisando a academia 
de bellas-artes. Sua administraçúo foi sempre rec
ta; imparcial e illustrada. 

N o anno de 1826 foi escolhido senador do impe
rio pela provi-ncia de S. Paulo, conselheiro d'esta-
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do , e agraciado com o titulo de visconde de ' 
S. Leopoldo. 

Havia atting ido os ultimas degráos da carreira 
publica, guardando sempre um nome puro, uma 
reput8:çao illibada no meio do tumultuar das pai
xões, que entn,o agitavam com véhcmencia . 
. O visconde de S. Leopoldo porém nãq fôra ta- . 
lhado para as grandes luct.as. Seu caracter era pla
cido e sereno. E spírito pensador, philosopho pro
fundo, dominav~ os acontecinientes na alta supe
rioridade de sua razão, observava a marcha- dos 
negocios publicas com sua r eflexão poderosa: m as 
n M se misturava nas paix ões do dia. (3) 

E ra um cen obita ela verdade, que no fundo de 
seu g abinete, esquecido das g randezas humanas, 

~ entreg·a~a-se á indag·ações profundas para engran
decer o horisonte das sciencias. 

O primeiro reiµado foi um periodo de lutas entre 
a nação e poder, época de grandes interesses, de 
grandes paixões. 

O visconde de S. Leopoldo porém collocado em 
\ (3) Eis como o Snr . Po1·to-Alegre desc reve o carac ter do 

Visconde de S. Leopoldo : 
« A alma clo Visconde era como um espelho policJo, onde 

todos os oLjectos se reílectiam com serenidade e doçura: 
era um lago t ranquillo acoberLado pelo céo risonho do seu 
ameno e inal teravei carai:ter ... era uma esta tua tranquilla 
scmtada n•um gabinete . .• a arte havia limado estl1etica
m ente-t,oL1as as fórmas ela sua postura . » (Elogio elos socios 
fallecidos elo Institu to Historico ; Revista, 11 , 183 ). 
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uma elevada posiçã.o social, esqueceu tudo, trocou 
a farda de ministro pela mesa de trabalho do litte
rato, e deixou as agitações da politica pelo viver-' 
singelo do ~ornem da sciencia. 

Livre das preoccupações ardentes da politica, 
sua intelligencia vigorosa pôde applicar-se desas
sombràda aos · severos estudos do gabinete ; e ci& 

seus primeiros trabalhos viertil.m engrandecer a 
litteratura nacional. 

, 

Foi uma vida toda de abnegações e trabalho& 
essa, que passou o visconde de S. Leopoldo, depois 
que retirou-se ela politica. 

Na cichtde de Porto-Alegre fixou sua residencia. 
para entreg;u-se todo ao culto das·lettras. -

Em 1837 o serviço da patria veio arranca:-lo da 
placidez de seu retiro. O g·overno querendo apro·
veitar. em beneficio do paiz seus vastos conheci-·· 
mentos, b nomeou em 25 de Outubro desse anno. 
presidente da commissã.o enc1uregada de averi
gúar os limites natmaes · c1o Brasil. Em des~mpe
nho dessa honrosa tarefa o visconde de S. Leo
poldo escreveu uma luminosa memoria historica,. 
que pód~-se olhar como a ultima palavra desta 
questão. 

Em 1838 fazendo uma viagem a Santos, alli 
escreveu as biographias de Alexandre de Gusmão 
e Bartholomeo Lourenço de Gusmão, modelo de 
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investig·ação historica e trabalho de profundo 
criterio. 

Ainda em 1838 concorreu com o conego .Janua
rio da Cunha Barbosa · e o mar.echal Raymundo 
José da Curiha Mattos para· a funclação do Insti
tuto Historico e Geographico Brasjleiro do qual, 
em justa homenagem ao merito, foi eleito primeiro 
presidente perpetuo. No seio do Instituto todos 
contemplavam com prazer essa fronte severa irra
diada pelos refle1xos da sciencia. O nome do dis
tincto litterato está inscripto na primeira pagina 
do maior monurµento litterario do Brasil. 

As gloriosas tradições dessa associação durante 
~m largo periodo, symbolisam-se nesse nome. 

Esse grande vulto não podia passar desaperce
bido entre OS Sl:fbios europeos, muitas sociedades 
litterarias de velp.o mundo concorreram em chama-
lo para seu gremio. (4) 1 

Essa vHa ti1o cançada de fecundos
1

' trabalhos 
tocara seu termo. No dia 6 de _Julho de 1847, 
falleceu o visconde de S. Leopoldo na cidade de · 
Porto-Alegre com setenta e tres annos de idade. 

