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Apresentação

A Câmara dos Deputados tem a honra de publicar Cartas ao 
irmão e Vindiciae, da pena do conselheiro Lafayette, notável esta-
dista do século XIX.

Lafayette Rodrigues Pereira edificou uma sólida carreira de 
serviços ao país. Advogado, jornalista e diplomata, iniciou sua tra-
jetória política como presidente da província do Ceará, em 1864, e 
do Maranhão, em 1865. Foi deputado geral, senador, ministro da 
Justiça e, finalmente, presidente do Conselho de Ministros entre 
1883 e 1884. 

Jurista celebrado, suas obras Direitos de família e Direito das 
coisas tornaram-se referência obrigatória e ocupam posição desta-
cada na literatura jurídica nacional.

As cartas dirigidas ao seu irmão Washington Pereira, recupe-
radas de um velho baú de família, revelam curiosidades e bastidores 
da política do Segundo Reinado, expostas por um observador privi-
legiado e arguto agente político.

Nos ensaios reunidos em Vindiciae, o leitor terá a oportu-
nidade de conhecer uma dimensão por vezes esquecida do conse-
lheiro Lafayette Pereira: a de crítico literário, ensaísta e polemista 
combativo, em sua controvérsia com Sílvio Romero sobre a obra de 
Machado de Assis e sobre a filosofia do direito.

Com esta publicação, a Câmara dos Deputados torna dispo-
nível ao público parte do legado intelectual de uma figura essencial 
para a história brasileira do último quartel do século XIX e cujo 
pensamento se mantém vivo e proveitoso.

Arthur Lira

Presidente da Câmara dos Deputados
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Prefácio

As Cartas ao irmão constituem importante acervo histórico 
que nos legou Lafayette Rodrigues Pereira por meio de sua corres-
pondência com o irmão Washington Rodrigues Pereira. Elas nos 
revelam bastidores e nos dão um excelente panorama da política 
brasileira no segundo reinado, pelas lentes de quem a vivenciou de 
perto. São acompanhadas com notas de rodapé muito esclarecedo-
ras escritas pelo grande historiador João Camilo de Oliveira Torres.

Lafayette Rodrigues Pereira foi indiscutivelmente uma das 
grandes inteligências reveladas no último quartel do segundo im-
pério. 

Ganhara prestígio com a extensa folha de serviços relevan-
tes prestados ao país. Antes mesmo de completar 30 anos foi no-
meado governador do Ceará em 1864 e, um ano depois, governador 
do Maranhão.

Apenas nos cinco anos entre 1878 e 1883, foi nomeado mi-
nistro da Justiça no Gabinete Liberal de Sinimbu, eleito deputado 
geral, eleito senador, nomeado conselheiro de Estado e, finalmente, 
presidente do Conselho de Ministros, convidado pelo imperador a 
formar o gabinete.

É desse período que se conhece sua agudeza nos debates 
no Parlamento. Muito culto, tinha grande tirocínio e presença de 
espírito e usava pequenas pontadas de ironia e humor que desar-
mavam o debatedor. Afonso Celso Junior, que o ouviu na Câmara, 
recorda-lhe com entusiasmo os pequenos discursos, de não mais de 
um quarto de hora, que abriam “sulcos imperecíveis na inteligência 
do auditório”: “Em um ambiente de derramados prolixos, não dava 
golpes em vão, só dizia o que bastava, não desperdiçava uma sílaba, 
não dissipava uma vírgula, usando de técnica totalmente diversa de 
seus colegas da Câmara e do Senado. Satirizava como um estilete 
candente, nas carnes dos que lhe eram vítimas”.

Em determinada ocasião, o senador Cândido Mendes (muito 
ligado à Igreja católica) havia feito um longo discurso de oposição, 
que assim Lafayette respondeu:

Começou o honrado senador seu exórdio, dizendo que en-
trava no debate aterrorizado. Essa frase não foi senão um 
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daqueles artifícios de retórica de que Sua Excelência sabe 
servir-se com tanta habilidade. Não tinha razão para se 
aterrorizar. A mim é que Sua Excelência causou uma es-
pécie de terror sagrado. O tom de brandura que deu ao seu 
exórdio, o perfume de santidade que ressaltava de suas 
palavras, e certas reminiscências históricas que esse tom 
de brandura e esse perfume de santidade despertaram em 
mim me puseram em estado de verdadeira inquietação. Eu 
li nas histórias do século XVI que havia uma seita de ho-
mens que falavam uma linguagem tão branda e tão per-
fumada de santidade, como a do nobre senador, mas que, 
entretanto, torturavam e cremavam os homens em nome 
de suas santas doutrinas. Ouvindo o honrado senador falar 
uma linguagem semelhante, preparei-me para o sacrifício, 
mas bem depressa o terror desapareceu. O honrado senador, 
prosseguindo no seu discurso, praticou a virtude da tortura, 
mas não torturou o ministro da Justiça, torturou a lógica!

Em outra feita, Lafayette, como ministro da Justiça, em acalo-
rado debate com o senador Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, 
rebate com presença de espírito as críticas que havia recebido:

O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): Sua Excelência figurou 
diante do ministro da Justiça hipóteses de dignidade ou de 
indignidade pessoal, e chegou mesmo a dizer que o ministro 
era hábil na magia e que por via de magias falseava a inte-
ligência das leis. [...] também eu poderia opor hipóteses e 
lembrar-lhe-ia que há mágicos mais hábeis que o ministro 
da Justiça, mágicos que sabem fazer prodígios que confun-
diriam o próprio Aladim, sem embargo de sua maravilhosa 
lâmpada.

Sr. Diogo Velho: Quando se dirigir a mim seja claro, seja fran-
co, porque repilo qualquer insinuação.

O Sr. Lafayette: Mas, senhores, respeito esse recinto e, por 
única resposta ao honrado senador, limitar-me-ei a repetir-
-lhe este hemistíquio do poeta Aulo Pérsio: Puer sacer est 
locus, extra...1

Provocou grande tumulto no Parlamento a demissão, por 
Lafayette, do ministro da Guerra, deputado Rodrigues Júnior, que 

1 A frase do poeta é “Puer sacer est locus, extra mijii” (Menino, este lugar é sagrado, 
xixi fora daqui).
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era bastante popular no plenário da Câmara. Poucos dias após a 
demissão, aproveitando-se da presença de Lafayette no plenário da 
Câmara, Rodrigues Júnior, da tribuna, desafiou Lafayette: “Decline 
o fato, diga qual erro que cometi”. Mordaz, como só ele conseguia 
ser, Lafayette respondeu: “A incapacidade não se comprova com 
fatos”.  Naquela tumultuada sessão, assim respondeu ao deputado 
Anísio Carneiro da Cunha, da Paraíba: “Sua Excelência tem o direito 
de reivindicar a glória desta jornada, assim como o companheiro do 
leão da fábula tinha o direito de chamar para si a honra da caçada”. 
O companheiro do leão na fábula era o burro que ficava a zurrar...

Foram muitos os debates interessantes de Lafayette no 
Parlamento. Afonso Celso, testemunha deles, assim registrou em 
seu livro Oito anos de Parlamento: “Se o Gabinete Lafayette não 
realizou reformas, prestou ao menos um serviço, graças à forte 
individualidade de seu chefe. Inseriu na trivialidade dos nossos 
anais parlamentares alguns traços originais e artísticos”.

Lafayette foi também jurista notável, civilista respeitado, 
um dos maiores que o Brasil produziu. Escreveu Direito das coisas 
e Direito de família antes mesmo da organização do nosso primeiro 
Código Civil, de 1916, sobre o qual exerceu forte influência. Mil-
ton Campos afirmava que “sua contribuição na evolução do direito 
civil brasileiro foi enorme. Quando elaborou suas grandes obras, o 
direito brasileiro era caótico e informe. [...] Eram as ordenações do 
reino casuísticas e difusas. Era a confusão dos assentos, dos esta-
tutos, dos avisos e dos estilos. Desse caos tirou Lafayette a límpida 
exposição do nosso Direito Civil”.

Rui Barbosa defendia que a ele, Lafayette, deveria recair a 
incumbência da organização do nosso primeiro Código Civil:

Quando o governo passado incumbiu do Código Civil o Dr. 
Clóvis Bevilácqua, [...] animei-me a alguns reparos, já quanto 
à escolha do codificador; [...] quisera no jurisconsulto, a quem 
se cometesse aquele trabalho, além das qualidades profissio-
nais, as do homem de letras, com as do homem de Estado, e 
um saber mais feito de experiência, mais largo no descorti-
no. Tais condições me parecia reunirem-se, até, numa pes-
soa, cujo nome declinei, e cujas provas em todos esses dotes 
são cabais: o conselheiro Lafayette.
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Em 1885 Lafayette parte para o Chile como ministro pleni-
potenciário para representar o imperador D. Pedro II como árbi-
tro das questões da Guerra do Pacífico, executando magistral tra-
balho com grande reconhecimento por todas as partes. Achava-se 
em Washington como representante brasileiro na Conferência 
Interamericana quando foi proclamada a República. Embora o 
novo ministro do Exterior tivesse renovado em termos lisonjei-
ros, em nome do governo provisório da República, os poderes 
plenipotenciários que lhe haviam sido conferidos por D. Pedro II, 
Lafayette não aceitou.

Escreveu, no início do século XX, os Princípios de direito in-
ternacional. A obra, em dois volumes, trata do direito internacio-
nal público. É pioneira no campo do direito internacional público. 
Miguel Reale a qualifica como “obra de relevo inicial na história 
dessa disciplina”.

 É de se notar a atualidade do texto, o senso de observação do 
autor, e também o ceticismo que às vezes demonstra quanto à efi-
cácia do direito internacional: “De que, na convivência das nações, 
não raro o interesse é o direito e a força a medida dele são exemplos 
vivos e funestos, atuais e recentes... Nem a história, nem a tradição, 
nem a raça, nem nenhum título lhe dão, sequer, sombra de direito: 
para explicar o atentado só poderão invocar o nominor quia leo”.2

Ainda sobre o direito internacional, no seu estilo às vezes 
contundente, observa Lafayette na introdução da obra: “Dir-se-ia 
que para os gabinetes e conselhos de governo, nas relações inter-
nacionais, a hipocrisia é a mais preciosa das virtudes”. Conclui a 
introdução da obra com a seguinte assertiva:

E dia virá em que os povos, grandes e pequenos, hão de com-
preender com uma clareza invencível que o respeito ao direito 
não é só um dever, se não também a condição necessária para 
a paz, e, em consequência, para a riqueza, o engrandecimen-
to e a felicidade de todos. Estará longe esse dia?  Ele virá, cer-
tamente, embora, talvez, a distância que o separa de nós só 
possa ser medida pelos algarismos da cronologia geológica.

Já na República, foi convidado pelo barão do Rio Branco, 
então ministro de Relações Exteriores, para elaborar um código de 

2 A fala em latim foi extraída de uma fábula de Fedro que, no seu enunciado completo, 
assim se exprime: “Ego priman tollo, nominor quia leo” (Eu levo a primeira parte, 
porque me chamo leão).
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direito internacional privado, após a 3ª Conferência Pan-Americana 
realizada no Rio de Janeiro em 1906, quando foram constituídas co-
missões de jurisconsultos encarregadas da elaboração do referido 
código.

Em 1912 a última comissão se reuniu para examinar o projeto 
de autoria de Lafayette, que possuía 120 artigos. Em seu prefácio 
Lafayette advertia: “Um código não é um tratado; deve, pois, encer-
rar tão-somente os princípios capitais e superiores do assunto, sem 
descer a detalhes e questões de explicação – o que lhe daria uma fei-
ção de lei casuística... Foi debaixo da inspiração desses pensamen-
tos que se organizou o presente projeto que reproduz os princípios 
do Direito Internacional Privado no seu estado atual de formação”. 
No dizer de Rodrigo Otávio, o projeto de Lafayette era “obra prima 
de ciência e de habilidade jurídica”.

Todavia, somente em 1928, na 6ª Conferência Pan-Americana, 
realizada em Havana, 11 anos após a morte de Lafayette, foi apro-
vado o Código apresentado pelo jurisconsulto cubano Antônio Sán-
chez de Bustamante e Sirvén, com 437 artigos.

Em muitas oportunidades o barão do Rio Branco recorreu à 
prudente orientação de Lafayette. Rodrigo Otávio a esse respeito 
disse que ouvira do próprio barão a informação de que “quase todos 
os dias ia à Gávea ouvir os ensinamentos e conselhos preciosos do 
sábio Lafayette”.

Com a morte em 1908 de seu amigo, o grande escritor Machado 
de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, su-
cedeu-o na cadeira 23.

No dia 29 de janeiro de 1917, 2 meses antes de completar 83 
anos, vem a falecer no Rio de Janeiro em sua chácara onde residia na 
Gávea. Em 1934, quando se comemorava o centenário de seu nas-
cimento, o governo federal e, principalmente, o governo de Minas 
Gerais prestaram significativas reverências a sua memória.  Além 
de edição especial do Diário Oficial de Minas Gerais, foram publica-
dos, em diversos jornais em todo o país, numerosos artigos em sua 
homenagem. Mas a maior homenagem foi, sem dúvida, a mudança 
do nome da cidade em que nascera, de Queluz para Conselheiro 
Lafayette.

Lafayette de Andrada

Deputado federal 
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Introdução

Plano da obra 
A presente edição, anotada por nós por incumbência do 

prof. Américo Jacobina Lacombe, obedecerá ao seguinte plano: 
esta Introdução; as cartas com anotações, que se limitarão, ge-
ralmente, ao aspecto político e às referências necessárias à com-
preensão do texto – evitaremos explicar, por exemplo, fatos da 
vida íntima do Conselheiro; um apêndice com: o discurso de posse 
de Alfredo Pujol na Academia Brasileira, que é um estudo com-
pleto acerca de Lafayette; um esboço genealógico do Conselheiro, 
de autoria de J. Rodrigues de Almeida, e um excelente discurso de 
Lafayette no Parlamento do Império, que revela o parlamentar e o 
político.

As notas de H. C. L. T. são de autoria do eminente historiador 
Henrique Carneiro Leão Teixeira Filho – as demais são de respon-
sabilidade do autor desta Introdução.

I – Histórico das cartas
As cartas do conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, que 

constituem o presente volume, foram encontradas em velhos baús, 
com outros papéis, alguns definitivamente perdidos, entre ou-
tros trastes de interesse variável, da Fazenda dos Macacos, que 
fora de propriedade do jurista e estadista mineiro. Recolhidas 
piedosamente e compiladas pelo zelo diligente do Sr. J. Rodrigues 
de Almeida, autor do esboço genealógico do conselheiro, que vai de 
apêndice a este volume, foram afinal encaminhadas à Companhia 
Editora Nacional, para serem incluídas, por seu interesse evidente, 
à prestimosa Coleção Brasiliana. Seu diretor, prof. Américo Jacobina 
Lacombe, depois de várias providências que não nos cabe noticiar, 
incumbiu-nos do trabalho de apresentar e anotar esta edição, o que 
fizemos gostosamente.

São várias cartas, relativas a um período largo, com altos e 
baixos, e várias interrupções, que o conselheiro Lafayette dirigiu 
a seu irmão Washington Rodrigues Pereira, magistrado e político 
mineiro, por um dado momento vice-presidente da Província. Há 
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de tudo: pequenos problemas domésticos, consultas jurídicas res-
pondidas, como de costume à época, com brevidade e sem ostenta-
ção de cultura jurídica, como hoje, páginas altamente informativas 
acerca da situação política. Para o leitor moderno trazem, sem dú-
vida, prestimoso cabedal de informações acerca da vida política em 
Minas no século passado.

II – Lafayette, jurista e humanista
O conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira ocupa um lugar 

de destaque na cultura brasileira, por sua obra de jurista e ensaís-
ta. A presente edição pouco focaliza estes aspectos mais conspícu-
os de sua atividade fecunda. Na verdade, são cartas íntimas, sobre 
pequenos problemas domésticos e questões políticas, com algumas 
informações de caráter jurídico, pareceres ligeiros, para orientação 
do irmão.

Mas ninguém ignora a importância de sua obra de civilista, 
seus tratados monumentais, claros, sólidos e bem documentados, 
de boa doutrina e forma literária superior. A autoridade de Lafayette 
era tamanha que, quando surgiu a questão da elaboração do Código 
Civil, Rui Barbosa afirmou solenemente que ao jurista mineiro de-
veria ter sido cometida a tarefa, pois à sua sólida cultura especiali-
zada aliava prática forense, experiência de estadista e domínio da 
língua. E estas palavras de Rui Barbosa, a respeito de um homem 
com quem tivera mais de um atrito, valem por muitas outras.

Falta recordar um fato nem sempre lembrado. Lafayette como 
crítico literário e ensaísta. Tendo Sílvio Romero escrito umas ob-
servações acerca de Machado de Assis, numa total demonstração 
de incompreensão, Lafayette saiu em defesa do grande romancista, 
escrevendo, a respeito, páginas que ficaram definitivas – e que 
nos fazem lamentar não terem tido continuação, tais os méritos 
demonstrados então. E como a coisa tomasse um rumo mais sério, 
dedicou umas páginas aos trabalhos filosóficos de Sílvio Romero, 
que revelam consistência de seu pensamento, a sua cultura filosó-
fica das conhecidas qualidades de ironista sutil e ferino.

Acreditamos que esta edição das Cartas ao irmão não poderia 
deixar de destacar as qualidades de Lafayette como jurista e filóso-
fo – e como ensaísta. Vamos, assim, reproduzir uma página de Vin-
diciae, livro em que reuniu os seus ensaios literários e filosóficos.
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Eis o que diz:

É a sociologia uma ciência? Tobias Barreto sustenta que não, 
o Sr. Romero, que sim. Sobre esta questão trava o Sr. Romero 
com Tobias uma luta que lembra uma dessas batalhas simu-
ladas, a que por mero exercício se entregam os corpos de um 
mesmo exército.

A sociologia não é ainda uma ciência fundada, mas pode vir 
a sê-lo dentro de certos limites.

Os atos e fatos que fazem o objetivo da sociologia são atos e 
fatos humanos e, por consequência, subordinados à vontade 
e à inteligência.

A liberdade é vária. Não está sujeita a um determinismo ab-
soluto e fatal como os fenômenos da natureza física. É dirigi-
da pela inteligência: sem a inteligência seria um poder cego. 
Dentro do círculo dos motivos de deliberação que a inteli-
gência sugere, pode ele atuar antes por um do que por outro.

Pode a liberdade entrar em ação sem um motivo inspirado 
pela inteligência? Não: tal é o testemunho da consciência. 
Mas entre os motivos fornecidos pela inteligência, ela tem a 
faculdade de escolher antes uns do que outros. Este poder 
a subtrai à fatalidade do determinismo.

E não é só isso; a liberdade prefere não raro dentre os motivos 
o menos razoável. Este fato de consciência acha-se traduzido 
com precisão nas palavras que Ovídio põe na boca de Medeia:

“[...] Video meliora proboque;

Deteriora sequor”

Os grandes poetas são também grandes psicólogos.

Por seu turno é também vária a inteligência no modo de en-
tender e compreender. As paixões e os interesses a corrom-
pem e lhe tiram a retidão, ou como se exprime um escritor, 
a implacabilidade. Exercem sobre ela poderosa influência a 
educação, o temperamento, o caráter, o meio, as circunstân-
cias, as ideias dominantes, as superstições do tempo. Todos 
estes elementos de variação refletem sobre a liberdade, por-
que ela não atua senão guiada pela inteligência.

Da variação da inteligência e da liberdade, resultam duas 
grandes dificuldades: a de descobrir e formular as leis que 
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praticamente determinam a vontade ou a liberdade, e a de pre-
ver pela aplicação dessas leis os atos e fatos humanos.

Todavia, é certo que por um estudo penetrante e por aná-
lises pacientes das causas, motivos e razões que no maior 
número de casos determinam o procedimento do indivíduo 
e da sociedade, pode-se chegar a formular as sínteses dessas 
causas, motivos e razões, reduzi-las a regras e máximas.

E na verdade, quais são os intuitos dessas investigações, tão 
interessantes e tão curiosas do coração e do caráter do ho-
mem, de que oferecem finos exemplares os tratados morais 
de Plutarco e Sêneca e modernamente os estudos de Charron 
e La Bruyère e de outros, senão surpreender a trama delica-
da e latente das causas e motivos que determinam os atos 
do indivíduo?

Nos escritos dos grandes historiadores, como Tucídides, 
Tácito, Machiavello, e nas produções dos grandes poetas, 
como Homero, Virgílio, Horácio, Shakespeare, Molière, que 
observações profundíssimas sobre os mais recônditos segre-
dos, as mais delicadas nuances do coração humano?

E o que é a história, enquanto estuda e apura as causas, os 
motivos e circunstâncias que explicam o desenvolvimento 
dos povos, os sucessos que lhes enchem a vida, as transfor-
mações e revoluções por que passam, senão estudos das cau-
sas e leis do fato humano?

E a própria filosofia da história?

Estes nobres trabalhos são magníficos subsídios para a orga-
nização da ciência da sociologia.

Essa ciência, certo, pela natureza variável dos fenômenos que 
fazem o seu objeto, nunca terá a precisão, a segurança e a 
certeza das ciências físicas, mas poderá conter médias corre-
tas que traduzam na generalidade dos casos a realidade e mi-
nistrem bons elementos para previsões seguras.