' (4) O Visconde de S. Leopoldo era membro das seguintes 
sociedades litterar\as: Instituto Bislorico · e Geograplüco 
Brasileiro, Sociedade Auxiliadora ,da Industria Nacional, 
Academia Real das Sciencias ele LisLoa, Real Academia dos 
Amigos Naturalistas de Berlim, Sociedade de Agricultura de 
Carlsruhe, Sociedad13 Pllilomaticacle Paris, Sociedade Ethmo
logica de Paris, etc. 
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Muitos e importantes trabalhos legou-nos o 
visconde de S. Leopoldo sobre a historia 1 do 
Brasil (5) . Todos elles distinguem-se pela profunda 
investigação dos factos, por um criterio esclarecido 
e illustrada imparcialidade em sua apreciação. 

O estylo é facil, correcto e elegante ; á narraçito 
desenvolvida com a maior lucidez em uma lin
guag·em do mais puro atticismo. 

O visconde de S. Leopoldo é um dos escriptores 
mais notaveis da litteratura brasileira. Longe de 
prender-se na exposição descarnada dos aconteci
mentos, o autor, com uma sobriedade inirnitavel, 
discute, moralisa os factos, e cinge á um tempo 
em sua fronte os louros de historiad0r ~ publicista. 

(5) As obras.do Visconde de S. Leopoldo são as seguintes: 
cc Annaes da capitania de S. Perlro por José Feliciano Fer

nandes Pinheiro, tomo 1. 0 , Rio de Janefro, 1822. Segunda 
edição correcta e augmentada, Paris, 1839. 

cc Quaes são os limites naturaes, pactuados e necessarios 
do Irnperio do Brasil. » Memoria historil:a lida na sessão do 
InsLitüto de 16 de Fevereiro ele 1839. 

« Da vida e feitos de Alexandrn de Gusmão, e de Dartho
lomeu Louren ço ele Gusmão, tom importan tes notas h~sto
ricas . Estes dous trabal.hos foram publicados em 1839 pelo 
Instituto Historico sob o titulo de : « Memor ias elo Instituto 
Historico e Geogra.phi,co Brasileiro. » 1 vol. in 4..0 de 117 
pags. 

« O Instituto Historico e Geographico Brasileiro é o repre-. 
sentante das idéas ele illustrnção, que em clifferentes epo
chas se manifestaram em o nosso continente. » Memoria. 
llistorica. publicada no ReYista. elo li'istituto, tomo 1.0 , pag. 
65 (da 1. a edição). 
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Ha em seus escriptos alguma cousa de sedú.ctor, 
uma singeleza de estylo, que faz-nos amâr a ver
dade e honrar a virtude. O visconde de S. Leo
poldo-possue todos os dotes dé um perfeito histo
Tiador: suas obras o attestam. Perante as gerações 
futuras seu nome symbolisará sempre um dos 
mais notaveis períodos l~tterarios do Brasil. 

Collocado no fastig·io da? altas ·posições sociaes, 
o visconde · de S. Leopoldo identificou-se com os 
destinos de uma litteratura nascente, que vive de 
sacrificios e abneg~çõe~ como outr' ora os martyres 
da religião no seio do deserto. 

Em vez de exgotar seus dias na esterilidade,allu
miou sua gloria ao sol da intelligencia, e com as 
inspirações do pa~riotismo escreveu uma nova ' 
época nos annaes de nossas letras. 

Hoje que o dia çla posteridad·e raiou sobre seu 
tumulo, podemos, acompanhando as bençãos de 
uma geração inteira, proclamar o visconde de 
S. Leopoldo o venerando patriarcha da litteratura 
brasileira ! 
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PHOSPECTO 
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BIBLIOTHECA BRASILEIRA 

Este titulo significa uma empreza e uma ban- · 
<leira. Os que a iniciam teem fé no resultado de 
seus ~xforços, porque não é uma especulação torpe 
o que os move. 

A civilisação do mti.ndo, o prog-resso das nações, 
, não tem _só exigencias materiaes. A industria, que 

é o nervo das sociedades humanas, não significa 
só a manipulação da materia destinada á satisfa
ça.o dos sentidos. O pão para o espírito é tão ne
cessario como o alimento para o corpo e a intelli
gencia que é uma força pr.oductiva e a origem da 
verdadeira propriedade immaterial, tem tambem 
a missão de concorrer para a satisfação das facul
dades e do.s instinctos moraes da sociedade. 