O que faz com que falhem as previsões não é a incorreção 
das leis, senão a complexidade, o enredado e o obscuro das 
circunstâncias que cercam e envolvem as hipóteses.

O erro é da aplicação, mas nem por isso se pode negar à so-
ciologia a possibilidade de vir a ser ciência. De igual sorte 
participam algumas das ciências físicas, como a meteorolo-
gia e a balística.
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Ou, então:

É preciso confessar, o Sr. Romero não trepida em agredir os 
mais árduos problemas filosóficos, ainda quando isso não faz 
ao seu intento: é de uma desmarcada audácia, mas infeliz-
mente não o ajuda a fortuna.

Que lhe importava para a sua Filosofia do Direito a classifi-
cação das ciências?

Ao comemorar o lugar que o Direito ocupa na enciclopédia ju-
rídica, alude à classificação das ciências de Spencer, que qua-
lifica de magnífica, por esta ocasião nos dá notícia de uma 
classificação que é obra sua – ex proprio Marte.

Nada mais difícil do que uma boa classificação das ciências. 
Tentaram-na antigos e modernos; e ainda não há uma que sa-
tisfaça os requisitos de um trabalho desta natureza: Aristóteles, 
a Escolástica, Bacon, Neil Arnott, Ampère, Comte, e final-
mente Spencer.

A última na ordem das datas, a de Spencer, quaisquer que 
sejam os gabos que lhe têm sido prodigalizados, não resol-
veu a dificuldade, nem porventura lhe adiantou a solução.

A classificação de Spencer é esta:

Ciências abstratas;

Ciências abstrato-concretas;

Ciências concretas.

Faz da ideia abstrata o caráter, o princípio classificador, mas 
dá à palavra abstrato uma significação diversa da que ela tem 
na língua da filosofia, tanto antiga como moderna; não traça 
uma linha clara, firme e positiva entre as ciências que cha-
ma abstratas e as abstrato-concretas; introduz na segunda 
classe ciências que mais naturalmente pertencem à primei-
ra; e na terceira, ciências que se deveriam incluir na segun-
da, como a astronomia, a biologia, a psicologia.

E ainda mais: funda a classificação, antes no processo lógico 
do que no conteúdo das matérias que formam o assunto de 
cada uma das ciências, de modo que uma tal classificação não 
dá absolutamente ideia dos objetos de que elas se ocupam.

Bain, de uma competência indiscutível para julgar do assunto, 
já pela alta capacidade filosófica, já por extensos e profundos 
conhecimentos das ciências exatas, físicas e morais, opõe-lhe 
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críticas de uma procedência irrecusável e redu-la ao seu justo 
valor. As respostas de Spencer a Bain são fracas, pálidas, ilu-
sórias, e destoam notavelmente no calor, abundância e ênfa-
se que lhe caracterizam o estilo.

O Sr. Romero, com uma modéstia que não cessamos de admi-
rar, oferece, apesar de achar a de Spencer magnífica, à admira-
ção dos sábios, naturalmente com a intenção de emendar a mão 
ao mestre, esta:

Ciências verdadeiras;

Quase-ciências, pretendidas ciências (!)

Que é o que entende o Sr. Romero por ciências verdadeiras?

Serão as que se ocupam de verdades necessárias, isto é, das 
verdades cujo contrário é inconcebível (certeza apodítica)? 
Se toma a palavra verdadeiras neste sentido, em tal caso só 
são ciências verdadeiras as matemáticas e a lógica formal.

No entanto parece que não é esse o sentido, em que emprega 
a palavra verdadeiras, porquanto entre as ciências, que de-
nomina verdadeiras, inclui a física, a química, a astronomia, 
ciências que não dão a certeza apodítica, mas tão somente a 
certeza assertórica, isto é, certeza que tem por fundamento 
a experiência e não uma necessidade lógica.

Ou, ao contrário, entende o Sr. Romero por ciências verda-
deiras as que dão simplesmente a certeza assertórica? Parece 
que não, porque então deveria enumerar entre elas a biolo-
gia, a psicologia, a economia política, que no entanto relega 
para a segunda classe – das quase-ciências; quando é certo 
que as verdades que fazem objeto daquelas ciências são as-
sertóricas, como o são as da química, as da física.

Mas, qualquer que seja o sentido em que o Sr. Romero tome 
a palavra – verdadeiras – seu pensamento é contraditório e 
labora em deplorável confusão.

Quase-ciências. Que significa também esta locução? Entre 
as quase-ciências coloca o Sr. Romero a biologia, a sociolo-
gia, o direito, a moral, a economia política. Mas todas estas 
ciências ocupam-se de verdades que são tão verdades como 
as da física, as da química, e dão, como elas, a certeza, não 
apodítica, mas assertórica.

Qual é o característico que rebaixa uma ciência à categoria 
de quase-ciência?
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Chamará o Sr. Romero quase-ciência a que tem por objeto 
hipóteses não demonstradas? Uma tal ciência não seria ciên-
cia, nem quase-ciência. As que estão em via de formação? 
Também ainda não são ciências, nem quase-ciências, mas 
ramos de conhecimentos que podem vir a constituir ciências.

Quase é um advérbio que exprime uma certa aproximação, 
sem definição precisa. Que número de verdades deve a ciên-
cia ter conquistado e que número não deve ainda ter con-
quistado, para ser uma quase-ciência?

É roçar pelo burlesco.

Não faz menos honra ao talento e saber do Sr. Romero o ter-
ceiro membro da classificação – pretendidas ciências, na qual 
inclui a quiromancia, a astrologia, a teologia e a metafísica. 
O sábio professor tenta uma classificação das ciências e intro-
duz nessa classificação ciências que não são ciências! Faz como 
faria um naturalista que dividisse um gênero de animais em 
três espécies e incluísse na última seres que não são animais!

Há ainda a notar:

1º – Que o Sr. Romero tomou para princípio da classificação 
um caráter que é comum a todas as ciências e que portanto 
jamais podia servir para dividi-las: toda a ciência é verda-
deira, e, se não o é, então não é ciência.

2º – Que o caráter escolhido – verdadeiras – não determina 
nem dá ideia da natureza e do objeto das ciências. Sob este 
aspecto, sua classificação seria tão inteligente e útil como a 
de um catálogo de biblioteca que dividisse os livros em livros 
in fólio, livros in 4º, livros in 8º e livros in 12º.

Eis aí o que é a classificação das ciências do Sr. Romero: uma 
síntese de dislates.3

III – Lafayette, o liberal

§ 1º – O quadro político de Minas

Lafayette Rodrigues Pereira, desde o berço, pertencia à forte 
grei “luzia” que no panorama político do império empresta às Minas 

3 Vindiciae, 3ª ed., Rio, 1940, pp. 66-69.
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Gerais um lugar de destacada importância, fato que ainda não foi su-
ficientemente assinalado. Sendo a província mais populosa, com a 
maior representação no Parlamento imperial, 20 deputados e 10 se-
nadores, Minas conhecia um fato relativamente raro no Brasil – vida 
urbana. Ou, melhor, um relativo equilíbrio entre campo e cidade.

As necessidades de exploração do ouro, desde as primeiras 
lavras nos cascalhos do leito dos rios, até as grandes minas que 
perfuravam o seio das montanhas, obrigaram os homens a viver 
juntos. Os arraiais no fundo dos vales úmidos, se próximos uns dos 
outros, transformaram-se em cidades, como Ouro Preto, Sabará 
e outras. Em outros casos, conservaram-se modestos e humildes, 
mas vivendo. Verdadeiras cidades ou modestos arraiais, o território 
propriamente do ouro tornou-se rapidamente uma região coberta 
de núcleos urbanos, muito próximos uns dos outros. Daí dizermos 
nós, em obra anterior, que, contrastando com o latifúndio rural do 
complexo Casa Grande e Senzala, tivemos um latifúndio urbano e 
em profundidade, a mina do ouro no alto da serra, e o proprietário 
vivendo, com outros, em sobradões nas cidades situadas nos vales. 
Em qualquer das montanhas que rodeiam as cidades, há muitas 
minas, cada uma do seu proprietário.

As consequências deste viver em cidades foram infinita-
mente importantes. Primeiramente criaram hábitos de convivên-
cia, de cooperação, de competição. Passou a existir uma sociedade 
de classes, não de clãs isolados. Depois, deu origem a um comércio 
intensivo, não somente ligando as vilas a seus municípios, mas in-
terligando Minas e o resto do Brasil – foi a primeira forma de mer-
cado interno que o Brasil conheceu. Necessitados os senhores das 
minas de escravos, roupa, artigos de alimentação, ferramentas, ob-
jetos de luxo – e tendo dinheiro para pagar, pois o ouro dava muito 
e a maior parte da produção ficava em mãos dos mineiros – ime-
diatamente surgiram formas de comércio, com a Bahia, com o Rio, 
com o Sul – escravos que entravam pela Bahia, muares criados nos 
campos de Curitiba, artigos de toda espécie pelo “caminho novo” 
do Rio de Janeiro...

Assim, contrastando com a independência do senhor de en-
genho, que não conhecia o comércio e vivia em regime autárquico 
em sua casa-grande, o senhor de minas, geralmente comerciante, 
precisava comerciar com fazendeiros do município e com agentes 
de todas as formas de comércio. Aliás, deve-se dizer que, na reali-
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dade, a verdadeira “guerra dos Emboabas”, que não conheceu tiro-
teios nem batalha campal, e que duraria todo o século do ouro, foi a 
do mascate, logo estabelecido em vendas e que acabaria senhor da 
mineração, tomando a jazida das mãos do primeiro ocupante, en-
dividado e arruinado. Neste comércio deve ser incluída a atividade 
bancária, segundo pesquisas recentes do prof. Ferreira Carrato; a 
prática da usura, não obstante as leis da Igreja, se fazia largamente 
nas Minas Gerais.

Daí nasceram precoces formas de convivência social e, prin-
cipalmente, de vida associativa e governo democrático. Mesmo de 
uma opinião pública. Que foi a Inconfidência senão a presença 
de uma “opinião pública”, nas Minas? Como caracterizar o papel 
daqueles frades giróvagos e pouco afeitos à obediência, às regras 
sagradas de sua família religiosa, mas que pregavam coisas violen-
tas contra os representantes do poder, senão formas de opinião pú-
blica? E a influência dos ermitães, viajando de um lugar para outro, 
organizando centros de romaria, do tipo Congonhas e Caraça, senão 
incipientes focos de opinião pública? E as “juntas”? E as “câmaras 
municipais”?

Vamos assinalar, aqui, com destaque, três formas institucio-
nalizadas de vida política e social, que exerceram influência consi-
derável nas Minas Gerais.

As Câmaras Municipais. O velho município português foi 
largamente difundido no Brasil. Mas, nas Minas, teve seu apogeu. 
As vilas foram sendo criadas, logo houve uma cidade, Mariana, e 
pelo fato de ser intensa a vida urbana, as câmaras puderam exer-
cer a sua ação de modo positivo. No Brasil, nas zonas de pecuária 
e agricultura, funcionou muito o tipo de “cidade de domingo”. Os 
fazendeiros constituem toda a população do município – nos do-
mingos e dias de festas, as casas enchem-se de gente, tornando-se 
vazias e, mesmo, fechadas, nos dias de semana.

Ora, nas Minas, os grandes senhores moravam nas cidades, 
em sobradões com “cômodos de negócio” embaixo, com belas sa-
cadas dando para a rua, onde se punham colchas da índia nos dias 
de procissão. Mouriscamente, não tinham jardins, mas pátios fe-
chados, rodeados de varandas, logo envidraçadas depois da vinda 
da Família Real para o Rio e o fim dos muxarabis. Belos e elegantes 
sobrados nós encontramos em todas as cidades antigas de Minas e, 
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até hoje, os compradores de “antiguidades” ainda acham artigos de 
porcelana, prata e jacarandá para adquirir.

O resultado desta intensa vida urbana foi o prestígio das 
câmaras municipais. O Senado da Câmara (algumas tinham este 
predicamento a lembrar Roma) devia pôr em prática as sábias de-
terminações das Ordenações do Reino e zelar pelo bem de seu povo. 
Chafarizes, alinhamento de ruas, boa ordem, “polícia” no sentido 
antigo, que os ingleses conservam, questões de abastecimento, 
etc., de tudo cuidavam os munícipes coloniais. As eleições eram 
disputadas e havia, mesmo, partidos.

Certamente havia câmaras municipais por todo o Brasil, mas 
com a intensidade e a frequência de Minas, evidentemente, não. 
O resultado é que tivemos, em alguns casos, verdadeiros palácios 
municipais, como o de Vila Rica, onde está, hoje, o Museu da Incon-
fidência, talvez a mais bela casa de Parlamento que o Brasil conhe-
ceu. Quer dizer: a maior parte da população das Minas participava 
da vida municipal, o que, além de dar consciência política, sentido 
do bem comum, do “serviço da República”, provocava um natural 
sentimento de liberdade.

As Juntas. Se as câmaras municipais não constituíam no-
vidade, as “Juntas” eram específicas. Podemos dizer que as Minas 
tiveram a única experiência de parlamento regional no Brasil antes 
da Independência. Dada a sua importância e como foram fatos sin-
gulares, daremos maior destaque a esta curiosa iniciativa, transcre-
vendo o que consta de nossa História de Minas Gerais:

A participação do povo no governo da coisa pública se fazia 
nas Minas Gerais, pelo menos durante o reinado de D. João V, 
também pelas “juntas” periódicas e ocasionais, parlamento 
do povo da capitania, juntas estas que Diogo de Vasconcelos 
considera “o documento mais antigo do sistema represen-
tativo” depois da convocação do parlamento de Arles pelo 
imperador Honório, o que, evidentemente é exagero, pois, 
durante toda a Idade Média, em Portugal até o reinado ante-
rior, se convocavam Cortes Gerais. Mas, na América devem 
ser a mais antiga forma de representação de base superior à 
estritamente municipal.

Estas juntas convocadas para discutir a grave questão do Im-
posto de Quinto, que Diogo de Vasconcelos menciona, não 
foram as primeiras em Minas – a importância do documento 
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que ele estuda e considera uma espécie de Magna Carta bra-
sileira, e que se trata de um texto consagrado pela elegante 
assinatura de D. João V – é um ato de sua majestade reco-
nhecendo a conveniência de participarem os povos na fixa-
ção dos impostos. Trata-se de um documento de real impor-
tância histórica, o Regimento de Martinho de Mendonça de 
Pina e Proença, redigido por Alexandre de Gusmão e um dos 
pontos capitais na difícil História do Imposto do Quinto [...]

O sistema era bem mais antigo – mais de vinte anos de idade 
àquela altura, já possuía aquela prática verdadeiramente de-
mocrática. Tanto assim que D. João V determinava:

“[...] chamará o governador a uma Junta os procuradores das 
vilas cabeças de comarca, e os mais que for costume chamar 
em tais ocasiões”.

Segundo o autorizado pesquisador Feu de Carvalho, quase 
um quartel de século possuía a simpática assembleia popu-
lar: “Em Minas a primeira junta foi a de 10 de novembro de 
1710, achando-se presentes os prelados eclesiásticos, vigá-
rios da vara dos distritos do Rio das Velhas, Caeté, Sabará, 
Ouro Preto, Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e Superin-
tendente do Rio das Mortes, os capitães e sargentos-mores 
deles, procuradores da fazenda real e quatro pessoas de cada 
um dos mesmos distritos eleitos pelos seus moradores”.

Como se vê, uma réplica das Cortes Gerais peninsulares, dos 
parlamentos ingleses: o clero, a nobreza da terra (os sargentos-
-mores e capitães de ordenanças) e quatro homens-bons pe-
los concelhos...

Mas, é possível que a junta de 10 de novembro de 1710 não 
tenha sido a mais antiga. O velho Diogo Pereira Ribeiro de 
Vasconcelos, em seu famoso estudo sobre Minas e Quintos 
do Ouro, menciona uma junta convocada por Antônio de 
Albuquerque e datada de 17 de julho de 1710. Desta data até 
1735 realizaram-se umas vinte juntas em Minas, o que cor-
respondia a quase um parlamento permanente. Depois elas 
escassearam: fixara-se uma política e não havia por onde 
mudar – de fato, foi o período de vigência da legislação de 
Alexandre de Gusmão, a que menos provocou crises. Subin-
do ao trono D. José em 1750, mudou-se o sistema – e sem 
juntas, muito embora atendendo a reclamações das câma-
ras. Foram raras e magras as juntas convocadas durante o 
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férreo consulado do marquês de Pombal; a simples memória 
destas coisas se perdera no reinado triste de D. Maria I, com 
a política colonialista e desconfiada de Martinho de Melo 
e Castro, por sinal que da mesma linhagem do conde das 
Galveias, que em 1734 pusera em prática os regulamentos 
de Alexandre de Gusmão, que fazia leis para el-rei enquan-
to aquele de quem fora secretário quando embaixador junto 
à Cúria Romana, enfrentava os desconfortos das montanhas 
minerais e, principalmente, dos homens mineiros.

De fato os homens não eram fáceis, Martinho de Mendonça 
levava consigo a tarefa de escutar os povos, sem qualquer 
forma de constrangimento: dizia o regimento que se devia 
ter a “precaução de evitar tudo quanto possa diminuir a li-
berdade de proporem os seus pareceres”. E a junta celebrou-
-se a 24 de março de 1734, 90 anos menos um dia da data em 
que o bisneto de D. João V dava ao Brasil a sua Constituição 
de maior duração...

Nestas juntas houve quem dissesse verdades desagradáveis 
aos ouvidos de velhos servidores do Estado como o conde 
das Galveias e Martinho de Mendonça – um reinol chamado 
Domingos de Abreu Lisboa, a repetir a linguagem virulenta 
de seus antepassados de Lisboa na Idade Média, disse coisas 
deste teor:

“Sua Majestade é soberano, absoluto, senhor de tudo, pode 
mandar e ser obedecido. Mas não queira lançar sobre nós 
o peso desta responsabilidade, nem que assumamos inteira 
nós a da comutação dos quintos. É coisa que não conseguirá 
da junta”.

E acrescenta:

“As minas foram achadas e povoadas sem auxílio algum da 
Fazenda de Sua Majestade. Contente-se portanto com o que 
quiser o povo dar-lhe à conta dos quintos e com o direito de 
fabricar a moeda”.

Diz-se que Martinho de Mendonça de Pina e Proença até caiu 
doente ao ver “tais e tantas irreverências ou desacatos à sa-
grada pessoa de Sua Majestade”. E Galveias agiu como diplo-
mata até conseguir que os resultados fossem convenientes...

Por vezes, os governadores eram forçados a intrigar e, mes-
mo, a mentir, para dobrar os procuradores, tal a sua in-
dependência. Mesmo que, afinal, os interesses do Fisco 
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prevalecessem, interesses que, naquele tempo, como hoje, 
gozavam de preferência sobre os interesses dos contribuin-
tes, o simples fato de homens como esse Domingos de Abreu 
Lisboa possuírem uma tribuna por onde pudessem gritar cla-
ramente a sua mágoa, só isto era muito – já era um direito 
reconhecido ao povo. E, seja como for, muitas medidas se to-
maram de acordo com as decisões dos procuradores do povo 
que, se não conseguiram impor a sua vontade aos governa-
dores e à Coroa, alcançaram resultados positivos, entre os 
quais o adiamento de muitas providências desagradáveis, a 
conservação de certas formas de cobrança dos Quintos de 
agrado dos povos, além de uma fixação do quantum do im-
posto em bases mais de acordo com os interesses dos minera-
dores. Se, como geralmente se admite, hoje, a arrecadação do 
imposto não atingiu os limites da lei muitas vezes andou por 
8% da produção do ouro – isto se deve ao sistema das juntas.

Depois de 1750 desapareceram as juntas.

Os tempos eram outros, com a Substituição das ideias de 
Francisco Suarez na cátedra da Universidade e nos conselhos 
da Coroa por inovações absolutistas (Gonzaga, em seu Direi-
to Natural jamais cita o grande jesuíta que elevara a cátedra 
de Prima na Universidade de Coimbra a uma situação de pres-
tígio internacional – para repetir Hobbes e outros inimigos 
da liberdade). Não havia mais ambiente para a formação de 
assembleias permanentes, nem para eleições em que Abreu 
Lisboa se elegesse contra a vontade do governador.

Muito embora as autoridades vivessem discordando das Jun-
tas, podemos dizer que elas venceram. Não somente protelaram, 
adiaram, procrastinaram as medidas que eram do desejo do governo 
régio, como, também, acabaram impondo a sua vontade, quando 
na fase Pombal, fizeram cair a “capitação” (imposto mais justo, por 
ser imposto indireto, e que deu menos complicações) adotando o 
governo a solução das 100 arrobas fixas, como era do gosto dos mi-
neiros. Mas não lhes convinha em absoluto – o quinto nunca foi tão 
próximo da realidade quanto como no tempo das 100 arrobas, antes, 
anteriormente, pagando o povo muito menos do que 20% a Sua Ma-
jestade. Depois veio a decadência e afinal, cobrava-se o que havia.