A nossa id~a póde ser fecunda ou esteril confor
me o apoio que nos liberalise ou nos recuse o paiz. 
Ella póde ser embaraç~da, , porém nunca vencida, 
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porque é uma idéa de progresso, um principio ci
vilisador, uma força moral. 

Em poucas palavras eis o que queremos e o que 
emprehendemos. 

Baratear as publicações e derramar a leitura de 
obras uteis é facilitar a instrucção e accrescentar 
o cabedal intellectual de um paiz. E' o que pre
tendemos e nessa prctençrw envolve-se uma van
tagem para a nossa terra, a creação de _mais uma 
industria poderosa, y. disseminação d~s luzes, uma 
justa bem que tenue remu!leração aos obreiros da 
intelligencia. Em. resumo vamos abrir um novo 
mercado a uma mercadoria rara em nossa patria e 
})OI"Ísso mesmo tuo escassa e tão cara. 

O titulo deste programma basta para dar idéa 
da empreza. E' uma tentativa g·enerosa, mas de 
reciproca utilidade. Desejamos provocar no publico 
o amor de leituras mais uteis e mais substanciaes 

. do que as o:ff ereddas pelos artigos ephemeros dos 
jornaes politicos, mais puras e honestas do que as 
publicações CL pedido que são a base e O escandalo 
elas no;:;sas grandes folhas ;, mais efficazes do que os 
annuncios de leilões e de escravos a alug·ar. 

O livro nã.o é conhecido, nem procurado, nem 
apreciado entre nós, pela massa g·eral da popula
çã.o. D'ahi vem que a ignorancia é ' tamoem mais 
vasta. E é o livro que nó~ queremos recommendar 
á meditação e ao apreço dos nossos concidadãos. 

,. 
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· Dando alen.to á nossa entibiada litteraturá pa
tria, offerecendo á leitura elo maior numero obras 
sãs , mafa reftectidas, mais uteis, de alcance imme
diato ao melhoramento da concliçtí-o mo'ral elo nos
so paiz, ao cultivo de seu espírito, desejamos reu
nir em um centro os raios disseminados ele tanta& 
brilhantes intellig·encias que só necessitam reunir
se em um foco para derramarem s'1bre o paiz uma 
luz mais viva e r esplandecente. Vai nisso a honra e 
a g loria do Brasil. . 

Portugal passa por ser e justamente a mais fra-ca 
naçn.o do continente europeu. Os seus recursos 
materiaes são poucos para poderem hoje desenvol
ver á defeza do ·seu poder. Uma naçüo m_ais rica e 
mais forte tem os meios de lhe impôr um vexame e 
de exercer para com ella o de,spotismo da força. 
Pois bem;Portugal diante de uma crise que ameaça 
a sua integridade e o seu dec9ro nüo morre n em se 
abate. A humilhaçuo nuo a faz vergar. O seu di ... 
reito resigna-se diante c!a prepotencia . O seu min
goado cofre fornece o cabedal necessario para 
cobrir as exigencias da usura. Mas a sua honra, o 
seu decoro corpo n ação ficam illesos; porque lá ha 
patriotismo e espírito publico, porque lá ha uma 
força immaterial que póde mais do que o_,canhão, 
que enthusiasma ainda mais do que o apparato de 
um grande exercito, uma força invisível, impalpa
vel que defende a in~egl:'idade moral do paiz, que ~1 

1 
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desforra seus brios diante do mundo das conscien-· 
cias e salva do desdouro o credito de uma nação 
perpetuando a injustiça do ag·gresssor gratuito e 
desarrasoado. 

Essa força é a intelligencia em todas as suas 
manifestações : no artigo do jornal, nas pag·inas 
do romance, nas scenas do drama, nas melodias 
do verso que é applaudido, decorado, apreciado 
em todos sentidos1 e que servem simultaneamente 
de orgulho e desag·gravo á offendida honra do paiz. 

Já se vê que a lltteratura nã.o é inutil nem este·
ril. A par do passi+tempo honesto e amer,io vai uma 
idéa civilisadora inocular--se no espírito do povo. 

.. Ella serve de meio e de fim. · 

O Brasil não póde dispensar o concur.;o desse 
poderoso elemento. Para a política, para o com- . 
mercio, para as industrias materiaes, ha campo 
vasto, amplos sceni;i.rios. · 

Para a modesta :rrofissão -das bellas-artes e das 
letras é que ainda :µão se abrio espaço-; Póde con
tar-se pelos abatimentos os generosos exforços 
que se tem tentado em seu beneficio. E hoje que a 
favor da sua propria força propulsara , ella 
começa de abrir-&© _um horisonte menos limi
tado, fôra ignominia reciproca, não se commetter 
nem se amparar te:q.tatirns que propendam aa1.;1r
gar-lhe a espbera. 
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Para este resultado é que carecemos do auxilio 
de todos. 

Sob o titulo de Biblíotheca Brasileira empre
hendemos a publicação regular de um volume em 
cada mez. Historia, philosophia., viagens, littera
tura, sciencias praticas, tudo se abrang·e na es
phera da Bibliotheca B1·asileira. Esforçar-nos-he
mos, si:Jbretudo, por facílitar a publicação de tra
balhos nacionaes ignorados porque a carestia ela 
impressão, a indifferença publica e a popreza con
genere á Classe dos escriptores impedem-nos de 
se darem á luz. 

A publicação se fará regulármente em cada mez 
e as condições pecuniaria.s exigidas pela empreza 
nos parecem razoaveis e faceis. 

A assignatura de 12.'tfJ annuos ou subdivididos 
em semestres e trimestres, conforme as lo·calida
des e a facilidade da cobtança, dá direito á proprie _ 
dade de doze volumes durante o anuo, que pelo 
cuidado da fórmaconstituirã.o quatro volumes de 
formato regular e commoclo. 

A barateza do preço, a modicidade- da contri
buiçM nos parecem patentes. Ha nisso um inte
resse e um incentivo. Talvez dentre todos os pro
ductos de consummo publico entre nós , é o livro o 
mais caro. · Os direitos percebidos sobre os livros 
estrangeiros, sobre os typos e machin::-ls typogra
phicas, sobre o papel , sobre a tinta; a escassez da 

7 
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materia prima e a carestia .da .mão d' obra pela ele
vação dos salarios concorrem para tornar essa mer
cadoria de difil'cil e penosa demanda. 

A gente pobre de nosso paiz não póde lêr, e 
effectiva e desgraçadamente nM lê nem' os jor
naes. Um livro regular por dez tostões é uma ra~ 
ridade em nosso mercado intellectuâl. 

E este estado de cousas não deve ter um ·para
deiro? De certo 1que sim. É o que tentamos. 

Para isto precisamos e pedimos o auxilio do pu
blico e dos home~ns que teem nome feito e que são 
reputados por sua j erarchia social. 

Nilo nos dispensaremos tambem de reccorrer 
aos poderes pub1icos para reclamar certas facilida
des que hos parecem menos um favor do que um 
acto dó justiça. 

O sello sobre as puHicações litterarias é um 
anachronismo no seculo em qu(3 vivemos, e um 
tributo feudal ilppos.to ao povo que deseja instruir
se. Havemos de recl_amar esse serviço com todo o 
respeito, mas tambem com toda 11 energia que 

. sabe inspirar a cmwicçao de uma boa idéa e de 
urna crença pura. 

Que mais nos resta ! Appellar para o patriotis
mo e para o coi1curso de nossos concidadãos, es
perando sobreti1do que os nossos irmãos de le
i,ras de torhi.s a~1 províncias se ponham em com-
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municação com n0sco para o fim de vulgari:;ai· 
os seus escriptos e estreitar os laços ele nossa fra
ternidade. 

Q. Boc AYU V . .\. 

Hio ele Janeiro , 1° de i\Iarço cl~ 1862. 
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_ Obras connpleta§ do Dr. Manoel Antonio 

d' Almeida. 
Os p1·0~,e§taníes d.® B!!. .. a~ii, romance por 

A. D. de Pascoal. ' 



. Poesia!! do Dr. Bernardo J. da Silva Guima
rães. 

ChihD.-Ha1•old de Byron, traducção em verso 
pelo Dr. F. Octaviano. 

-Reia•atos litte1•a1•ios pelo Dr. Henrique 
Cesar Muzzio. ' 

De .D.~uh•ão a ba!•&io, drama em 4 actos por 
F. lvI. Alvares de Araujo. ' 

Ulln casa1uento d.a cpocha, drama em 5 
actos por Constantino do Amaral Tavares. 

Efiltu.tlos EconoRnicos por Guilherme Can
dído~Bellegarde. 

01nphalia~ drama em 7 quadros por Q. Bo
cayuva. 

Lege1ula.s den1oc1•aiicas do Brasil por Q. 
Bocayuva. 

O est1ulante de Salan1anca poema hes
panhol traduzido em verso por Q. Bocayuva. 

A. fa1nilia drama e~ 5 actos por Q. Bo.-
cayuva. 

Documentos notaveis para. a historia nacio
míl colligidos por ...... 
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