As Irmandades. A variegada e colorida população das 
Minas organizava-se em irmandades, de brancos, pardos e pretos, 
com estrutura própria, grande rivalidade, e prestígio social. Estas 
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irmandades construíram igrejas, subvencionaram os artistas do 
Barroco mineiro, deram aos pretos africanos consciência de classe, 
integraram-nos no meio brasileiro, educaram-nos, auxiliaram-
-nos. Se a inscrição na Ordem do Carmo equivalia a um atestado 
público de nobreza (para aqueles labregos que em Minas campa-
vam logo de fidalgos, para a irritada indignação do desembarga-
dor Teixeira Coelho), Nossa Senhora do Rosário, com seus reis e 
rainhas pretos, suas igrejas tão belas, de santos pretos, de padres 
pretos e nas quais branco não entrava, “desalienava” os escravos, 
restabelecendo-lhes a harmonia íntima e a propriedade de sua alma. 
E notemos bem: havia eleições nas irmandades e eram disputadas.

No século XIX decaiu o ouro, mas na periferia (zona da Mata, 
Sul de Minas...) os cafezais fizeram renascer a prosperidade mineira. 
A fazenda de café, porém, não matou as cidades. Não somente as 
velhas cidades do ciclo do ouro permaneciam de pé, algumas de-
cadentes, outras não, como novas surgiram, por aí, nos entronca-
mentos de estradas, para fazer chegar às fazendas os progressos 
da civilização. O café, transportado em tropas, andava muito antes 
de chegar a seu destino. E as cidades serviam de pouso, com so-
bradões de rancho à frente, e os comerciantes compravam o café e 
revendiam produtos industriais. Este gênero de comércio, convém 
lembrar, funcionou em Minas até o segundo quartel do século XX 
– os tropeiros, nos pontos finais de estradas de ferro e outros lu-
gares igualmente “estratégicos”, deixavam a sua mercadoria e apa-
nhavam artigos de importação. Isto fez a prosperidade de muitas 
cidades mineiras.

Quando na segunda metade do século XIX as estradas de 
ferro começaram a ser abertas, elas seguiram, em geral, os velhos 
caminhos. Basta um exemplo: a Central do Brasil seguia exatamente 
o trajeto do “caminho novo” do guarda-mor Garcia Rodrigues Pais. 
Quando o senhor D. Pedro II inaugurou a estação ferroviária de 
Ouro Preto, no ocaso de seu reinado, um século exatamente depois 
da tragédia da Inconfidência, ele percorreu de trem o mesmo itine-
rário que os governadores, os frades, os soldados, os contrabandis-
tas, os romeiros do ciclo do ouro.

Esta população acentuadamente urbana, a presença de um 
comércio (que pode ser facilmente identificado pelo número de “lo-
jas”, nas casas das cidades ditas “coloniais”), uma tradição de ati-
vidade política, ou de serviço del-rei, que, afinal, era também fazer 
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política, numa região onde o Estado, seja o Leviatã meio barroco dos 
senhores reis de Portugal, seja a “Democracia Coroada”, era algo de 
muito próximo, onde o povo era muito “repúblico”, e mesmo bem 
republicano, onde justiça, polícia, impostos, eleições faziam parte 
da vida dos homens, em bases raramente vistas no Brasil até muito 
pouco tempo, seria, naturalmente, uma população vivamente po-
litizada e, naturalmente interessada em posições radicais. E a ve-
lha Queluz de Minas, nas proximidades de Ouro Preto, na linha de 
Caminho Novo, não ficaria atrás...

§ 2º – O Partido Liberal

O Partido Liberal sempre foi muito forte em Minas. Aliás, 
ambos os partidos sempre foram muito fortes em Minas. Politica-
mente, a terra montanhesa apresentava um aspecto singular: os 
dois partidos igualmente fortes, equilibrados, embora ligeira a pre-
dominância liberal. A situação não se alterava apesar das modifica-
ções de comando no plano nacional. O sorites de Nabuco não tinha 
aplicação em Minas. D. Pedro I, tentando interferir no resultado 
do pleito, para fazer a vitória de candidatos seus, mas em vão; a 
frase altiva do marquês de Paraná a D. Pedro II, quando ponderava 
que estaria interferindo na política para eleger um filho – “Honório 
Hermeto não precisa do auxílio do presidente do Conselho para 
eleger um deputado por Minas” – e os resultados constantes dos 
pleitos confirmam o fato. Aliás, numa das cartas que constituem o 
presente volume, Lafayette, antes da Lei Saraiva, reconhece a pe-
quena influência do governo em Minas.

Nada melhor ilustra o tema do que os resultados depois da 
Lei Saraiva, quando o sistema eleitoral do Império chegou ao ideal 
de perfeição, desejado. Assim, na eleição de 31 de outubro de 1881, 
no governo liberal do conselheiro Saraiva, que, aliás, fez questão de 
agir modelarmente: os liberais fizeram 74 deputados, os conserva-
dores 48. Minas mandou para a “Cadeia Velha” 14 liberais e 6 con-
servadores; o Rio, reduto saquarema de fazendeiros do vale do Pa-
raíba, 10 conservadores e 2 liberais; o Rio Grande do Sul, os bravos 
“maragatos” de Silveira Martins, 6 deputados, todos os seis “gaú-
chos de lenço vermelho” do velho Gaspar... Em Pernambuco os con-
servadores ganharam (eram os senhores de engenho dominando); 
na Bahia, os liberais por alta percentagem, o mesmo em São Paulo.
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No pleito de 1º de dezembro de 1884 (gabinete Dantas, li-
beral, de 6 de junho) os liberais ainda dominaram, mas não muito 
– 67 a 53, com 3 republicanos. Os resultados não diferem muito: 
Minas, 12 liberais, 7 conservadores, 1 republicano; São Paulo, 
2 liberais, 5 conservadores e 2 republicanos. O resto não apresenta 
modificações sérias.

No dia 15 de janeiro de 1886, com os conservadores no poder, 
no gabinete escravocrata de Cotegipe, os resultados foram outros: 
103 conservadores e 22 liberais. Os “luzias” foram riscados do 
mapa, o que não impediu que fosse essa a Câmara que faria a Lei 
Áurea. Nas grandes províncias, só apareceu um liberal em Pernam-
buco, distrito do Recife, 2 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul (os 
“maragatos” com seus rubros lenços de seda ficaram de fora) e, em 
Minas, 9 conservadores e 11 liberais. Não somente se conservou a 
proporção, como os liberais ganharam em Minas, apesar da ação 
violenta de Cotegipe, a que não resistiram nem os bravos gaúchos 
de Silveira Martins. Metade da bancada liberal na câmara final do 
Império era mineira... Um dado elucidativo – nas eleições suple-
mentares, para preenchimento de vagas (na Lei Saraiva não havia 
suplentes) os conservadores fizeram 9 deputados, os liberais 14, e 
os republicanos 2, ambos mineiros.

Estes dados quantitativos confirmam os dados qualitati-
vos – a presença de um espírito de rebeldia liberal em Minas, vi-
sível na atuação de Vasconcelos no primeiro reinado, na de José 
Bento, Ottoni e José Custódio na fase regencial, na revolta de Santa 
Luzia, que ficaria famosa e que, certamente, mostrou ao juvenil 
D. Pedro II que deveria manter-se acima dos partidos, e que convi-
nha, sempre ouvir uns e outros. Há detalhes simbólicos: um dos re-
volucionários de 1842, o padre Manuel Rodrigues da Costa, tomara 
parte na Inconfidência Mineira. E as famílias liberais, quando iam a 
Ouro Preto, faziam questão de visitar uma velhinha que recordava 
um grande amor tragicamente desfeito e um momento de heroísmo 
– D. Maria Joaquina Doroteia de Seixas, que entrou na história com 
o nome literário de Marília de Dirceu.

Outro aspecto da questão, que as presentes cartas revelam, 
constantemente, pode ser visto no fato, aparentemente banal, mas, 
efetivamente muito grave, de que as lutas políticas eram reais e os 
votos conquistados palmo a palmo.
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O material que aqui temos, no dia a dia da política, na crueza 
de uma conversa de irmãos, enfrentando, juntos, o monstro elei-
toral, revela esta coisa muito simples: os votos não caíam do céu, 
tinham de ser conquistados realmente, numa luta árdua, travada 
contra adversários e contra companheiros que agiam deslealmente, 
e assim por diante. Alguns trechos revelam o fato.

§ 3º – As alas do Partido Liberal

Um fenômeno curioso, que, embora conhecido, estas car-
tas revelam em toda a sua plenitude: a divisão do Partido Liberal 
mineiro em alas que se hostilizavam mutuamente, por vezes com 
grande ferocidade. Seria um sinal de vitalidade, prova da presença 
de muitos elementos, principalmente de muitos líderes? Seria um 
sinal de fraqueza? Parece-nos mais provável a primeira hipótese. 
Era, por sinal, notório em todo o Império o fim dos “saquaremas”. 
Os grandes líderes da geração anterior quase não possuíam suces-
sores. Já na família liberal sobravam os grandes nomes. Parece que 
a Abolição fora o canto de cisne dos conservadores. E como fin-
dava o reinado de D. Pedro II, cujos homens de maior confiança 
eram, geralmente conservadores, parecendo que a sensibilidade 
do imperador afinava-se melhor com a dos severos guardiães da 
Ordem, e como aproximava-se o III Reinado e D. Isabel propendia, 
por suas simpatias, para o outro lado – e isto, parece, representava 
uma real transformação na sociedade brasileira, nas ideias domi-
nantes e, mesmo, nas necessidades políticas brasileiras –, o fato é 
que, realmente, prenunciava-se uma era em que teríamos não mais 
conservadores em oposição a liberais, mas, sim, um duelo entre alas 
do partido liberal. Era, por exemplo, visível a hostilidade a Ouro 
Preto. Rui Barbosa passaria para o lado republicano por efeito da 
luta contra Afonso Celso, e Cesário Alvim ameaçava – na mesma 
época – tornar-se republicano se o imperador desse o governo ao 
altivo estadista ouropretano. Havia diferenças ideológicas, como as 
relativas ao conceito de federalismo, como as que se referiam a um 
tipo radical de liberalismo, e um estilo mais social. Alguém já ima-
ginou o que seria o diálogo Rui-Nabuco, se a sobrevivência do Impé-
rio houvesse permitido uma política em bases ideológicas, em lugar 
da luta entre pessoas do presidencialismo republicano? Pelo que se 
depreende destas cartas, em Minas havia a mais pura animosidade 
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pessoal, chefes em luta, rivalidades de liderança. Quem comandaria 
os “luzias”?

Não haveria naturalmente, muita diferença ideológica entre 
Ouro Preto e Lafayette. Mas, certamente, nenhum apreciaria estar 
sob as ordens do outro.

§ 4º – Liberalismo e republicanismo

O liberalismo mineiro ladeia o republicanismo, sem, contudo, 
declarar-se tal. Terminaria sendo meio adverso ao ideal revolucio-
nário. Alguns epígonos do espírito “luzia” chegaram a usar, rapida-
mente, o barrete frígio, outros aceitavam a monarquia liberal, pre-
ferindo a república. Outros, eram monarquistas sinceros. Em geral 
eram “pararrepublicanos”. Os do Distrito Diamantino eram franca-
mente republicanos, ou, pelo menos, antimonárquicos. Os de Ouro 
Preto aceitavam com mais tranquilidade a monarquia. Na prática é 
muito difícil definir a posição exata de qualquer deles, ainda mais 
que, geralmente, oscilavam muito. Alguns documentos, por exem-
plo, provam o monarquismo de conveniência: não se acreditava a 
república possível, vivia-se no Império. Seriam sinceros estes de-
poimentos, proferidos já em plena república, ou, apenas, uma hábil 
justificativa?

A posição liberal mineira pode ser explicada com relativa fa-
cilidade, se considerarmos as ideias do tempo e certas circunstân-
cias locais.

O século XIX era essencialmente republicano. Ou melhor, 
dominavam correntes liberais, hostis à monarquia, e para as quais 
não existia qualquer justificação teórica para a realeza. Aliás, o 
princípio cardeal era que o poder eletivo, por sua própria natureza, 
consultava melhor às exigências do bem comum e, principalmente, 
era mais bem orientado do ponto de vista democrático. Admitia-se, 
como uma espécie de axioma, que o povo, escolhendo os governan-
tes, não somente escolheria o melhor, com vistas ao bem comum 
(como poderia o povo escolher mal, se lhe convinha escolher o 
melhor?) como também o mais democrático (teria sentido o povo 
optar pela tirania?). É claro que nem todos pensavam assim e um 
lúcido, posto que romântico, pensador suíço, que fora o inspirador 
da Constituição do Império, possuía ideias bem diversas. Convém 
citar alguma coisa de Benjamin Constant, síntese da posição rea-
lista no século passado:
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Le roi, dans un pays libre, est un être à part, supérieur aux 
diversités des opinions, n’ayant d’autre intérêt que le maintien 
de l’ordre, et le maintien de la liberté, ne pouvant jamais rentrer 
dans la condition commune, inaccessible en conséquence à 
toutes les passions que cette condition fait maître, et à toutes 
celles que la perspective de la royauté doit répandre dans 
l’esprit du monarque un calme, et dans son âme un sentiment 
de repos, qui ne pouvent être le partage d’aucun individu dans 
une position inférieure. II plane, pour ainsi dire, au-dessus des 
agitations humaines, et c’est le chef-d’ouvre de l’organisation 
politique d’avoir ainsi créé, dans le sein même des dissentiments 
sans lesquels nulle liberté n’existe, une sphère inviolable 
de sécurité, de majesté, d’impartialité, qui permet à ces 
dissentiments de se développer sans péril, tant qu’ils n’excedent 
pas certaines limites, et qui, des que le danger s’annonce, y met 
un terme par des moyens légaux, constitutionnels, et dégagés 
de tout arbitraire. Mais on perd cet immense avantage, soit en 
rabaissant le pouvoir exécutif au niveau du monarque.

Si vous confondez ces pouvoirs, deux grandes questions 
deviennent insolubles: l’une, la destitution du pouvoir exécutif 
proprement dit, l’autre la responsabilité.

Le pouvoir exécutif réside de fait dans les ministres: mais 
l’autorité qui pourrait le destituer a ce défaut dans la monarchie 
absolue, qu’elle est son alliée, et dans la république, qu’elle est 
son ennemie. Ce n’est que dans la monarchie constitutionnelle 
qu’elle s’éleve au rang de son juge.

Aussi voyons-nous que dans la monarchie absolue, il n’y a de 
moyen de destituer le pouvoir exécutif, qu’un bouleversement, 
remede souvent plus terrible que le mal; et bien que les 
républiques aient cherché à organiser des moyens plus 
réguliers, ces moyens ont en fréquemment le même résultat 
violent et désordonné.4

O ponto de vista liberal clássico, porém, era outro: achava-
-se inclusive que a eletividade do governante esvaziaria o poder 
de toda a sua substância própria. Não é significativo que os Papas, 
condenando o liberalismo, justificavam a sua posição em defesa da 
autoridade? Como poderia ser obedecido um governante que tivesse 
seu poder da fonte popular?

4 Cours de Politique Constitutionelle, Paris, 1861, pp. 21-22.
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A ideia de um tirano eleito pelo sufrágio universal, exigindo 
o poder eleito as mesmas defesas e precauções que o poder here-
ditário, como lembra Alain, o teórico do radicalismo francês, eis 
o que pareceria absurdo aos homens do século passado. E os que 
defendiam a autoridade da Coroa, faziam-no por uma questão de 
conservadorismo: eram homens que amavam e respeitavam a Au-
toridade, e por tanto queriam-na forte e consolidada...

Nem sempre, todavia, é fácil depor um rei – há forças que o 
apoiam. Mais ainda: um instinto de prudência, o perigo de anar-
quia, eis o que mantinha muitas vezes o liberal às portas do ideal 
republicano, sem coragem de abri-las. Admitia-se geralmente – e os 
antiliberais como Veuillot tinham consciência disto – que a monar-
quia parlamentar era uma espécie de domesticação da realeza, um 
aprisionamento do monstro, uma como que emasculação política do 
rei, numa fase de transição para a república. Mesmo na Inglaterra 
convém lembrar a presença de um sentimento antimonárquico era 
muito forte; havia, como lembra Kingsley Martin em ensaio recente, 
violento republicanismo na era vitoriana e todos tinham como certa 
a proclamação da república tão logo fechasse os olhos aquela que já 
se dizia ser a última soberana da Inglaterra. Ora, o que se viu foi a 
monarquia parlamentar, onde funcionou, consolidar a monarquia, 
“inutilizar a república”, na fórmula justa de Ouro Preto.

Podemos, resumidamente, fixar a posição dos liberais que 
admitiam a monarquia parlamentar como sendo a seguinte: em 
certos países, por uma situação de fato, um “acidente”, diria Rui, 
havia um rei. Por si, a entrega do poder a um soberano hereditário 
era, obviamente, um expediente funesto. Mas acontece que, se este 
rei governar com um gabinete composto de ministros responsáveis 
perante a câmara dos deputados, e retirados dela, o problema estará 
resolvido... O rei, assim, não poderia fazer mal algum... Quer dizer: 
admitia-se a realeza, contanto que o rei não tivesse qualquer poder 
real. Ele conservaria a majestade, a posição, a prioridade – a “ar-
quia” – mas não governaria. “Le roi règne, ne gouverne pas”.

Uma página de Rui Barbosa define com absoluta exatidão 
esta mentalidade.

A base do nosso regime, a sua única base, é a democracia. Na 
administração dos nossos interesses políticos, a soberania 
do povo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nenhuma 
autoridade, seja qual for, coparticipa com ela nesta supre-
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macia, cuja expressão ideal não tem por limites senão, de 
uma parte, o direito individual reconhecido por ela mesma, 
de outra o princípio da própria conservação, a renunciabi-
lidade do seu poder; nesta supremacia, cuja onipotência só 
conhece duas impossibilidades jurídicas, não propriamente 
limitações da sua esfera, mas sublimidades da sua natureza 
– a de compor-se de individualidades mutiladas, opressas, e 
a de desistir da sua existência suprema: o suicídio pela su-
pressão da liberdade civil sob organizações socialistas, e o 
suicídio por abdicação em favor de uma oligarquia ou de um 
autocrata; a supressão de si próprio pela servidão política ou 
civil (Muito bem).

Nas nossas instituições orgânicas, portanto, só o elemento 
popular é eterno, substancial, imutável (Apoiados). A mo-
narquia não passa de um acidente, bem que um acidente útil, 
um acidente eminentemente respeitável, um acidente digno 
de perpetuidade e seguro dela, enquanto souber servir ao 
país, submetendo-se a ele, enquanto não achar pouco o ser a 
imagem venerada e influente da majestade, sem a majestade 
efetiva, cujo cetro pertence intransferivelmente à opinião 
(Apoiados).

Este dogma não está gravado só no pergaminho de uma Carta; 
tem por tábuas esta lei das leis as páginas de uma revolução 
triunfante, que, impondo a abdicação a um príncipe, afirmou 
o seu direito de impô-la à dinastia ou ao trono. Em presença 
desse fato decisivo a outorga da carta, que nunca foi senão 
uma expressão convencional, perdeu a própria aparência da 
sua realidade como título de preeminência constitucional 
em favor da coroa. A soberania da nação ficou sendo, pois, o 
que devia ser: um alto decreto da nação mesma, senhora de 
si e consciente da sua prerrogativa inalienável (Apoiados). 
Nenhuma dinastia reina senão por graça dela; nenhuma é 
senão uma dependência da sua vontade, uma feitura das 
suas mãos, um instrumento do seu governo, um meio para 
o seu desenvolvimento livre. Esse meio, esse instrumento 
pode ser um meio favorável ao progresso, um grande auxi-
liar da liberdade, e então é inacessível às revoluções; mas 
pode, ferindo a liberdade, contrariar o progresso, e, nesse 
caso, mais cedo ou mais tarde, terá infalivelmente a sorte 
que merece (Apoiados).
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Não é uma linguagem revolucionária esta; é a mais constitu-
cional e a mais monárquica das linguagens; porque é a única 
que, não inspirando à monarquia falsas presunções, mostra-
-lhe que o segredo da sua estabilidade consiste em não pre-
tender superpor-se ao país, nem tratar com a nação como de 
potência a potência (Apoiados). É a única dos publicistas li-
berais, hoje; é a que têm falado, na Inglaterra, até conserva-
dores. É a de quem não faz questão essencial de nenhuma 
forma política, e respeitaria, abraçaria, defenderia todas as 
formas liberais adotadas pelo país (Muito bem).

Seja, pois, a organização do Estado uma monarquia sob um 
presidente hereditário e coroado, como na Bélgica e na In-
glaterra; seja, como nos Estados Unidos ou na França, uma 
república com um soberano eletivo e temporário, o que é 
unicamente necessário, sagrado, inalterável como a pátria 
mesma, é o sistema representativo, esse sistema onde to-
dos os poderes são delegações da nação; onde o povo elege 
periodicamente os seus representantes; onde os represen-
tantes do povo indicam os ministros; onde os ministros go-
vernam e administram apoiados em partidos; onde os parti-
dos personificam ideias; onde o rei não faz mal, porque pes-
soalmente não faz nada; onde o povo só é tributário a si pró-
prio e tributado por si mesmo; onde, enfim, um ambiente 
de moralidade, segurado pela ingerência contínua dos ad-
ministrados na administração, envolve, preserva e fecunda 
as instituições; – esse sistema enfim que será uma verda-
de ativa, quando a eleição direta for uma realidade perfei-
ta (Muito bem).5

Admitia-se o rei como uma espécie de homenagem às tradi-
ções e, também, por uma espécie de garantia contra aventuras por 
demais perigosas. Mas que ele não pensasse em adotar uma atitude 
mais positiva. Que ficasse quieto em seu trono, sem muita vontade 
e sem participar ativamente da política.6

Com relação a Minas, convém acentuar que a luta antiga con-
tra o fisco régio criará um clima de republicanismo seriamente visí-

5 Obras Completas, edição MEC, vol. VII, pp. 10-13.
6 A posição tradicional, vamos dizer conservadora, reconhecia que o soberano pos-

suía uma posição perfeitamente definida no Estado – em consequência do progresso 
e da civilização governaria em colaboração com um parlamento e os ministros eram 
responsáveis pelo Poder Executivo. Haveria, assim, não uma redução do poder régio, 
mas, por assim dizer, um seu desdobramento.
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vel, como no caso da Inconfidência. Na zona do Distrito Diamantino 
(comarca do Serro, com sede na Vila do Príncipe) devido à drástica 
legislação do Livro da Capa Verde, em que o marquês de Pombal pôs 
em forma de código toda a sua fereza, o povo passara a detestar 
cordialmente Portugal e o poder real.

Naturalmente este sentimento republicano era controlado 
pela desconfiança da anarquia. Daí a presença de um forte contin-
gente conservador intransigente, severo, gente que apoiava o vis-
conde de Itaboraí e não admitia conciliação em política e em reli-
gião. Aparentemente, os liberais provinham da classe comercial das 
cidades e os conservadores, da zona rural. Ainda não se fez uma 
estatística que confirmasse definitivamente esta hipótese. Mas não 
a desmentirá, provavelmente.

Um levantamento sistemático a respeito, talvez possível, 
mostra que, em Minas, a classe mercantil, era, realmente, de ori-
gem brasileira, ou, se não brasileira nata, no máximo, “adotiva”. 
Podemos afirmar, com alguma segurança, que durante o século 
XIX quase não houve imigração para Minas – a crise do ouro de-
sestimulou movimentos migratórios, a não ser, é claro, internos. 
Aliás, houve até o contrário – desde um certo rush para São Paulo, 
seguindo os cafezais rio Paraíba acima – o fato é conhecido – como, 
também, de jovens mineiros que partiram para o Rio, tentar a 
vida no comércio da Corte, como, por exemplo, o futuro barão de 
Drummond, de uma família que, em Minas, se dedicava normal-
mente ao comércio e pertencia ao partido liberal, com laivos até 
republicanos... E note-se bem: os Drummonds, não obstante a sua 
origem escocesa, já estão no Brasil desde os primórdios da coloni-
zação, e na zona do Mato Dentro, desde meados do século XVIII. De 
modo que os comerciantes eram liberais – e ficou famosa a votação 
do comércio do Rio em Otaviano, Ottoni e Saldanha Marinho, para 
mostrar seu liberalismo...

Isto não impedia que estes liberais comerciantes tivessem 
fazendas – o caso de Lafayette é típico. Mas sentimos nele o fazen-
deiro por acidente e o bacharel por vocação. Naturalmente havia 
fazendeiros liberais – de qualquer modo, os “luzias” mineiros não 
votavam as leis abolicionistas, leis feitas pelos conservadores, con-
vém lembrar, para o espanto das gentes.
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§ 5º – As “contradições” de Lafayette

O conselheiro Lafayette faz parte deste liberalismo para-
-republicano da zona de mineração. Podemos alinhar textos que 
mostram ser um quase-republicano. Tinha nome de herói da Revo-
lução Americana, da Revolução Francesa e da Revolução de Julho, 
o famoso marquês de Lafayette, que ligou a nobreza à Revolução. 
Representando o Brasil em Washington, no primeiro Congresso 
Panamericano, fez a sua peregrinação a Mount-Vernon e mandou a 
amigos brasileiros, ainda mais republicanos, relíquias do fundador 
dos Estados Unidos.7 Nunca lhe teria passado pela cabeça, certa-
mente, visitar em São Vicente de Fora o túmulo de D. Pedro I. O con-
traste era visível. Sofrera o impacto do entusiasmo pelos Estados 
Unidos – a que nem um visconde de Uruguai se mostrou infenso. 
É um tema, aliás, digno de nota este do “ianquismo” no século XIX 
– parecia que os ideais da burguesia liberal haviam encontrado 
a sua Terra de Promissão, com Washington no lugar de Moisés e 
Lincoln no do rei Davi. Se tomarmos o mais popular e mais típico 
dos escritores do século, o que melhor representa a maneira de pen-
sar dos homens da idade do vapor, Júlio Verne, temos aí, a universal 
presença de um estado de espírito altamente significativo.

Mas voltemos a Lafayette. Era um quase-republicano, mas 
que aceitava o fato consumado da monarquia parlamentar... que o 
fosse. Nisto, D. Pedro II faz a grande jogada imperial e põe a nu 
aspectos muito pouco amenos do sistema. Era o rei que governava, 
ou melhor, o rei que se sabia o primeiro representante da nação 
brasileira e por isto podia colocar-se, na escolha de gabinetes, a so-
branceiro da Câmara dos Deputados. Os liberais entraram em pâ-
nico ao presenciarem a subida do severo Itaboraí sobre as ruínas de 
uma câmara liberal. Não haveria mais esperanças para a monar-
quia parlamentar... O desespero e a raiva de liberal frustrado fize-
ram Lafayette assinar o manifesto de 1870, redigido por Quintino 
Bocaiúva e, aliás, fraquíssimo como contexto ideológico.

Ele ficou meio republicano, afinal. No seu background ideo-
lógico, uma república que fosse a realização final dos ideais do li-

7 A situação já vinha de casa – seu pai, o barão de Pouso Alegre, um “luzia” histórico, 
que tomaria parte na guerra de 1842, daria ao outro filho, o que é destinatário das 
cartas, o nome de Washington...
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beralismo permanecia de pé. Perdera a fé na solução de transição e 
compromisso, que era a monarquia constitucional...

Um decênio mais tarde, voltam os liberais ao poder. O seu 
realismo fê-lo voltar às boas. Acabaria presidente de Conselho, 
chefe do governo de Sua Majestade. E Ângelo Agostini nos daria a 
charge: o imperador cobrindo a coroa com o barrete frígio...

Nisto, um golpe militar, dirigido contra um gabinete liberal 
e comandado por um general conservador, inimigo pessoal de seu 
caro Gaspar Silveira Martins, proclama, de repente, a República. 
Não seria aquela a república de seus sonhos, nem de seus pesade-
los. Ele era um liberal e via, como desdobramento da ideologia libe-
ral, uma certa forma de república, que fosse a realização dos ideais 
liberais. Mas, não admitia qualquer espécie de república. Podia 
subscrever as palavras ele, Rui, dirigidas a estes que querem uma 
república, seja lá como for, e combatem frenética, histericamente, 
qualquer rei, fosse quem fosse:

Se o Brasil tivesse a liberdade inglesa, só refinados mono 
maníacos ou pernósticos enxovedos aspirariam à República 
no Brasil. Se o Brasil se atrofiasse sob a República paraguaia, 
só cretinos lhe não preferiam a monarquia livre.

Não aceitaria aquela República – nem Gaspar Silveira Martins, 
nem João Alfredo, nem Andrade Figueira, nem o visconde de Ouro 
Preto. E durante decênios, aqueles graves conselheiros, com mais al-
guns outros amigos, distribuíram notas aos jornais e falavam mal da 
República. Não tinham meios para conspiratas, nem, talvez, gosto. 
Mesmo Gaspar Martins. Nada podiam contra os interesses criados, 
o dinheiro e a força. Seu protesto era moral, um viril, corajoso e bra-
vo “non possumus” que quatro velhos lançavam contra a República. 
Era um protesto platônico – mas significava a recusa ao novo regi-
me de quatro homens sem iguais, talvez na sua geração, ou naque-
le tempo. Lafayette por vezes era lembrado, quando Rui inicia a sua 
crítica ao Código Civil, como vimos.

E firmou-se o grupo dos adversários da República, alguns 
até que muito pouco monarquistas sob o Império, como ele, Gaspar 
Martins, Afonso Celso Júnior, Nabuco. Durante dezenas de anos 
até sua morte, este grupo de velhos conselheiros renitentes protes-
tavam... apoiavam a revolta dos Almirantes, que Silveira Martins 
ajudaria em terra com seus bravos “maragatos”... Aplaudiram os 
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manifestos de D. Luís, que rejuvenescia a monarquia, com suas 
ideias socialistas. Afinal, foram morrendo, de pé e altivos. A Re-
pública continuava, com suas crises, suas revoltas, seus escânda-
los. Os homens que fizeram o 15 de novembro tiveram que pagar, 
cada qual a seu modo, o seu tributo. Deodoro, foi deposto, Floriano 
enfrentou revoluções sem fim, Benjamin morreria amargurado, 
Rui sofreu exílio e perseguições sem conta e passou a ser o grande 
acusador do regime – tentou ser o presidente da República a que 
dera forma jurídica, para evitar que fosse, apenas, uma ditadura a 
mais. Não o deixaram.

Lafayette não se contradisse, nem, ao menos, conheceu a re-
volução de Vasconcelos. Ele permaneceu fiel ao ideal liberal. Por 
esta fidelidade não poderia apoiar uma república que os historiado-
res modernos descrevem como fundada no predomínio do “corone-
lismo” e na “política dos governadores”. Poderia, ele, um adversário 
do poder pessoal do imperador, apoiar um regime, cujo represen-
tante mais ilustre, Campos Sales, definiria como poder pessoal ins-
titucionalizado? Lafayette continuou liberal; a República nada tinha 
de liberal, em suas origens e em seu funcionamento. Nada haveria, 
assim, de comum entre ambos. Ele subscreveria as palavras de Lipset, 
em ensaio recente, que, melhor do que quaisquer outras, explicam 
a sua posição:

Tais fatos conduzem à consideração do problema da auto-
ridade em relação aos sistemas partidários. A estabilidade 
democrática exige que a fonte de autoridade seja acessível 
a qualquer um dos partidos opostos, o que implica que ne-
nhum deles deve estar empenhado numa mudança radical do 
sistema político. Partidos devem aspirar à posição de agentes 
da autoridade e não de seus criadores. Em todas as demo-
cracias estáveis, se encontra de fato uma separação insti-
tucional entre a fonte e os agentes da autoridade. Nas mo-
narquias parlamentaristas estáveis do norte da Europa e do 
Commonwealth, a monarquia permanece a fonte latente de 
autoridade, efetivamente dissociada de seu exercício.

É claro que uma ditadura convulsiva representava algo que 
ele não podia aceitar – o reino da força, da vontade pura, do poder 
despido de normas, em face do império da lei, do domínio da norma 
racionalmente estabelecida, da autoridade fundada no consenti-
mento e a sua própria autolimitação.
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§ 6º – O imperador e a política

A Constituição (e seus principais comentadores o confirmam) 
havia reconhecido na pessoa do imperador uma representação da 
comunidade nacional no que possui de uno e transcendente aos ci-
dadãos, aos grupos e às diferentes regiões – a representação das 
Razões Nacionais por sobre os Interesses Seccionais e as Paixões da 
Hora, e cujo poder principal era o de nomear e demitir os governan-
tes, naquela distinção já citada, de Lipset, entre a fonte do poder e 
seu exercício. Curiosamente, um republicano e presidencialista in-
transigente justificaria, melhor do que ninguém, a solução imperial.

As cartas que ora publicamos dão-nos uma imagem interes-
sante do funcionamento do sistema. O imperador escolhia os mi-
nistros – estes, porém, dependiam da Câmara, para a aprovação 
de seus projetos, e havia a importante praxe parlamentarista da 
interpelação e do voto de confiança. Por outro lado, por detrás do 
reposteiro verde do Palácio de São Cristóvão, o imperador exercia 
outra função – a famosa “suprema inspeção”, a que tinha direito 
como chefe do Poder Executivo: ele podia discutir os atos, mostrar 
inconvenientes, etc. A responsabilidade era dos ministros, mas isto 
não significava uma indiferença do imperador, mas que nem ele 
assinava tudo conforme se apresentava.

Relações com o Ministério – Devem fundar-se na mais per-
feita confiança. Todos os negócios, que sejam importantes, 
por influírem diretamente na política, e na marcha da ad-
ministração, não devem ser resolvidos, sem serem primei-
ro examinados, em conferência dos ministros, e depois em 
despacho com o imperador. Ato nenhum, que dependa da 
assinatura do imperador, e que não for expedido em virtu-
de de ato já assinado pelo imperador, e publicado, será la-
vrado para a assinatura, sem que tenha precedido em despa-
cho com o imperador, a resolução, que motiva esse ato, caso 
não seja este muito urgente, e, disto, lavrado por pessoa de 
que não se receie que o divulgue antes de publicado, porque 
até então pode-se facilmente resolver o contrário. Cumpre 
haver o maior segredo até a publicação de qualquer resolu-
ção ministerial antes de publicada, exceto quando haja cir-
cunstâncias que exijam que essa resolução seja conhecida 
ou presumida de outro antes que todos devam sabê-la pela 
publicação. Se o ato depender de despacho com o imperador 
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deve ser ele ouvido a tempo a respeito dessa exceção à regra. 
Os negócios, cuja resolução dependa de assinatura do im-
perador é que, ordinariamente, são-lhe apresentados, quan-
do, aliás, outros muitíssimo mais importantes são resolvi-
dos por ato simplesmente do ministro da respectiva reparti-
ção, e por abuso não são assim previamente examinados pelo 
imperador. Este deve sempre dizer, com a maior franqueza, 
o que pense aos ministros sobre os negócios apresentados, 
e, se divergir do parecer do ministério, nunca deve fazê-lo 
de modo a que suspeitem que ele quer impor a sua opinião, e 
não insista mesmo muito senão quando entender que pode 
provar ser ela a que se baseia na lei ou na justiça. Só quando 
nesse caso a ilegalidade ou a injustiça for flagrante, o que ra-
ras vezes sucederá, é que não deve o imperador recuar ante 
a necessidade da demissão de qualquer ministro ou do mi-
nistério; procurando o novo no mesmo partido político, se 
este não se mostrar solidário nessa ilegalidade ou injustiça. 
A dissolução, isto é, o apelo à nação, caso dos mais graves, 
tornar-se-á, então, necessária, e, como as eleições bem lon-
ge estão do que desejamos que elas sejam, ainda com mais 
circunspecção se deve proceder em tais casos.

O presidente do Conselho de ministros, que, para haver a in-
dispensável solidariedade entre os ministros, deve ser quem 
os indique ao imperador, que aliás, tem a liberdade de não 
nomeá-los, a qual não é contudo a isenção das regras, que 
aponta o estudo de nosso sistema de governo, achar-se-á ne-
cessariamente em maiores relações com o imperador, sobre-
tudo quanto à política geral, de que os outros ministros, que 
todavia, mas sempre de acordo com seus colegas, poderão 
entender-se separadamente com o imperador. Os repetidos 
despachos dos ministros com o imperador têm inconvenien-
tes; mas também não é avisado tratar certos negócios por 
meio de cartas. Enfim, oito homens não podem manter a in-
dispensável harmonia entre si, a respeito de negócios tão sé-
rios e diversos, sem a maior prudência e atilamento.8

Esta a maneira pela qual D. Pedro II considerava as suas rela-
ções com seus presidentes de conselho.

Como caíam os gabinetes?

8 Conselhos à Regente, Rio, 1958, pp. 47-50.
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Em muitos casos, a coisa funcionava em bases parlamenta-
ristas ortodoxas: um voto de desconfiança da Câmara dos Depu-
tados provocava a derrubada do gabinete. Em outros, havia uma 
espécie de fim natural: o gabinete desistia de continuar. Admite-se 
em geral que D. Pedro II dava força ao ministério enquanto ele pros-
seguia na rota inicial, isto é, enquanto se mantinha na realização 
do programa para o qual foi convocado. Muito dentro dos câno-
nes do sistema, cada governo tinha um fim determinado em mira, 
cada governo, em parlamentarismo, existe para a solução de um 
problema específico. Isto acontecia no Império. Quando, porém, o 
imperador sentia que o gabinete já não mais se mantinha na base 
inicial, por haver realizado a tarefa, ou por não ter meios para isto, 
ou, simplesmente, por desgaste natural, ele facilitaria a saída...

Vemos, nestas cartas, que, ao fim, os observadores políticos 
sentiam, graças a vários sinais, que um ministério estava a ponto 
de cair. Mais ainda: que uma situação política chegava ao fim. Eram 
sintomas gerais, mas muito visíveis. Alguns trechos nos elucidarão 
a respeito.

É claro que tudo isto funcionava assim, por um motivo muito 
simples: dada a situação social do país, agrário e despovoado, o go-
verno ainda era o grande instrumento de vitórias eleitorais. Nestas 
condições, a mudança do gabinete significava, realmente, a tran-
sição brusca de toda a máquina política do país. Aliás, o próprio 
imperador era o crítico da situação: ele lamentava sinceramente 
não serem verdadeiramente representativas as eleições a fim de não 
precisar de ser, de maneira radical, o juiz entre os partidos.

Segundo Seymour Lipset, as condições para uma democracia 
estável são: desenvolvimento econômico, governo legítimo e sepa-
ração entre a fonte e o exercício da autoridade. O império possuía 
brilhantemente as duas últimas, com a vantagem de que a condição 
de “representante” que a Constituição atribuía ao imperador faci-
litava um pouco as coisas à vista da primeira condição que faltava. 
Esta primeira condição foi, todavia, contornada, graças a grandes 
facilidades de mobilidade vertical, a uma política monetária admi-
rável, que, garantindo por toda uma geração preços praticamente 
estáveis, evitava quase todas as tensões e dificuldades apontadas 
por Lipset, e, finalmente, o sistema eleitoral que reduzia o corpo 
eleitoral às áreas econômicas e socialmente em condições de votar.
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Devido a esta conjunção de fatores, D. Pedro II tornou-se o 
árbitro entre os partidos e todos aceitavam, geralmente, a sua mis-
são histórica, geralmente bem representada. Discordavam quando 
eram mais e agudamente prejudicados – mas voltavam às boas. 
O caso Lafayette, que chegou a ponto de assinar o Manifesto Repu-
blicano, para acabar em ótimos termos com o imperador, é típico e 
altamente significativo. Assinou o documento Saldanha Marinho 
quando lhe pareceu que D. Pedro II não estava disposto a respeitar 
mais as regras do jogo e atirara-se nos braços dos odiados conserva-
dores. Talvez, com o tempo deve ter compreendido, inclusive, que a 
chamada dos conservadores ao poder, em julho de 1868 era, afinal 
de contas, um gesto patriótico, imposto pela exigência da defesa 
nacional. Ademais que, do ponto de vista puramente constitucio-
nal, Zacarias de Góis, não tinha a mínima razão em querer impor 
uma escolha senatorial ao Poder Moderador.

§ 7º – O Gabinete Lafayette

Durou pouco mais de um ano a passagem do conselheiro 
Lafayette pela chefia do governo de Sua Majestade o Imperador – 
24 de maio de 1883 a 6 de junho do ano seguinte. Era o 31º gabinete 
do segundo reinado, na situação liberal que vai de 5 de janeiro de 
1878, com o gabinete Sinimbu, do qual Lafayette seria ministro da 
Justiça, para espanto das gentes, até 20 de agosto de 1885, quando 
Cotegipe inaugura a última fase conservadora da monarquia.

De acordo com a praxe, ele ocuparia a pasta da Fazenda e 
as outras foram assim distribuídas – Império, Francisco Antunes 
Maciel, deputado; Justiça, Francisco Prisco de Sousa Paraíso, idem; 
Estrangeiros, Francisco de Carvalho Soares Brandão, senador; Ma-
rinha, Antônio de Almeida Oliveira, deputado; Guerra, Antônio 
Joaquim Rodrigues Júnior, Afonso Pena e, afinal, Filipe Franco de 
Sá; Agricultura, Afonso Augusto Moreira Pena, deputado; Fazenda, 
o presidente do Conselho, senador e conselheiro de Estado.

A apresentação foi tumultuada, como podemos ver do discur-
so então proferido pelo chefe do governo:

O Sr. Lafayette [Presidente do Conselho] (Atenção): – Sr. Pre-
sidente, no dia 23 do corrente, pelas 11 e meia horas da ma-
nhã, S. Exa. o Sr. Visconde de Paranaguá, ex-presidente 
do Conselho, comunicou-me que S. M. o Imperador me 
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ordenava que comparecesse no paço da Boa Vista, para ob-
jeto de serviço público.

Às 5 horas da tarde desse mesmo dia, cumpri aquela ordem.

S. Majestade o Imperador, a cuja augusta presença fui logo 
admitido, se dignou declarar que me havia mandado cha-
mar para encarregar-me da tarefa de organizar o novo Mi-
nistério. Tendo ouvido a declaração de S. M. o Imperador, 
eu supliquei-lhe a graça de dispensar-me de tão honrosa 
incumbência.

Eu disse a S. M. o Imperador que não confiava que a fraqueza 
de minha saúde pudesse resistir às fadigas e aos trabalhos, 
que são inerentes ao cargo de ministro de Estado, principal-
mente ao de presidente do Conselho; declarando, todavia, 
que este impedimento era absoluto e que, portanto, deixaria 
de existir, se para a escusa que solicitava não atuassem em 
meu ânimo razões de outra ordem.

Pedi licença a Sua Majestade para declarar que estava con-
vencido de que me era impossível prestar ao país e à Coroa 
os serviços que se exigiam de mim.

Eu era um homem novo, sem o prestígio e a autoridade que 
se requerem para organizar Gabinete (Não apoiados da maio-
ria)...

O Sr. Martim Francisco: – É um ilustre chefe de grau.

O Sr. Lafayette (Presidente do Conselho): – ... e que esta cren-
ça se fortificava no meu espírito tanto mais quanto os estadis-
tas que haviam sido chamados antes de mim tinham recusa-
do a tarefa.

Não obstante as razões alegadas, S. M. o Imperador insistiu 
comigo para que eu me incumbisse de organizar novo Ga-
binete.

Senhores, confesso-vos, senti-me colocado em uma das mais 
difíceis conjunturas da minha existência: de um lado impe-
ravam no meu espírito, para que não aceitasse a honrosa 
incumbência, as razões que já externei; mas de outro lado 
subsistiam motivos de outra ordem, motivos que eram in-
vencíveis, porque se prendiam com interesses da causa pú-
blica. Estes prevaleceram e acabaram por forçar-me a aceitar 
a incumbência que me era cometida (Apoiados).
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Em consequência, pedi a S. M. o Imperador que se dignasse 
de conceder-me o prazo de 24 horas, para entender-me com 
os homens eminentes do partido a que pertenço.

Sua Majestade se dignou de conceder-me o prazo que soli-
citava.

Na mesma noite de 23 conferenciei com os chefes, a que aca-
bo de aludir.

Devo declarar que deixei de ouvir a alguns, pela distância de 
suas residências e pela urgência do momento. Todos eles fo-
ram unanimemente de opinião que, em presença das circuns-
tâncias, não me era lícito recusar à Coroa, à nação e ao meu 
partido os serviços que de mim se exigiam.

No dia seguinte, às 9 horas da manhã, voltei ao Paço da Boa 
Vista e respeitosamente declarei a Sua Majestade o Impera-
dor que, tendo ouvido os meus amigos, aceitava a honrosa 
tarefa de que se dignara incumbir-me.

Para o desempenho dessa tarefa dirigi-me aos ilustres cava-
lheiros que me acompanham neste recinto, e tive a fortuna 
de obter o seu concurso para a formação do Gabinete.

Dadas estas explicações, ocorre-me o dever de declarar à 
Câmara dos Srs. Deputados quais são os pensamentos, quais 
os intuitos que formam o objeto do programa do Ministério.

Senhores, um programa não é uma invenção, uma criação 
arbitrária do espírito humano; um programa é um complexo 
de ideias que corresponde à realidade da situação do país em 
um momento dado.

Vós podeis, desde já prever qual o programa do Ministério.

No estado atual de coisas, um dos assuntos que mais particular 
atenção devem merecer ao Parlamento e ao Governo é a ques-
tão financeira.

No nobre afã de alargar e acelerar os grandes melhoramen-
tos materiais de que depende o aproveitamento dos imensos 
recursos do Império, temos, é inegável, dado às despesas pú-
blicas um desenvolvimento exagerado.

O Sr. Moreira de Barros e outro Sr. Deputado: – Apoiado.

O Sr. Lafayette (Presidente do Conselho): – Esta causa e ou-
tras, que talvez não sejam tão justificadas, explicam a razão 
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por que de certos anos para cá os nossos orçamentos se fe-
cham com desequilíbrio.

É mister pôr um paradeiro a esta ordem de coisas.

A ciência econômica e financeira ensina diversos modos pe-
los quais se pode restabelecer o equilíbrio do orçamento. Um 
deles é o aumento de impostos.

Senhores, estou convencido de que o nosso sistema de im-
postos é imperfeitíssimo.

Não temos os impostos internos de consumo, que são, para 
alguns países, uma fonte abundantíssima de renda.

Mas uma reforma de sistema de impostos é um trabalho di-
fícil, cheio de perigos.

Nas circunstâncias atuais não me parece prudente empreen-
dê-lo.

Não poderemos, portanto, procurar remédio para o mal no 
aumento de impostos.

O Sr. Moreira de Barros e outros Srs. Deputados: – Apoiado.

O Sr. Lafayette (Presidente do Conselho): – O outro meio, Sr. 
Presidente, é a economia.

A economia consiste, em primeiro lugar, na supressão de to-
das as despesas que não são justificadas ou por uma necessi-
dade palpitante ou por uma utilidade manifesta (Apoiados).

A supressão das despesas é assunto da competência do corpo 
legislativo.

O governo não se eximirá de oportunamente vos indicar 
quais as despesas que no seu conceito devem e podem ser 
suprimidas.

Porém, senhores, o legislador em matéria de orçamento só 
pode estabelecer o equilíbrio que os economistas chamam – 
equilíbrio legislativo.

É o equilíbrio que resulta do puro decreto da lei.

Mas que vale esse equilíbrio, por assim dizer ideal, se lhe não 
corresponde a realidade do ato (Apoiados)?

Esta realidade só a pode produzir a mais severa, a mais rigo-
rosa e a mais correta execução da lei do orçamento (Apoia-
dos; muito bem)!
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Senhores, a lei do orçamento, como todas as leis, deve ser 
executada não só na sua letra como também no seu espírito. 
A execução do orçamento não é simplesmente uma questão 
de legalidade, uma questão financeira, mas é uma ques-
tão que interessa fundamentalmente à verdade do sistema 
representativo (Apoiados. Muito bem! Muito bem!).

Em um país onde a lei do orçamento não é rigorosamente 
executada, deixa de realizar-se um dos grandes intuitos do 
sistema representativo – o de fazer depender toda a despe-
sa da necessidade do concurso da nação (Muitos apoiados. 
Muito bem! Muito bem!).

A execução da lei do orçamento, como sabeis, consiste em 
não se fazer despesa que não esteja autorizada (Apoiados), 
em não desviar as verbas do seu destino legal.

Isto só não basta; é ainda preciso que os serviços autoriza-
dos sejam realizados com o menor dispêndio possível.

O Ministério de que sou órgão neste momento toma peran-
te vós, e perante a nação e o país o compromisso solene de 
executar a lei do orçamento com a maior severidade e com a 
mais perfeita lealdade; não fará dispêndio algum além das 
forças das verbas votadas (Muito bem, muito bem), não des-
viará as quantias decretadas do seu destino legal, não fará 
uso da faculdade de abrir créditos suplementares, senão nos 
casos de necessidade invencível e observadas as prescrições 
legais (Muitos apoiados. Muito bem! Muito bem!).

Senhores, desde longos anos é reconhecida por todos os ho-
mens que acompanham a marcha das coisas públicas do Brasil 
a necessidade da organização da administração das províncias 
e dos municípios.

É preciso destacar para os presidentes de províncias certas 
faculdades, que não podem ser convenientemente exercidas 
pelo governo central (Apoiados).

Refiro-me às faculdades, que entendem com serviços locali-
zados das províncias, mas que importam mais à província do 
que ao Estado e que podem ser desempenhadas com mais co-
nhecimento de causas pelos presidentes (Muitos Apoiados).

As províncias, senhores, constituem entre nós, segundo o 
nosso direito público constitucional, uma entidade jurídica. 
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Elas são, sem dúvida nenhuma, partes integrantes do Es-
tado, mas têm interesses gerais na nação.

É necessário, pois, entregar-se-lhes a gestão dos seus inte-
resses. Mas não se pode deixar de resguardar os direitos do 
Estado. No exercício de seus direitos, podem as províncias, 
como há pouco disse, exorbitar e trazer graves perturbações 
na vida do Estado. Daí a necessidade de conservar aos po-
deres gerais as faculdades que lhe são indispensáveis para 
contê-las na justa órbita de sua ação.

Estas considerações, que acabo de fazer relativamente à ad-
ministração das províncias, são aplicáveis até certo ponto 
ao município. Convém dar-lhe inteira e completa indepen-
dência na administração dos seus interesses, subsistindo, 
porém sempre os vínculos que o prendem ao Estado.

O governo, senhores, se apressará em submeter à sabedoria 
do corpo legislativo um projeto de reforma da administração 
das províncias e outro de reforma do município, formulados 
à luz das ideias que acabo de anunciar (Muito bem).

O Poder Judiciário cujos lineamentos capitais se acham sa-
biamente traçados na Constituição política do Império, ain-
da não recebeu entre nós a organização forte e poderosa de 
que carece para desempenhar a sua nobre missão de admi-
nistrar justiça e defender a liberdade do cidadão.

A organização de uma magistratura forte, capaz de cum-
prir dignamente os seus deveres, repousa sobre duas bases: 
a idoneidade intelectual e moral do magistrado e a sua per-
feita independência pessoal.

Para assegurar a idoneidade a que aludo, é necessário esta-
belecer um complexo de regras e de cautelas, que afastam do 
seio da magistratura os incapazes.

Mas o rigor para a investidura por si só não resolve a ques-
tão. O magistrado deve ser colocado em sua posição superior 
ao medo e à esperança, é preciso dar-lhe uma perfeita inde-
pendência pessoal.

O Sr. Escragnolle Taunay: – Não apoiado. Neste país não deve 
haver independência para ninguém.

O Sr. Lafayette (Presidente do Conselho): – Um célebre francês 
disse que domina a magistratura, não quem faz a investidu-
ra, mas quem tem o direito de fazer a promoção. É, portanto, 
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de uma necessidade absoluta colocar a promoção fora da 
vontade, fora das paixões humanas (Apoiados).

E este resultado não se pode obter senão entregando a pro-
moção a um princípio fatal, ao princípio da antiguidade 
(Apoiados).

Senhores, a antiguidade tem defeitos e inconvenientes; mas 
estes defeitos e inconvenientes podem ser corrigidos, podem 
ser, pelo menos, atenuados pelas cautelas e pelas regras re-
lativas à investidura. O Ministério dentro de poucos dias 
trará à Câmara dos Srs. Deputados um projeto de reforma 
judiciária, do qual as ideias expostas constituem as bases 
fundamentais (Muito bem).

Senhores, entre os grandes interesses morais da sociedade, 
ocupam lugar eminente por seus efeitos sobre o aperfeiçoa-
mento do homem a questão da instrução pública em todos 
os seus graus. O governo presta a este assunto a maior e a 
mais viva atenção.

Vós sabeis que desde alguns anos tem-se pronunciado no 
país uma agitação pacífica em favor da instrução. Cumpre 
insistir no movimento dado e consumar as reformas que 
indicam a lição da experiência e as instituições dos povos 
cultos.

Entre as questões que mais preocupam a atenção do país, so-
breleva, pela sua gravidade e pelos seus efeitos econômicos 
e sociais, a do elemento servil.

Vós o sabeis, a lei de 28 de setembro de 1871 organizou um 
mecanismo simples e eficaz, por meio de cuja ação, dentro 
de um prazo, que será longo, o elemento servil estará ex-
tinto em todo o Império. Mas, pergunto-vos: não será possí-
vel adotar alguma medida no sentido de auxiliar, de facilitar 
a ação de lei de 28 de setembro?

Senhores, é esta uma questão, acerca da qual a palavra do 
governo deve ser clara e precisa.

O governo entende que é tempo de estabelecer, por lei geral, 
a localização do elemento servil nas províncias (Apoiados). 
É uma medida que tem sido adotada pelas assembleias pro-
vinciais, mas sem a necessária eficácia, porque falta-lhes 
competência para estabelecer a conveniente sanção. A ado-
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ção deste alvitre por lei geral preparará elementos que con-
tribuirão para facilitar a solução desta questão (Apoiado).

Uma outra providência, que também pode ser deliberada, é 
a do aumento dos recursos do fundo de emancipação, como 
seria a criação de um imposto especial sobre o próprio ele-
mento servil (Apoiados).

O governo oportunamente ocupará a atenção do corpo legis-
lativo com este assunto.

O governo, no entanto, lançará mão das medidas que estão 
em sua alçada para que as manumissões por meio do fundo 
de emancipação se façam com a prontidão e a correção ne-
cessárias.

Senhores, ia escapando-me observar que a reforma da ad-
ministração das províncias e do município depende de uma 
melhor e mais justa divisão das rendas gerais, provinciais e 
municipais. Há estudos feitos a este respeito e em tempo eles 
serão apresentados ao Parlamento.

Devo, finalmente, fazer uma declaração, que aliás me pa-
rece dispensável, e é a seguinte: que o Ministério porá todo 
o esforço em executar e fazer executar as leis, e que o seu 
procedimento se inspirará sempre nos ditames da justiça e 
da moderação.

Tal é a tarefa que se impõe o Ministério. Para realizá-la, ele 
conta com o apoio sincero, leal e dedicação da maioria desta 
Casa (Apoiados), e com o concurso da honrada oposição, pela 
discussão, pela crítica, pela controvérsia, pela censura, pelo 
embate e pelo choque das ideias.

Senhores, peço-vos desculpas da emoção com que tenho fa-
lado. Eu sou presa dessa emoção, porque compreendo a ex-
tensão e a profundeza da responsabilidade que tenho assu-
mido (Muito bem! Muito bem!).

O gabinete caiu devido a um voto de desconfiança, apresen-
tado por César Zama, rejeitado aliás. Mas, devido a isto, Lafayette 
pediu demissão e o imperador a concedeu. Alegou César Zama que 
os ministros haviam tomado parte na votação de projetos.

João Camilo de Oliveira Torres
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Cartas

I
Washington

Recebi a tua última. O Diário do Povo9 está hoje nas mãos de 
Aristides Lôbo, Graciliano10 Alvim et reliqua. Mas é impossível que 
se sustente; estão inteiramente arruinados de finanças.

Dentro em breve vamos publicar uma folha que se intitulará 
A Reforma.11

Por aqui nada há de novo. Os conservadores estão desmora-
lizadíssimos.

Espera-se que o Ministério caia por estes dias, sendo o P. 
[Pimenta] Bueno o organizador do novo, que também poucas con-
tingências tem de duração.

Muitas lembranças à Isabelinha e desejo que os meninos pas-
sem bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 17 de abril de 1869.

9 O Diário do Povo, do Rio, viveu três anos, 1867-1869 (Morreu exatamente nesse ano, 
como previu Lafayette). Catálogo da Exp. de Hist. I, p. 376, n. 4.076. O ministé-
rio P. Bueno (São Vicente) é de 1870, e não 1869, e caiu logo (Tudo como prevê a 
carta). (H. C. L. T.)

10 Dois Gracilianos andaram presidindo províncias: Graciliano Aristides do Prado 
Pimentel (Alagoas, 1868, Maranhão, 1878, Minas, 1870). Graciliano de Paula Batista 
(Piauí, 1877, conservador). Parece, pois, que na carta acima falta uma vírgula entre 
os nomes “Graciliano” e “Alvim”. (H. C. L. T.)

 Alvim deve ser Cesário Alvim. (J. C. O. T.)
11 Acerca de A Reforma, v. Afonso Arinos: Um Estadista da República, Rio, 1955, I, 178. 

Esta passagem foi contestada por Carlos Pontes e sustentada por A. Arinos em “Res-
posta a Carlos Pontes” (Diário de Notícias, de 2, X, 1955).
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II
Washington

Recebi uma carta singular de meu Pai, declarando-me que 
ele ia ligar-se politicamente com o Barão12 e demais conservadores 
dessa localidade.

Nada pode ser mais inconveniente do que semelhante passo 
que vai expor-nos a um grande desar.

Escrevo a ele neste sentido. Entende-te com ele e demonstra-
-lhe a inconveniência deste procedimento.

Podem viver bem com os conservadores, como recomenda, 
mas entre isto e aliança política há um abismo.

Evita com todas as forças um passo tão errado e desagradável.
Lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

12 1º Barão de Camargos (Manuel Teixeira de Sousa) mineiro, nascido em Ouro Preto, 
a 20 de outubro de 1811 e falecido no Rio de Janeiro, a 20 de agosto de 1878. Político 
conservador, de incontestável prestígio em Minas Gerais, onde serviu como inspe-
tor da tesouraria-geral, secretaria da presidência, e vice-presidente da província, a 
cuja Assembleia Legislativa pertenceu nas legislaturas iniciadas em 1840 e 1848. 
Representou Minas Gerais na Câmara dos Deputados no período de 1849 a 1856, e 
depois no Senado do Império, a partir de 1860. Teve o baronato por decreto de 17 de 
maio de 1871. Sua viúva, dona Maria Leonor Teixeira de Magalhães, foi agraciada 
em 1881 com o título de viscondessa de Camargos e seu filho Dr. Antônio Teixeira 
de Sousa Magalhães foi o 2º barão de Camargos, título de 20 de junho de 1888. 
A carta não traz data, tendo sido à margem anotado, em parênteses, o ano de 1876. 
Com segurança apenas se pode afirmar que foi escrita após a obtenção do baronato, 
e durante o predomínio conservador que se prolongaria até a subida dos liberais com 
o ministério Sinimbu em 5 de janeiro de 1878. (H. C. L. T.)



57

III
Washington

Tenho presente a tua última. Fico inteirado de tudo quanto 
me dizes. Acho conveniente que, à vista do que me expões, não 
tomes parte ativa na política dessa localidade, mas é preciso que 
te pronuncies muito claramente a fim de que não entendam que tu 
também te passaste para os conservadores. De mim nada poderão 
dizer que aí está o Diário do Povo, cuja linguagem é muito clara.

Eu vou indo muito bem e agora ficando-me o escritório do 
Figueira, vou ganhar muito dinheiro.

Mas estou condenado a um trabalho horrível, não tenho tem-
po para nada.

Lembranças a Isabelinha e meninos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 9 de agosto.13

13 Deve ser de 1867 a 1869. Triênio em que existiu o Diário do Povo. (H. C. L. T.)
 Figueira é o jurista Domingos de Andrade Figueira. (H. C. L. T.)
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IV
Washington

Já entreguei ao Afonso a lata com as encomendas. Vão a tua 
sobrecasaca, calças e coletes.

Por aqui nada de novo. Os conservadores não se podem 
aguentar por muito tempo no poder; lavra entre eles profundo des-
gosto. A Câmara dos Deputados vive na mais completa nulidade; 
é um corpo morto; não há exemplo de um semelhante fenômeno.

Eu vou indo bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 7 de julho de 1863.14

14 Não parece ser certa a data de 1863, pois neste ano os conservadores já haviam 
largado o poder aos liberais com o ministério Zacarias (24/5/1862) que apenas se 
aguentou durante 7 dias, passando o encargo ao marquês de Olinda (30/5/1862), que 
permaneceu no poder até 15 de janeiro de 1864, data do novo ministério Zacarias. 
Não é de crer que Lafayette considerasse conservador o referido ministério, do mar-
quês de Olinda, salvo se a confusão partidária da Liga, ou dos progressistas, fosse 
tão grande, que os próprios liberais neles apenas vislumbrassem os antigos adver-
sários. (H. C. L. T.)
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V
Maranhão, 12 de novembro de 1865.

Washington

Recebi a tua de 18 do passado.
Tenho-te escrito por todos os vapores, portanto se não tens 

recebido regularmente as minhas cartas é que elas se têm extra-
viado. Continuarei a enviar-te o Publicador.15

O tal descontentamento, de que falou o Lôbo ao J. Roiz Duarte, é 
inteiramente falso. O Partido Progressista do Maranhão (liberais e an-
tigos conservadores) está satisfeitíssimo comigo. Tenho o apoio mais 
decisivo dos senadores e deputados e de todos os chefes. Creio que 
atualmente não há um presidente de província que viva em tão boa e 
perfeita harmonia com os amigos como eu. No Rio de Janeiro sabem 
muito bem disto. Os próprios vermelhos estão me tratando com defe-
rência. Tu não podes fazer ideia da estima que tem por mim a popula-
ção da capital. Dizem eles que eu sou um segundo Olímpio Machado, 
que foi aqui um homem quase adorado.16

O Lôbo17 está com a reputação de homem muito indolente – 
quer ter companheiros. Tenho trabalhado muito e em poucos meses 
tenho mandado mais soldados do que o Leitão da Cunha18 em um ano. 
É coisa de todos sabida. É velho entre nós certo sistema de hostilizar. 
Quando não podem dar patente de estúpido, tentam circunscrever o 
talento lá a uma especialidade que imaginam. No Rio de Janeiro di-
zem que eu tenho muito jeito para a crítica literária; o homem sabe 
disto e, portanto, lá de sua loucura própria inventa que abandono os 
afazeres da administração pelas letras.

15 Publicador é claramente o título do jornal da província maranhense. (H. C. L. T.)
16 Deve-se observar que o Conselheiro Lafayette tomou posse da presidência do 

Maranhão a 11/6/1865, substituindo Ambrósio Leitão da Cunha (barão de Mamoré) 
e depois sendo substituído em 1º/10/1866, por Antônio Alves de Sousa Carvalho. 
(H. C. L. T.)

 Eduardo Olímpio Machado presidiu a província de 1861 a 1865.
17 Parece tratar-se de Francisco de Paula Silveira Lôbo, deputado por Minas Gerais. 

(H. C. L. T.)
 Era realmente Silveira Lôbo. (J. C. O. T.)
18 Ambrósio Leitão da Cunha (depois barão de Mamoré) antecessor de Lafayette na 

presidência maranhense (13/6/1863 a 14/11/1865). (H. C. L. T.)
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Este Sr. Lôbo19 preocupa-se muito com as minhas letras. Já 
o ano passado no Rio, dizia-me ele, sem que isso fosse assunto da 
conversa, que o marquês de Paraná era um grande homem e que 
não sabia escrever; com o que provavelmente queria dizer que ele, 
por não escrever bem, não deixava de ser, a seu turno, um grande 
homem, e que eu, lá por escrever sofrivelmente, não me julgasse 
grande coisa.

O Afonso20 está preparando terreno para excluir-me desse 
círculo. O Lôbo o ano passado tinha-se comprometido comigo. 
Creio que afinal ele preferirá o Afonso que continua a dizer-lhe em 
cartas que ele é o maior vulto de Minas. Ficarei, pois pelo 5º ou 
7º distrito.

Enfim, Deus deu-me muita paciência – se ainda não for eleito 
para o ano esperarei ocasião mais azada.

Minas tem pouca gente que sirva – por fim hão de recorrer 
a mim. A minha estada cá pelo Norte tem sido muitíssimo vanta-
josa. Tenho conquistado a estima e amizade de muita gente po-
derosa. São relações que me hão de trazer imenso proveito, tanto 
mais quanto a depuração mineira é agora (e sempre o foi) muito 
antipatizada pela gente do Norte.

Estou de pachorra e estendi-me mais que de costume, mas 
aposto que gostaste desta palestra escrita.

Lembranças a tua primorosa secretária e adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

19 O mesmo Silveira Lôbo então bem personificado por sua bem conhecida mas injusta 
apreciação sobre o marquês de Paraná. (H. C. L. T.)

20 Afonso Celso de Assis Figueiredo (futuro visconde de Ouro Preto) que então era 
deputado por Minas, sua província natal, pela qual foi senador a partir de 1879. 
(H. C. L. T.)



61

VI
Maranhão, 1º de dezembro de 1865.

Washington

Recebi as tuas duas últimas.
A respeito do boato de minha demissão, há o seguinte: os 

vermelhos daqui, por intermédio do comandante Superior da ca-
pital que marchou para o Sul, procuraram convencer ao ministé-
rio que eu estava dispensando guardas nacionais em massa e que 
nenhuma importância dava aos negócios da guerra. Esta calúnia 
fez alguma impressão: mas o Lôbo21 disse aos colegas que isto não 
passaria de intriga. E efetivamente, poucos dias depois, pelo grande 
número de praças que iam chegando do Maranhão, eles se conven-
ceram da verdade. É o Lôbo quem me comunica confidencialmente 
estas ocorrências dizendo-me que nada tenho a recear. Ele mostra-
-se em carta que ultimamente escreveu-me vivamente interessado 
por mim. É provável que o Afonso, aproveitando-se da votação que 
o Benjamim tivera em Queluz, quisesse nos intrigar com o Lôbo. 
Eu, porém, por um dos vapores passados, escrevi-lhe destruindo a 
intriga, se por ventura ela existisse.22

Cartas vindas da Corte dão o ministério em crise.23

É, pois, provável que ao receberes esta, já ele não exista. 
Falam no V.de Abaeté, como organizador do novo gabinete e que 
será no sentido liberal – Deus o traga.

A ideia do Teixeira não é de desprezar, mas por ora eu não pos-
so me revelar a respeito. É preciso que eu me entenda com o Ottoni. 

21 Lôbo, Francisco de Paula Silveira Lôbo, ministro da Marinha, no gabinete Olinda, 
de 12/8/1864.

22 Grandes futricas eleitorais, intrigas diversas. Afonso, no caso é o futuro visconde 
de Ouro Preto, A. Celso de Assis Figueiredo. Ottoni deve ser, naturalmente Ottoni, 
Teófilo Benedito, o chefe luzia, que, afinal, entrara para o Senado em 1864, depois 
de sucessivas preterições. Era deputado, seu irmão Cristiano. Martinho Campos, 
famoso político liberal, presidente do conselho (1882) e senador, no mesmo ano. 
Manuel de Melo Franco (que queria dizer o “B” – seria erro de cópia?) era deputado 
e foi eleito pelo 1º distrito, no pleito para a legislatura de 1864-1866. Quem seria 
Benjamin? Certamente o Dr. Benjamin Rodrigues Pereira, primo de Lafayette, eleito 
para a legislatura provincial (1864-1865). No 2º distrito elegeram-se Manuel Inácio 
de Carvalho Mendonça (substituto de T. Ottoni), Martinho Alves da Silva Campos e 
Antônio da Fonseca Viana.

23 O gabinete Olinda durou até 3 de agosto de 1866, quando entrou Zacarias de Góis e 
Vasconcelos, que governaria até 1868, em plena guerra do Paraguai. Afonso Celso seria 
o ministro da Marinha, com belíssima atuação. Foi a época das grandes batalhas navais.
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Acredito que o Ottoni fará tudo por mim, ele precisa de gente e con-
fia muito na minha lealdade.

Para qualquer dos Ottonis ou o Martinho Campos... na nova 
organização ministerial, o Afonso, que os tem devorado de língua, 
há de encontrar sérias dificuldades para sua reeleição. No 1º dis-
trito os três deputados atuais mantêm suas candidaturas. No 7º 
apresenta-se o B. de Melo Franco, que tem bons elementos. Creio 
que a nomeação do Saldanha24 para essa província falha, ainda que 
o ministério se conserve.

Parece-me que o homem tem suas dificuldades lá por São 
Cristóvão, e muito justificadas.

Espero do Ceará uma rede que te será logo enviada por inter-
médio do Venâncio. As daqui não são boas. Cá para o Norte não se 
dorme senão em rede; eu já estou perfeitamente habituado e creio 
que não poderei dormir mais em cama. Há muito que o Pedro Luís 
não me escreve; por isso ignoro os incidentes últimos da vida dele. 
Mas é provável que ele tenha pedido uma filha do Brás Belém e que 
lhe fosse recusada. É gente que se supõe descendente de D. Vasco 
da Gama, conquistador da índia e o sangue do Pedro, segundo as 
induções do Flávio, não é dos mais puros.

A irmã dos Sampaios casou-se com o Sousa Gomes (médico). 
O Gomes é mulato e filho de um taverneiro da Praia dos Mineiros. 
É nisto que veio dar tanta presunção de fidalguia. O Gomes, apenas 
casou-se, entrou em demandas com o grande Filipe 2º – São Bran-
cos, lá se avenham. Felizmente não estou na Corte para servir de 
juiz de paz. O Bento Sampaio em uma carta que me escreve diz... 
do rei das Espanhas.

Não penses pela gaiatada que fica por... que esteja desinte-
ligenciado com... do grande monarca pelo contrário vamos exce-
lentemente bem.25 São lembranças de cá para lá e de lá para cá, 
por quase todos os vapores. Eu é que já vou desconfiando de mim 

24 Engano completo – Joaquim Saldanha Marinho, o líder do anticlericalismo republi-
cano, assumiria o governo de Minas a 18 de dezembro de 1865.

25 Lafayette devia estar bem humorado, tranquilo. Expande-se em confidências, men-
ciona o hábito de dormir em rede que aprendera no Norte, fala mal dos outros, com 
“fofocas” a respeito de casamentos, presunções de fidalguias, de pureza de sangue. 
Pedro Luís Pereira de Sousa, o poeta, era deputado pelo Rio de Janeiro. Até com o 
imperador as coisas iam bem. Alguns anos mais tarde, estariam más as relações e 
Lafayette assinaria o Manifesto Republicano de 1870, para terminar, depois, chefe 
de governo. Em 1889, recusaria aceitar a República... Sic transit... O portador da rede 
foi Venâncio José de Oliveira Lisboa, ex-presidente da Paraíba.
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mesmo; com a ausência e com estes novos ares, parece que já co-
meço a sentir cá por dentro uma certa reação salutar. Aquela gente 
era a minha túnica de Néssus. Não é possível que eu ainda a arran-
que de uma vez.

Adeus; muitas recomendações a D. Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Dize ao Teixeira que não procure outro candidato antes da minha resposta.
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VII
Maranhão, 11 de dezembro de 1865.

Washington

Dou-te o parabém pelo nascimento do varão com que Deus 
te acaba de abençoar.

Que a fortuna o acolha em seu seio e que seja a alegria e a 
glória de nossa velhice.

Não desejo que se verifique a minha remoção para o Pará. 
Aqui estou muito bem. A população mostra-se contentíssima com 
o meu governo. No entanto, se vier a remoção como ela é antes uma 
prova de confiança, lá irei ao Pará. É mais uma província que vou 
conhecer.

Quando vagou o ano passado a presidência do Rio de Janeiro, 
por demissão do Crispiniano,26 Otaviano apresentou o meu nome, 
mas afinal assentaram em nomear o Sousa Franco. Agora ocorreu 
a mesma ideia, no entanto, trouxe o vapor a notícia da nomeação 
do Domiciano Leite. Eu sou sempre assim: o que mais desejo, nunca 
me acontece.

Haja o que houver, em junho hei de estar de volta ao Rio, a 
fim de cuidar de minha candidatura.

O Saldanha Marinho leva para essa província a missão de 
hostilizar o Teófilo Ottoni: creio que não será muito feliz nesta 
tarefa.27

O Saldanha brigou ultimamente comigo por não lhe ter aten-
dido um pedido desarrazoado, como é tudo que quer semelhante 
homem. Ele é vingativo; portanto, cautela.

Muitas recomendações a d. Isabelinha a quem dou muitos pa-
rabéns pelo seu bom sucesso.

Teu irmão do C.

Lafayette.

26 João Crispiniano Soares, substituído por Domiciano Leite Ribeiro, visconde de Araxá. 
Otaviano: Francisco Otaviano de Almeida Rosa; Sousa Franco, Bernardo de Sousa 
Franco (visconde de Sousa Franco), todas figuras de relevo nas hostes liberais.

27 O conselheiro Joaquim da Saldanha Marinho assumiu o governo de Minas em 
18/7/1865. Figura assaz conhecida, líder da ala radical da Maçonaria, signatário do 
Manifesto Republicano de 1870, também assinado por Lafayette, presidente da co-
missão que elaborou o projeto de Constituição republicana por ordem do governo 
provisório. Passa como autor da frase: “Não é esta a República dos meus sonhos...”
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VIII
Maranhão, 26 de dezembro de 1865.

Washington

Tenho presente a tua de 20 do passado.
Corre que o Saldanha leva a missão de desmontar os Ottonis 

nessa província.
É empresa difícil. Ali o elemento oficial não tem a força e 

o prestígio que possuía cá pelo Norte. E depois a influência dos 
Ottonis é extensa e antiga.

Eu guardo perfeita neutralidade nesta luta. Sou homem de 
princípios e não de pessoas.

Cumpre que de tua parte faças o mesmo. Se as circunstâncias 
nos chegarem a campo, devemos ser pelos Ottonis, nossos amigos 
velhos, e que nunca receberam a mais leve desconfiança a nosso 
respeito.

O Lôbo tem procurado tratar-me bem, e acredito que no seu 
plano de batalha contra o Ottoni, conta conosco.

Contudo é fora de dúvida que ele não deseja que a nossa in-
fluência aumente no 1º distrito e à sorrelfa há de procurar pôr-lhe 
tropeço.

Façamo-nos de desentendidos e deixemos correr o tempo. 
Acho muitíssimo conveniente que permutes o lugar com o filho do 
Teixeira. Se chegares a algum acordo com ele neste sentido, escreve-
-me com antecedência para eu entender-me com o Nabuco a respeito.

O Ministério atual28 provavelmente retira-se diante das câ-
maras e então é natural que as coisas tomem nova direção nessa 
província. Em junho devo estar no Rio de Janeiro para tratar de 
minha candidatura. Procura o Dr. Henrique César Muzzio, secretá-
rio do Saldanha. Ele mostrou-se muito meu amigo e escreveu-me 
do Rio, antes de partir para ali. Nas tuas relações com ele seja cau-
teloso. No Rio, dizem maravilhas a respeito dele. Acho conveniente 
que procures também o Saldanha.

28 O 21º gabinete de D. Pedro II, presidido pelo marquês de Olinda, de 12 de maio de 
1865, substituído em 3 de agosto de 1866 pelo gabinete Zacarias, cuja queda provo-
caria a mais famosa crise de gabinete da história do Império. Nabuco, José Tomás 
Nabuco de Araújo, era o ministro da Justiça.
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É um vaca brava com quem talvez possas te entender bem. Ele 
ultimamente brigou comigo.

Vou bem.
Lembranças a D. Isabelinha.

Teu irmão

Lafayette.
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IX
Maranhão, 10 de janeiro de 1866.

Washington

Tenho presente a tua de 16 do passado.
Também acredito que serão ineficazes as tentativas do Lôbo 

no sentido de desmontar a influência dos Ottonis, que tem por base 
as adesões sinceras da população e não o apoio oficial.29

Há meses que não recebo cartas do Teófilo Ottoni, nem lhe 
tenho escrito. Mas não há resfriamento de nossas relações. Ele é 
muito ocupado e por isso não tenho querido incomodá-lo. Ao Lôbo 
tenho escrito mais frequentemente por motivo de serviço público. 
Estamos em boas relações. Estou convencido que o Ottoni susten-
tará a minha candidatura com todo apreço e que o Lôbo em hipó-
tese nenhuma me hostilizará.

Continuo muito bem por aqui. Os vermelhos ultimamente 
cessaram com o começo de hostilidade que iam manifestando. 
Remeto-te dois retratos meus, tirados no dia 14 do corrente. Dizem 
que estão muito feios. Um para ti, outro para a D. Isabelinha.

Dize a d. Isabelinha que retribuo as visitas e recomendações 
do meu sobrinho que nos devaneios de tio fantasio uma criança 
formosa, viva e engraçada.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

29 Lôbo, Francisco de Paula Silveira Lôbo. Esta carta revela que a ação governamen-
tal era ineficaz em Minas em face do prestígio eleitoral dos grandes líderes, como 
os Ottonis, na área liberal. A eleição de elementos da oposição, quer liberais, quer 
Lafayette tinha razão.
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X
Maranhão, 11 de fevereiro de 1866.

Washington

Recebi a tua última. Estimo muito que te vás dando otima-
mente com o Saldanha; ele é um estranho, mas em fundo é bom 
sujeito e amigo dedicado.30 O cargo de inspetor da mesa das Rendas 
é um excelente lugar; dá bastante influência na província. Só tem 
um defeito e vem a ser – estar na inteira dependência do presidente 
e, portanto, precário para quem tem uma opinião política. Eu dese-
java ver-te juiz de direito, mas, enfim, creio que não irás caminho 
errado se aceitares a nomeação de inspetor. Torno a repetir – como 
lugar de influência política, é excelente.

A respeito de minha candidatura, por ora, o que é positivo é 
que eu hei de ser candidato; qual o círculo, não sei.

Parece-me que o 4º oferece melhores possibilidades que qual-
quer outro. Já escrevi ao T. Ottoni a respeito, e também ao Lôbo.

Em agosto devo pedir demissão para ir cuidar de minha elei-
ção, salvo se do Rio me assegurarem que não se faz precisa a minha 
presença.

Se o Furtado ou Dias Vieira entrarem na nova organização 
ministerial, creio que não me deixam sair daqui.31

Tenho tido meus desejos de pedir minha demissão desde já; 
o que eu tinha de lucrar como presidente de província, já alcancei 
[em] dois anos de serviço, mas este Maranhão tem suas seduções e 
eu me sinto preso a esta terra.

Li a lista de juízes municipais de Queluz, está boa; quem deu 
as informações ao Saldanha?

Adeus, muitas recomendações a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

30 Saldanha Marinho, então presidente de Minas. Nem sempre era considerado “bom 
sujeito” e “amigo dedicado”. Há outras opiniões desfavoráveis.

31 Em agosto, assumiria o governo o senador Zacarias de Góis e Vasconcelos, no ga-
binete de 3 de agosto. Nenhum dos dois mencionados (senadores Francisco José 
Furtado, que chefiara o gabinete de 31 de agosto de 1864, e José Pedro Dias Vieira) 
dele faria parte. Lafayette deixaria o Maranhão em 1866, sendo substituído por 
Antônio Alves de Sousa Carvalho (visconde de Sousa Carvalho) no dia 1º de outubro.



69

XI
Maranhão, 29 de abril de 1866.

Washington

Tenho presente a tua última.
O ministério venceu no primeiro encontro com a oposição; 

parece-me porém muito difícil que ele atravesse a sessão. Os sena-
dores e deputados desta província estão em oposição; isto coloca-me 
em posição inconveniente, da qual é preciso que eu saia. Portanto 
se o Ministério consolidar-se, peço demissão, mas em termos con-
venientes, pois não tenho razão para ofender e declarar-me adver-
sário dos atuais ministros. Hei de fazer todo esforço para guardar 
neutralidade entre o Lôbo e os Ottonis. A questão deles é pessoal e 
não de partido, portanto, nada tenho a ver com ela.

Pelo que te diz respeito, obra como entenderes mais conve-
niente a teus interesses.

Eu tenho deveres de gratidão para com o T. Ottoni, mas tu 
não lhe deves nada, estás, pois, mais livre para obrares do que eu. 
Convém sobre tudo que não desagrades ao Lôbo nem de longe, pois 
é certo que o Saldanha não te nomearia inspetor da Tesouraria pro-
vincial, sem aprovação dele.32

Estou muito atarefado com o meu relatório que tenho de ler 
perante a Assembleia Provincial no dia 3 de maio.

Muitas recomendações a Isabelinha e desejo que teu gentil 
granadeiro continue a passar bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

32 Um flagrante de situação política confusa; o gabinete às voltas com uma oposição 
séria; o presidente do Maranhão numa posição difícil, pois a representação da pro-
víncia hostilizava o gabinete, de que era pessoa de confiança, mas, certamente, com 
ligações na base parlamentar local; em Minas, divergências entre liberais, com lutas 
entre Silveira Lôbo e os Ottonis, que poderiam prejudicar a posição de Washington, 
interessado num emprego na administração; sente-se, afinal, que a situação liberal 
se desagregava.
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XII
Maranhão, 28 de maio de 1866.

Washington

Recebi a tua última.
Nesta capital espera-se por cada vapor a notícia da queda do 

Ministério.
Eu vou estar a ver em que dá tudo isto. Mas o que é certo é que 

não me demoro aqui um minuto se exigirem que eu mude de rumo 
na maneira por que tenho governado até o presente.33

Muitas lembranças à Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

33 O ministério não caiu logo. Só em agosto, com um gabinete Zacarias, cujo fim seria 
o célebre julho de 1868.

 Esta carta, e muitos outros depoimentos conhecidos revelam que a opinião pública 
alertada pelos debates parlamentares e pela imprensa podia prever os rumos da 
política, mesmo atendendo ao fato de que, ao Poder Moderador cabia dar a última 
palavra; este, porém, não agia arbitrariamente, e sim de acordo com certas regras e 
precedentes, por vezes imponderáveis, o que permitiria a previsão.
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XIII
Maranhão, 30 de junho de 1866.

Washington

Tenho presente a tua de 4 do corrente.
Por este vapor peço a minha demissão; é provável, pois, que 

eu siga para o Rio no segundo vapor de agosto.
Vou cuidar da minha eleição. Se o atual ministério atravessar 

a sessão, é certo que a luta há de travar-se nessa província entre os 
Ottonis, Martinho Campos e o Silveira Lôbo. Eu, por todos os moti-
vos, tenho de colocar-me ao lado dos Ottonis, que são os verdadeiros 
representantes do partido liberal. O Lôbo, com uma cegueira que só 
pode ter explicação em sua desmarcada vaidade, tem-se prestado 
ao plano sinistro do marquês de Olinda – de acabar os liberais pela 
mão de liberais. Por todo o Império os liberais verdadeiros são hoje 
mais perseguidos do que os próprios vermelhos. Quem diria que o 
Lôbo seria o instrumento desta obra de devastação? Mas ele há de 
arrepender-se com língua de palmo.

Este ministério batido pelos liberais e pelos vermelhos, sem 
apoio nenhum, em breve pode cair e o Lôbo, pela força irresistível 
das coisas, há de ficar anulado para sempre.34

Enfim, o assunto é vasto; à vista conversaremos.
Sabes? Estou com um pesar imenso de deixar o Maranhão. Tu 

conheces o meu gênio.
Não posso viver, sem ter junto de mim gente a quem eu queira 

muito bem; é uma necessidade ardente de minha alma. Pois bem; 
estou aqui há mais de ano; há pois aqui um povo a quem tenho muita 
afeição. Há também um formoso rosto de 20 anos, que me tem posto 
fora [de] mim. Se não fosse o temor de associar às vicissitudes desta 
minha vida agitada e incerta um anjo, a quem Deus pode dar me-
lhor destino, asseguro-te que eu já teria feito uma asneira, ou como 

34 Notem-se as alas do Partido “Luzia”: os Ottonis contra Silveira Lôbo, contra 
Martinho [Alvares da Silva Campos] (que seria presidente de conselho em 21 de 
janeiro de 1882). O marquês de Olinda usaria destas dissenções para o “plano 
sinistro”.
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melhor nome haja em Direito. Se me deixam ficar ainda por algum 
tempo por cá, não respondo por mim.35

Adeus; muitas recomendações a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

35 O amor maranhense do jurista mineiro não iria adiante. Ele se tornaria, mais tarde, 
concunhado de Gaspar Silveira Martins, o tribuno rio-grandense, como veremos 
noutra carta.
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XIV
Maranhão, 12 de julho de 1866.

Washington

Até que afinal veio-me a demissão.
Devo partir daqui a 26 de corrente; ao mais tardar, estarei no 

Rio a 7 ou 8 de agosto.36

Tenho necessidade de demorar-me na Corte, talvez, um mês 
para concertar o plano de campanha eleitoral – feito o que segui-
rei para Queluz, onde me demorarei outro mês.

Do Rio te comunicarei o dia da minha partida para Queluz. 
Faze de tua parte o possível para passares algum tempo comigo 
na fazenda, mas isto sem comprometimento de teus interesses.37 
Eu não te prometo chegar até Ouro Preto, ante a pouca demora que 
hei de ter em Queluz.

A Assembleia provincial desta província, no dia seguinte ao 
da chegada de minha demissão, votou-me unanimemente uma feli-
citação.38

Creio que esta é a última que te escrevo destas regiões.
Adeus – lembranças à Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

36 O substituto de Lafayette, Antônio Alves de Sousa Carvalho, tomaria posse, como 
dissemos, a 1º de outubro. Note-se o tempo de viagem – de São Luís à Corte, cerca 
de duas semanas de vapor.

37 Veja-se o cuidado do irmão – como Lafayette estava numa posição política que de-
sagradava aos líderes que controlavam a situação em Minas, ele não se demoraria 
com o irmão, para não o prejudicar...

38 Esta unanimidade da província da assembleia maranhense não deixa de ser hon-
rosa – certa vez, Alencar Araripe, ao assumir o governo do Rio Grande, recebeu da 
assembleia uma demonstração de unanimidade bem diferente: todos os deputados 
se retiraram e este leu a sua “fala” para as cadeiras vazias.
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XV
Rio, 12 de agosto de 1866.

Washington

Na suposição de que estavas em O. Preto, dirigi-te para ali 
uma carta em data de 9.

Já estive com Ottoni e M. [Martinho] Campos: estamos com-
binando o plano de campanha; por ora não me marcam círculo por 
não se conhecer bem ainda o terreno; mas dar-me-ão o círculo em 
que a vitória for segura. Assim se eles vencerem em um distrito, 
serei deputado. É impossível que esta hipótese não se verifique. 
Enfim os homens estão dispostos a fazer tudo por mim.

Já discutimos a ideia de uma coalizão com os vermelhos do 
1º distrito. Se este plano se realizar, o Ottoni irá assistir a eleição 
primária no Ubá.

O Martinho insiste para que eu vá ficar em Ouro Preto du-
rante a campanha eleitoral a fim de servir de centro. Neste caso eu 
seguirei para lá a título de visitar-te e de passar alguns dias contigo.

Amanhã é que devemos assentar definitivamente o plano; 
não posso, portanto, dizer ainda o dia em que se me há de mandar 
condução.

O Lôbo e Afonso [Celso] desejam falar-me, mas ainda não se 
encontraram comigo.

O ministério, sem maioria real na Câmara, vai arrastando 
uma vida vergonhosa e pode cair de uma hora para outra.39

Até muito breve.

Teu irmão do C.

Lafayette.

39 Note-se o fato indiscutível de que se admitia a base parlamentar para a vida dos 
gabinetes e não apenas a vontade do imperador.
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XVI
Washington

Segundo me afirmou o Benjamin,40 meu Pai foi reintegrado 
por decreto de anteontem.

Ninguém estima este ato mais do que eu, que fui a causa da 
reforma dele.

É natural que o S. [Saldanha] Marinho e o Afonso [Celso] 
danem com este fato.

Por aqui nada de novo. Os conservadores vão na maior des-
moralização; é impossível que eles se aguentem por muito tempo, 
e infelizmente nós, os liberais, não estamos ainda habilitados para 
tomar o poder.

Segundo corre, o ministério está em crise há muitos dias, e 
até já se tem espalhado que o imperador já consultou secretamente a 
dois chefes liberais se eles aceitariam o poder, na hipótese do minis-
tério retirar-se por querer fazer a paz. Não sei se há verdade nisto.

Muitas lembranças à Isabelinha e desejo que os meninos pas-
sem bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 6 de agosto de 1867.

40 Benjamim Rodrigues Pereira, seu primo, de cujas filhas seria tutor. Observem-
-se novas alas no partido Liberal – Lafayette lutando contra Saldanha Marinho e 
Afonso Celso, futuro visconde de Ouro Preto.

 O pai de Lafayette, barão de Pouso Alegre, era Juiz de Direito de Queluz.
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XVII
Washington

Remeto-te a resposta à tua consulta.
Parece-me que o melhor caminho a seguir para sustentar a 

doação in solutum é aceitar a opinião do Gama.41

O resultado eleitoral aí foi magnífico;42 ainda não estive com o 
Cristiano; mas ele não pode deixar de aprovar a aliança que fizeram.

Fizeram bem em aceitar a proposta de paz dos progressistas; 
mas cumpre proceder com a maior cautela.

Acredito que o Cristiano entre na lista;43 o resultado de Ma-
riana e Ouro Preto estabelece apenas um desiquilíbrio de 24 contra 
o Cristiano.

Lembranças à Isabelinha. Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 17 de março de 1868.

41 Deve tratar-se do célebre jurisconsulto Antônio da Gama Pereira, citado como 
Gama, um dos mais respeitados decisionistas (v. Centúria II, decisão 178)

42 Nesta eleição Benjamin Rodrigues Pereira seria eleito deputado pelo 1º distrito.
43 Cristiano Benedito Ottoni não entrou na lista senatorial desta vez; acabaria sena-

dor, embora republicano, mas pelo Espírito Santo (1879).
 “Morto o marquês de Itanhaém, como já Teófilo era senador, fui pela primeira vez 

candidato, guerreado por Silveira Lôbo, manifestamente por medo que eu o prete-
risse na escolha. Entregaram-lhe a província; o Catão designou presidente ad hoc, 
que empregou contra mim todos os recursos, sem a mínima escolha: ainda assim 
tive 1.015 votos de cerca de 2.400 eleitores.” (Cristiano Ottoni: Autobiografia. Rio 
1908, p. 166) F. de P. da Silveira Lôbo, primeiro colocado, foi nomeado senador em 
22 de julho de 1868.
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XVIII
Washington

Tenho presente a tua de 30 do passado.
A prescrição de que se trata é da ação de nulidade, a qual o 

genro de D. Felizarda poderia invocar se os herdeiros deixassem 
passar 30 anos sem demandar a nulidade da venda.

Invoque a Ord. para anular a venda, embora a opinião do 
Gama, que não convém declarar, se os contrários nada disserem a 
respeito. A regra de direito é que a doação in solutum vale... O título 
do escrivão devia ter sido passado por escritura pública, porque em-
bora os vendedores fossem muitos, o contrato é um só e indivisível.

Os que contrariam por negação não podem dar prova, por-
que, como sabes, a prova se dá aos fatos alegados em artigos, o que 
se não verifica na hipótese.

Por aqui nada de novo. Tenho esquecido de dizer-te que sou o 
advogado do Cristiano na questão de responsabilidade de imprensa 
com o Dr. Onofre, se ele vier a juízo.

Lembranças à Isabelinha; dize-lhe que vou aprontar as enco-
mendas e remeter para o... na primeira oportunidade.

Recebi o retrato do Nhonhô, o que causou-me muitas sauda-
des dele; – está muito parecido.44

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 3 de abril de 1868.

44 Uma questão jurídica, amabilidades ao irmão, notícias particulares. Uma carta toda 
ela profissional. Um daqueles secos pareceres de Lafayette.
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XIX
Washington

Tenho presente a tua de 2 do corrente.
A respeito de tua consulta há o seguinte:
Em regra, o juiz de órfãos não conhece de causas contencio-

sas, embora figurem como réus ou autores, órfãos e interditos. Para 
estas causas é competente o juiz municipal. O juiz de órfãos só co-
nhece de tais causas por dependência de outras em que é compe-
tente, como no caso de divisão, se a partilha foi feita perante ele.

Assim já vês que, sendo a divisão (communi dividendo) uma 
ação de natureza contenciosa, e não estando presa ao juízo de ór-
fãos por dependência, foi a divisão em que falas, regularmente feita 
perante o juiz municipal.

Por aqui nada de novo. Espera-se que o ministério se retire, 
apenas reunidas as Câmaras.

A votação de Minas Novas importa necessariamente a der-
rota do Cristiano; mas a derrota é honrosa, à vista do grande nú-
mero de votos que ele obteve.45

Lembranças a Isabelinha e que as crianças passem bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio 7 de abril de 1868.

45 Outro parecer. O ministério cairia em julho, com a subida dos conservadores, na 
mais famosa questão de gabinete do Império – Lafayette não sonhava com a bor-
rasca que vinha... Cristiano, mencionado nas duas últimas cartas, é, certamente, 
Cristiano Ottoni.
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XX
Washington

Recebi a tua de 24 do corrente.
A sentença que julga o termo de desistência é uma mera for-

malidade que nada acrescenta ao ato, vale como uma simples homo-
logação. Portanto, o termo ainda sem a dita sentença produz todos 
os seus efeitos legais.

Assim, pois, absolutamente não pode proceder exceção de 
litispendência fundada em que o termo de desistência não está jul-
gado por sentença.

Ao demais na hipótese, ainda que não houvesse desistên-
cia, semelhante exceção não podia ser sentida, porque a ação corre 
entre pessoas diversas. Veja-se a nota 291 de Pereira e Sousa.

Em política, por enquanto nada de novo. Dizem que o mi-
nistério não tem maioria. É possível que caia, mesmo porque está 
desmoralizadíssimo.

Quem subirá? Creio que o novo ministério se há de compor de 
progressistas, porque é essa a feição dominante na Câmara. Consta-
-me que o Lôbo espera ser chamado para organizar o gabinete. Não 
sei o que há de provável nisto, mas nesta terra tudo é possível.46

Lembranças a Isabelinha e que os meninos passem bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 28 de abril de 1868.

46 O ministério caiu em julho – os conservadores, com o visconde de Itaboraí à frente, 
subiram ao poder, em 16 de julho.

 Pereira e Sousa (Joaquim José Caetano) é o autor do Dicionário Jurídico, tão utilizado 
no foro então.
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XXI
Washington

Os senadores e deputados liberais resolveram converter o 
Diário do Povo em órgão do partido, em substituição do Mercantil 
que passou aos conservadores.

Da redação em chefe fomos incumbidos eu e o Pedro Luís,47 
sem responsabilidade pela parte material, mas com direito de afinal 
ficarmos com a propriedade da folha.

Não há atualmente uma folha, órgão autorizado dos liberais. 
Daí podes depreender qual não virá a ser a importância do D. do 
Povo. O Otaviano, Flávio e T. Bastos são nossos colaboradores.

Estou à espera do P. Luís para dar começo à tarefa.
Aceitei o convite com muito prazer, porque nesta terra quem 

não tem dinheiro ou posição oficial, só se faz valer e respeitar pela 
imprensa.

Demais não convinha absolutamente a inação em política, 
em que tenho vivido desde o ano passado.48

Muitas lembranças a Isabelinha e que os meninos passem bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 19 de junho de 1868.

47 Pedro Luís Pereira de Sousa, o conhecido poeta, deputado pelo Rio de Janeiro, foi 
também ministro. No final do Império houve outro deputado Pedro Luís, este agora 
Soares de Sousa, conservador. Também pelo Rio. Francisco Otaviano de Almeida 
Rosa, Flávio Farnese da Paixão e Aureliano Cândido Tavares Bastos são os redatores 
do jornal.

48 Convém recordar que, apesar de muitas vitórias liberais nas eleições aqui mencio-
nadas, Lafayette não foi eleito deputado.
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XXII
Washington

Lê o Mercantil de hoje. Vem nele uma correspondência do 
doido do Guimarães, um colega de ano, na qual faz no final uma 
insinuação à tal carta de meu Pai a um dos ministros. Está isto 
muito bonito. Respondo no Diário do Povo de amanhã, mas não 
faço a menor alusão a esta insinuação. Fico no terreno da questão 
política.49

Não posso ser mais extenso por falta de tempo. Lembranças 
a Isabelinha e meninos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 7 de agosto de 1868.

49 O Mercantil, importante jornal da época, de tendências liberais. José Inácio Gomes 
Guimarães, desembargador em São Paulo e Chefe de Polícia. O futuro barão de 
Pouso Alegre parece que escrevera algo a um ministro do gabinete Itaboraí, tão 
combatido por Lafayette. Aliás, nem sempre Lafayette aprovava muito as posições 
políticas paternas. Depreende-se daí que a carta era real (se não, a desmentiria...) e 
isto é que seria “muito bonito”...
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XXIII
Washington

Recebi a tua última.
Não sei se será conveniente que tomes parte ativa na política 

dessa localidade, mas há a notar que a inatividade da tua parte, à 
vista da atitude que meu Pai vai tomar, pode parecer convivência 
com os conservadores.

Portanto, se podes mover-te sem contrariar a meu Pai de 
frente, acho conveniente que o faças.

Ontem disse-me o Lôbo que na sua viagem para Mariana há 
de tocar lá na fazenda para entender-se com meu Pai.

Acredito que o Figueira, que daqui parte hoje, passará lá por 
casa. É preciso que o tratem muito bem. Em todo o caso, tu o deves 
procurar aí e mostrar-lhe a maior amizade.50

É preciso que saibas que de nossos amigos de São Paulo ne-
nhum me tem mostrado estima mais sincera do que o Figueira. 
Basta o seguinte: tendo ele muitos correligionários que são advo-
gados, deixa-me o seu escritório que é atualmente o melhor do Rio 
de Janeiro. Ele leva a mulher; visita-o aí com a Isabelinha.

Eu vou indo bem, mas com um trabalho imenso, de que eu 
mesmo não sei como dou conta.

Lembranças a Isabelinha e que as crianças vão bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 18 de agosto de 1868.

P. S. Por outro correio escrevo a meu Pai, dizendo-lhe que o Figueira provavel-

mente passa lá por casa.

Faze, por conseguinte, chegar a carta a meu Pai, sem perda de tempo.

50 O ilustre jurista Domingos de Andrade Figueira assumiu a presidência de Minas em 
25 de agosto de 1868. Manteria sempre boas relações com Lafayette.

 Vê-se desta carta que o futuro barão de Pouso Alegre, preso às complicações políti-
cas de Queluz, estava metido em acordos que desagradavam ao futuro conselheiro. 
Lafayette nem sempre aprova a política paterna, repetimos.



83

XXV
Washington

Tenho presente a tua de 6 de março.
Em resposta tenho a dizer-te que só se podem habilitar como 

herdeiros do Pe. Agostinho os seus parentes pelo lado da mãe.
A mãe não o poderia suceder intestado; entretanto podem os 

parentes dela, como irmãos, etc. A Ordenação é expressa e termi-
nante (vejas a Ord. do Livro 4º, Título 93, Coelho da Rocha, § 340, 
nº 2).

Os parentes pelo lado paterno são excluídos pela mesma Ord.
Os parentes da mãe só poderiam ser excluídos por filhos do 

Pe. Agostinho, deixados herdeiros em testamento, regularmente 
habilitados.

Portanto a habilitação consiste em os parentes da mãe pro-
varem que o são, e ao mesmo tempo que não há outros parentes em 
grau mais próximos, pois como sabes em ação de habilitação, os 
habilitantes devem provar: 1º – o parentesco com o habilitado, 2º – 
que são os mais próximos parentes. Tenhas muito cuidado em fazer 
prova completa, porque há muitos que, contra o princípio expresso 
de direito, – na dúvida votam a favor do fisco.

Muitas lembranças a Isabelinha e desejo muito que o Renati-
nho já esteja bom do incômodo dos dentes.

Ensines o Nhonhô a ler primeiro letra impressa por aquele 
livro que te mandei. A questão é conhecer as letras e sabê-las jun-
tar: entender a letra de mão é questão de tempo e hábito.51

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 10 de março de 1869.

51 Depois de um rápido parecer jurídico, à moda do tempo, quando não se produziam 
textos eruditos e laboriosos, uma curiosa sugestão a Washington acerca de como 
ensinar a ler ao “Nhonhô”. Note-se o modo mineiro de falar, diferente do “Yoyô”, 
mesmo, “Nonô” de certas regiões. (Na zona central de Minas, dizia-se Nhonhô e 
Nhanhá).
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XXV
Washington

Recebi a tua última. Visto que os herdeiros do Padre Agosti-
nho, pela parte materna, não querem habilitar-se, o único recurso 
é o que lembras – isto é – o habilitarem-se os herdeiros do Padre 
Ribeiro e pedirem a herança, visto como não tendo havido institui-
ção testamentária, o Pe. Agostinho pela simples legitimação não 
podia suceder o Pe. Ribeiro.

Mando-te cópia do parágrafo respectivo da minha obra, em 
que trato da matéria. Aí verás com toda a clareza como a opinião de 
Melo é hoje entre nós ainda mais sustentável do que pela legislação 
antiga.

Nesse parágrafo trata-se dos efeitos da legitimação não só em 
relação aos filhos naturais como aos espúrios.

Acho, pois, que vale muito a pena tentar-se a ação. Acredito 
que, ao menos, a Relação à vista da argumentação aí expendida não 
poderá deixar de ceder à evidência.

Lembranças a Isabelinha e desejo que os meninos vão bem.
Tua roupa está pronta.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 25 de março de 1869.

Remeto-te com esta um manifesto do Centro Liberal.52

52 Em meio a uma confusa questão de herança, com citações de Melo Freire sem inte-
resse histórico, e, ademais, com personagens de identificação difícil, há um comen-
tário sobre o Manifesto do Centro Liberal.

 “Caindo, em 1868, o Partido Liberal, fundiram-se os liberais progressistas com os 
históricos, fundaram o Clube da Reforma e tiveram por órgão o jornal – A Reforma.”

 “A 4 de maio de 1869, o Centro Liberal, representado por Nabuco de Araújo, Zacarias 
de Góis e Vasconcelos, Bernardo de Sousa Franco, Antônio Pinto Chichorro da 
Gama, Francisco José Furtado, José Pedro Dias de Carvalho, João Lustosa da Cunha 
Paranaguá, Teófilo Benedito Ottoni e Francisco Otaviano, publicou um manifesto, 
declarando que os partidos naturais não carecem de programa, pois a missão deles, 
bem explícita pela sua denominação, está também assinalada pela sua natureza. 
Assim, no Brasil, a missão do partido liberal objetivava a realidade e desenvolvi-
mento do elemento democrático da Constituição e a maior amplitude e garantia 
das liberdades individuais e políticas. Não será necessário dizer, continuava o ma-
nifesto, que o partido liberal consagrava entre os seus princípios fundamentais: 1º, 
a responsabilidade dos ministros pelos atos do poder moderador; 2º, a máxima – o 
rei reina e não governa; 3º, a organização do conselho de ministros, como meio 
prático das duas ideias anteriores; 4º, a descentralização, no verdadeiro sentido 
do self government; 5º, a maior liberdade em matéria de comércio e de indústria e 
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XXVI
Washington

Tenho presente a tua de 15 do corrente.
A mulher não se pode separar do marido por autoridade pró-

pria; por isso, embora esteja fora da casa conjugal, deve requerer 
depósito.

Fora da cidade episcopal a justificação para depósito corre 
perante o Vigário da Vara, pertencendo, porém, a decisão da causa 
principal ao Vigário Geral. Monte, Direito Eclesiástico, parágrafo 
406. Assim, pois, deves proceder a justificação perante o Vigário 
da Vara, mas a ação de divórcio deve começar e correr perante o 
Vigário Geral.

O sumário de depósito é um preparatório da ação,
A mulher pode, independentemente de consentimento do ma-

rido, passar procuração para o divórcio. É ponto líquido em Direito.

consequente derrogação dos privilégios e monopólios; 6º, garantia efetiva de li-
berdade de consciência; 7º, ampla faculdade ao cidadão para estabelecer escolas 
e programas de ensino, alargando-se, no entretanto, aquela que o Estado oferece 
presentemente, enquanto a iniciativa individual e de associação não dispensar esse 
auxílio; 8º, independência do Poder Judiciário, e, como meio essencial dela, a inde-
pendência pessoal dos magistrados; 9º, unidade de jurisdição do Poder Judiciário, 
criada pela Constituição administrativa, e, por consequência, a derrogação de toda 
jurisdição administrativa; 10º, o Conselho de Estado como auxiliar da administra-
ção e não político; 11º, reforma do Senado, no sentido da supressão da vitaliciedade, 
– como corretivo da imobilidade e da oligarquia, e como meio essencial da justa 
ponderação e recíproca influência dos dois ramos do Poder Legislativo; 12º, redução 
das forças militares em tempo de paz. 

 São as necessidades e condições sociais, – continuava o manifesto, que vão dando 
objeto e oportunidade para aplicações de princípios liberais, criando novas situa-
ções, exigindo novos programas. Reforma ou Revolução – eis o lema dos liberais que 
se propunham principalmente realizar: a) a eleição direta; b) a reforma judicial e 
judiciária; c) a abolição de recrutamento, suprindo o Exército e a Armada pelo vo-
luntariado, enquanto não houvesse a ordenança militar, prometida pela Constitui-
ção; d) extinção da guarda nacional, substituída por uma guarda cívica municipal; 
e) emancipação dos escravos, mediante a libertação dos respectivos filhos, nascidos 
da data da lei em diante e a alforria gradual dos restantes.

 Ao manifesto seguiam-se anexos, contendo pormenores das reformas pretendidas.
 A questão religiosa deu causa ao aditamento do programa de 1869. O Clube da Re-

forma incumbiu uma comissão de estudar o assunto e emitir parecer, que foi apro-
vado, firmando estes princípios, aceitos pelo partido: 1º, registro civil de nasci-
mentos e óbitos; 2º, contrato civil obrigatório no casamento; 3º, secularização dos 
cemitérios públicos; 4º, liberdade plena de religião, com culto externo e público; 
5º, supressão do artigo da Constituição atinente ao juramento, no sentido de não se 
especificar religião alguma. Tudo isto, – assevera-o o parecer, – decorria do art. 179, 
§ 5º da mesma Constituição, o qual estabelecia a plena liberdade de consciência.

 O parecer traz a data de 1 de junho de 1877.”
 (Afonso Celso, Oito anos de Parlamento; Poder pessoal de D. Pedro II – Reminiscência 

e notas, São Paulo, s. d., pp. 227-229.
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A minha sociedade de advocacia com Venâncio cessou en-
quanto ele estiver ausente.53 O escritório vai dando alguma coisa. 
Tenho boas causas que me devem dar lucro considerável.

Lembranças à Isabelinha e que os meninos passem bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 23 de maio de 1869.

53 Interessante parecer jurídico, mais claro, pois entra diretamente nos assuntos, 
enquanto os outros respondem a um a pergunta. O desquite, que ele denomina 
claramente “divórcio”, fazia-se na Igreja. Monte é D. Manuel do Monte Rodrigues 
de Araújo, Bispo-capelão-mor e conde de Irajá, autor de um importante Direito 
Eclesiástico, Rio, 1857-1859, 3 v., de doutrinas não muito ortodoxas. (Foi posto no 
lndex, por suas ideias regalistas).

 Venâncio era Venâncio José de Oliveira Lisboa, nomeado presidente da Paraíba em 
1869.
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XXVII
Washington

Por este correio remeto-te os óculos e a chavinha da lata, 
visto como não poderiam ser entregues ao Joaquim Afonso que par-
tiu hoje pela manhã.

Dizem-me que o ministério está em crise e assegura-me pes-
soa bem informada que em todo o caso retira-se dentro em pouco.

Há quem creia que serão chamados os liberais; não sei porque 
o imperador está profundamente desgostoso com os conservadores, 
como a Câmara dos Deputados tem caído na maior desmoralização.

Se assim acontecer é um mal para os liberais, que ainda não 
estão preparados para o poder.54

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 3 de julho de 1869.

54 O ministério de 16 de julho (visconde de Itaboraí, presidente), iria até 29 de setem-
bro de 1870, quando passaria a chefia do governo de sua Majestade ao visconde, 
mais tarde marquês de São Vicente, o grande jurista José Pimenta Bueno. Os con-
servadores ficariam no poder até 1878. Anote-se a objetividade de Lafayette: – os 
liberais não estão preparados para o poder.
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XXVIII
Washington

Recebi a tua última.
Podes dizer ao Cabral que a causa dele está percorrendo juí-

zes e que deve ser julgada um desses dias.
O meu livro deve estar todo impresso no fim deste mês e 

quando muito princípios do outro. É um belo volume de 400 pági-
nas.55

O Benjamim56 parte um destes dias.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 6 de setembro de 1869.

55 Comunica ao irmão, justamente orgulhoso, a sua estreia literária. Trata-se de 
Direitos de Família, obra-prima do jurista filósofo. É um livro clássico no Direito 
Civil Brasileiro.

56 Benjamim Rodrigues Pereira, seu primo.
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XXIX
Washington

Recebi a tua última com o maior prazer por saber que a 
Isabelinha tenha tido o seu feliz sucesso.

Eu de minha parte fico muito contente de cada vez que Deus 
te abençoa com um filho; são consolos para a nossa velhice. A ques-
tão é educá-los bem.

Isso havemos de fazer e sem grande dificuldade.
Por estes quinze dias te remeterei o meu livro; está-se agora 

imprimindo o índice e a introdução.
É um magnífico volume de 400 páginas.57

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 4 de outubro de 1869.

57 O livro já vinha e o autor estava orgulhoso. O seu correspondente, por sua vez, com 
a família aumentada. D. Isabelinha tivera um “feliz sucesso”.
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XXX
Washington

Recebi a tua última, e fiquei satisfeito com a notícia que me 
dás de que meu Pai já está perfeitamente bom do incômodo que 
sofreu.

Pelo correio de anteontem escrevi-te.
Nestes últimos dias tenho andado muito atarefado; além de 

negócios do escritório, estive fazendo o índice alfabético e a intro-
dução de meu livro.

Muitas recomendações a Isabelinha e desejo que o recém-
-nascido e os dois outros granadeiros passem bem.58

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 6 [de] outubro de 1869.

58 Tudo bem – o pai sarara, o livro estava saindo, os “granadeiros” iam passando bem.
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XXXI
Washington

Recebi a tua de 20 do passado.
As calças e colete estão já em meu poder e serão entregues ao 

correspondente do Afonso logo que procurá-los.
Hoje mesmo vou comprar os óculos e os dois pares de luvas 

para serem entregues com as calças.
O meu livro está-se encadernando; talvez te seja remetido o 

teu exemplar hoje mesmo, se recebê-lo a tempo de meter no correio. 
Irão dois exemplares, um para ti, e outro para meu pai.

Por aqui nada de novo.
Em política nada. O ministério está fraquíssimo, no entanto 

vai vivendo.59

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 4 de novembro de 1869.

59 O livro estava saindo. Mas o ministério não cairia logo...
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XXXII
Washington

Recebi a tua de 30 do passado.
Tem sido unânime a aprovação de meu livro. Nabuco, Freitas, 

Perdigão Malheiro, Viana, visconde de Sapucaí o têm julgado da 
maneira mais lisonjeira para mim.

Muitos o consideram o melhor livro que sobre Direito se tem 
publicado no Brasil.

Em São Paulo creio que a impressão não será a mesma.
Os lentes não podem ver com bons olhos nem toleram um 

livro que não sai do seu círculo – eles que ainda não escreveram 
nada que valha.

Mandei um exemplar ao Crispiniano, ao Ramalho e a José 
Bonifácio. Veremos o que dizem eles.60

O Ribas, que aqui está e que muito se descontentou de eu não 
tê-lo incluído entre as grandes letras do Brasil, já tem feito as suas 
murmurações.

A ele... censuras.
... pela imprensa
... que ele publicou e que no conceito de todos não prestam.
Adeus. Espero partir a 20 de dezembro e chegar a casa a 25. 

Muitas lembranças a Isabelinha. E desejo que os meninos vão bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 7 de dezembro de 1869.

60 Temos o sucesso do livro! Falando ao irmão, não esconde a alegria e diz que os 
mestres o consideraram o melhor livro de Direito (certamente civil) publicado no 
Brasil. Continua um clássico, como se sabe. Os mestres do Rio o aplaudem: Nabuco 
de Araújo, Teixeira de Freitas, Perdigão Malheiro, o marquês de Sapucaí e Ferreira 
Viana (?). O conselheiro Antônio Joaquim Ribas, autor de um apreciável Direito 
Administrativo (Rio, 1866), porém, não gostou. Lafayette temia, porém, os mestres 
paulistanos. Esta carta é um expressivo flagrante do mundo jurídico brasileiro de 
1869.

 João Crispiniano Soares, Joaquim Inácio Ramalho (barão de Ramalho), José Bonifácio 
de Andrada e Silva, são as grandes figuras da Faculdade de São Paulo.
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XXXIII
Washington

Grande novidade!
Estou de casamento justo com a Exma. Sra. D. Francisca 

Coutinho, menina de dezenove anos de idade, formosa como um 
anjo caído do céu, de uma educação primorosa, modesta, singela, 
inteligente, amiga da economia, de costumes puríssimos e habi-
tuada a viver longe do bulício do mundo.

É filha legítima do Dr. José Júlio de Freitas Coutinho, antigo 
advogado nesta corte e sogro do Silveira Martins.

É uma moça tal como eu sempre imaginara para minha mu-
lher, boa, santa e capaz de viver de pouco.

É a filha mais moça e herdeira da terça parte do pai. Em carta 
segura que por este correio escrevo a meu Pai, peço o consenti-
mento dele e de minha Mãe. Quero que sejas o portador desta carta 
e que lhe desvaneças qualquer repugnância, fazendo com que ele 
me dê uma resposta que eu possa apresentar à família.

É preciso que saibas que já fiz a minha promessa e que não 
posso por consideração alguma faltar a ela.61

Dize a Isabelinha que ela vai ter uma irmã digna dela por 
todos os títulos.

Eu te confesso que estou muitíssimo contente. Vejo tudo 
cor-de-rosa.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 14 de junho de 1870.

Manda-me com brevidade a minha certidão de batismo, reconhecida por tabelião.

61 Esta carta é um belo espelho da época. Famoso jurista, antigo presidente de pro-
víncia, homem de prestígio na política e no fórum, Lafayette, para casar-se pede 
licença aos velhos pais em Minas... Era mera formalidade, já estava comprometido 
e não poderia faltar, mas precisava desfazer as repugnâncias do futuro barão de 
Pouso Alegre... Com este casamento, Lafayette torna-se concunhado de Gaspar 
Silveira Martins, o grande tribuno rio-grandense.
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XXXIV
Washington

Escrevi-te pelo penúltimo correio dando-te parte que estou 
de casamento armado.

Manda-me a minha certidão de batismo com urgência pelo 1º 
correio. Está nos livros da matriz dessa freguesia.

O casamento deve ter lugar no dia 9 de julho.62

Se pudesses vir assistir, eu teria imenso prazer, mas não exijo 
sacrifício.

Aí vão dois retratos da minha noiva, um para a Isabelinha e 
outro para minha Mãe.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 16 de junho de 1870.

62 A política entregue aos conservadores, Lafayette cuidava da vida. Seu escritório ia 
bem. Publicara um livro famoso desde logo. Só lhe restava deixar a condição celiba-
tária, que dava que falar, por certo. Já fizera 36 anos...
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XXXV
Washington

Recebi a tua última. Ocupa aqui a atenção de todos a narra-
ção dos acontecimentos da Europa. Sou pela França e sinto os su-
cessos da Prússia, mas afinal a França será vencedora.

Na política interna não há nada de novo. A situação conser-
vadora está no auge da desmoralização. Os próprios conservadores 
estão desconfiados de que com o ministério atual cairá a situação.63

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 14 de setembro de 1870.

63 Não estava bom profeta: a França foi facilmente derrotada; Bismarck fundaria em 
Versalhes o Império alemão e os conservadores não cairiam logo. Haveria, sim, mu-
dança de governo. Sairia Itaboraí, entraria São Vicente (Pimenta Bueno), em 29 de 
setembro de 1870, no 24º gabinete do Reinado.
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XXXVI
Washington

Recebi com muito prazer a tua última.
A Chiquinha teve a maior alegria com o convite que a 

Isabelinha lhe fez para madrinha da menina, com que Deus te acaba 
de abençoar.

No correio seguinte ela escreverá a respeito a Isabelinha. 
Pela minha parte dou-te o parabém pelo nascimento da menina – 
parecia que estávamos condenados a sermos uma geração de ho-
mens; felizmente quebraste o encanto. O que cumpre é dar-lhe uma 
educação esmerada e para esse fim Deus nos há de ajudar.

Há muita coisa em política e que seria impossível dizer em 
uma carta.64

No fim deste estaremos juntos e então conversaremos lon-
gamente.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 2 de dezembro de 1870.

64 Alegrias de família. E complicações políticas. Referia-se ao manifesto republicano?
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XXXVII
Washington

Tenho presente a tua de 18 do corrente.
A ação de que falas, para haver os bois ou o seu valor e prejuí-

zos resultantes, é ordinária.
O pedido deve ser para restituir os bois, ou pagar o seu valor 

e prejuízos.
Não há menor dúvida que é ação ordinária. Para isso basta 

que não haja, como não há, lei alguma que a declare sumária.
Ao demais, não há nulidade em dar-se curso ordinário à cau-

sa que é sumária: nulidade seria o contrário.65

Por aqui nada de novo.
Muitas recomendações minhas e da Chiquinha a ti e a Isa-

belinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 16 de março de 1871.

65 Um parecer lacônico, aparentemente de bois que entraram na roça do vizinho.
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XXXVIII
Washington

Não é lícito ao Réu dividir as exceções dilatórias e vir a juízo 
com uma depois da outra. A Ord. L. 3. T. 20 § 9 é expressa: a parte 
deve vir conjuntamente com todas as suas exceções dilatórias.

Se, pois, a parte só opôs uma exceção dilatória e, desprezada 
esta, quer vir com outra, deve ser repelida.

O meio prático é pôr-se nos autos uma cota nesse sentido, 
quando se tem de dizer sobre a exceção.66

Por aqui nada de novo.
A Chiquinha e eu nos recomendamos muito a ti e à Isabelinha. 

Desejo que os meninos passem bem.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 17 de março de 1871.

66 Mais outro parecer, curto, lacônico e simples. Cita as Ordenações Filipinas. Note-se 
que Washington Rodrigues Pereira advogava em Minas.
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XXXIX
Washington

Recebi as procurações dos herdeiros do Pe. Agostinho.
Já mandei preparar a causa e juntar as procurações aos autos.
Podes ficar certo que hei de fazer todo esforço para alcançar a 

confirmação da sentença. Os herdeiros já concordaram dar 100:000 
para as despesas.

Oportunamente hei de imprimir um memorial.
Manda dizer-me se a Isabelinha recebeu uma carta da 

Chiquinha com uma procuração.67

Por aqui nada de novo.
A Chiquinha e eu nos recomendamos muito à Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 10 de junho de 1871.

67 Questões forenses. Certamente D. Chiquinha mandou procuração para que a repre-
sentassem no batizado da filha de Washington.
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XL
Washington

Aí vai uma receita para o Nhonhô, formulada pelo visconde 
de Prados, que a ditou, escrevendo eu.

Diz ele que o Nhonhô está escapo, mas que deve haver muito 
cuidado com ele, porque o mal que os meninos sofreram é gravís-
simo – chama-se... [palavra ilegível], febre que se desenvolve em 
consequência do muito catarro e originada pelo sarampo.

Quanto à menina, ele nada receitou, porque diz que à hora 
em que ele escrevia, já ela não devia existir.

Mando esta com a receita pelo registro e outra com cópia da 
receita em carta livre.

Se em Queluz não houver os ingredientes da receita, manda-a 
sem perda de tempo a Barbacena.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Receita do visconde de Prados:

Julgo útil administrar ao menino uma mistura composta da maneira seguinte:

Tintura de lobélia – meia oitava

Tintura de beladona – meia oitava

Tintura de balsâmica – quatro oitavas

Para dar em doses de oito gotas, 4 ou 5 vezes ao dia, em um pouco de infusão de 

grelos de laranjeira.

Concorrentemente com este meio deverá aplicar em várias regiões do peito, suces-

sivamente, vesicatórios volantes de modo a produzir simples rubefação.

Logo que for compatível a alimentação, deverá esta ser nutriente e acompanhada 

do uso de óleo de bacalhau, graduando-se a dose em proporção da tolerância do 

estômago e intestinos.

De dias em dias será útil administrar ao mínimo seis grãos de calomelanos e seis 

ditos de ruibarbo.68

Rio, 14 de outubro de 1871.

68 A medicina do então visconde, depois conde de Prados (Dr. Camilo Maria Armond), 
era boa. Receitando à distância, sem ver os meninos, acertara. Eponina, a garota, 
morreu mesmo (v. cartas seguintes) e o Nhonhô escapou. Não se tem o nome da 
doença. E os remédios são dos velhos tempos em que os médicos receitavam, ao 
invés de indicar “preparados”.
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XLI
Washington

Recebi a tua última em que me comunicavas o falecimento 
da Eponina, notícia que eu já esperava à vista do que me dissera o 
V.de Prados.69

Compreendo perfeitamente os teus sofrimentos e da Isabeli-
nha, mas não se deixem assoberbar pela dor. O mal é irremediável 
e, por isso mesmo, que fazer?

Bem desejava que tu e a Isabelinha viésseis passar comigo 
alguns meses, mas a estação que começa é má.

Espero que venham para o ano, em estação fria, e devem 
trazer o Nhonhô, que poderá ficar no colégio. Há aqui um colégio 
dirigido por irmãs de caridade, em que as crianças são muito bem 
tratadas. O Martins70 lá tem uma menina de sete anos.

Pretendo sair daqui em 10 de dezembro próximo futuro e hei 
de levar uma excelente espingarda para caçarmos.

O remédio que o Prados receitou para o Nhonhô é enérgico, 
por isso convém que diminuas a dose, isto é, que ele o tome em 
menor número de vezes – isto, porém, se for ficando melhor.

A Chiquinha e eu muito nos recomendamos a ti e a Isabelinha.
Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 20 de out. de 1871.

Muito cuidado com a dieta do Nhonhô mas é preciso que ele tome alimentos 

nutrientes.

69 Confirma-se o diagnóstico do visconde de Prados: morreu Eponina e escapou o 
Nhonhô.

70 Martins é o concunhado Gaspar Silveira Martins.
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XLII
Washington

Recebi a tua última.
Já mandei vir da Relação os autos aos herdeiros do Pe. Ribeiro, 

para deles tirar as informações que pedes.
Por outro correio te enviarei essas informações e a sentença 

do Lopes.
Tudo aqui está em suspenso à espera da chegada do impera-

dor, que aqui deve estar em 31 deste.71

Não se sabe quem ele chamará para sucessores dos atuais mi-
nistros. Os liberais têm esperanças. Em breve veremos.

A D. Francisca, Chiquinha, o Júlio e eu nos recomendamos a 
ti, à Isabelinha e ao Nhonhô.

O meu Novato vai bem de saúde, tem crescido muito e está 
muito gordo. Vive a rir-se e numa travessura permanente.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 26 de março de 1872.

71 O gabinete de 7 de março de 1871, o 25º do reinado, iria até 25 de junho de 1875, 
quando o duque de Caxias assumiria o posto. Seria, exatamente, o de mais longa 
duração no Império. O imperador vinha de sua primeira viagem à Europa... Chegou 
D. Pedro II na data mencionada.
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XLIII
Washington

Meu Pai escreveu-me acerca da compra da fazenda de Santo 
Amaro, que pertenceu ao José Narciso.

Acho o negócio excelente para nós, até pelo progresso que 
naturalmente há de ter a questão do elemento servil.

A fazenda tem campos excelentes e serve para nela se ter uma 
magnífica criação de animais.

Respondo a meu Pai que estou pronto a contribuir com di-
nheiro, mas por enquanto não o posso fazer.

É conveniente, portanto, apalavrar o negócio com a Lúcia para 
mais tarde, não se realizando, porém, o contrato, senão quando tiver-
-se reunido o dinheiro necessário. Talvez no fim do ano eu possa ter 
disponível 20:000$.72

A realizar-se a compra já se sabe que há de ser de sociedade 
entre nós três, tu, meu Pai e eu, ou só em nome de meu Pai que vem 
a ser mesma coisa.

Todos de casa se recomendam a ti, a Isabelinha e Nhonhô.
O meu granadeiro andou endefluxado, mas felizmente já está 

bom.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 4 de abril de 1872.

72 Negócios particulares, a mostrar que Lafayette, mesmo no Rio, advogado impor-
tante, não se esquecia da paixão pela terra. Vinte contos, naquela era de câmbio 
alto, era uma quantia imponente: alguns milhões ao câmbio de 1964.
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XLIV
Washington

Recebi as tuas últimas e breve responderei.
Na carta que escrevo a meu Pai e na do Lôbo que a acompa-

nha, verás que sou apresentado candidato por esse distrito.
Isto coloca-me em grande dificuldade; sei que meu Pai tem 

grande repugnância em votar no Afonso e Alvim, que fazem parte 
da chapa, e que será difícil incluir nas listas dos eleitores de Santo 
Amaro aqueles heróis.73

A este respeito te pondero o seguinte: os liberais têm de subir 
breve; em uma situação liberal o Lôbo será o dono de Minas. Se aí 
formos hostis a ele, procurará ele levantar influências suas. E assim 
ficaremos sempre debaixo; se governarem conservadores, temos 
M. Teixeira contra; se governarem liberais teremos o Lôbo.74

Parece-me, pois, que é oportuna a ocasião para congraçar-
mos com o Lôbo.

Pensa nisto e conversa com meu Pai a respeito.
E visto que me meteram nesta estralada, esforça [esforça-te] 

aí por mim.
Todos de casa se recomendam muito a ti e Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 2 de set. de 1872.

73 Afonso Celso, futuro visconde de Ouro Preto, e José Cesário de Faria Alvim. Não se 
elegeram no pleito para a legislatura de 1872-1875.

74 M. Teixeira – Manuel Teixeira de Sousa, 1º barão de Camargos, muitas vezes men-
cionado, chefe conservador. E Lôbo, Silveira Lôbo, também muito citado. Os liberais 
ficaram no ostracismo até 1878, quando volveram, com o gabinete de 5 de janeiro, 
presidido pelo visconde de Sinimbu.
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XLV
Washington

Há muito que não me escreves.
A Chiquinha tem umas encomendas para a Isabelinha que 

não foram pelo cap. Gonzaga. Irão na primeira oportunidade.
Por aqui nada de novo.
Parece que o ministério não durará muito. E é mais que pro-

vável a subida dos liberais. Nesta hipótese, põe-te de inteligência 
com o Lôbo que será o homem de Minas.

Há dias escrevi-te recomendando-te um engenheiro da es-
trada de ferro de Pedro II, que vai a esse município estudar o pro-
longamento da mesma Estrada. É filho do Dr. Inácio Galvão, neto 
do velho Barreto,75 e sobrinho por afinidade do Otaviano. É uma 
relação preciosa para negócios relativos à estrada.

Vivo cada vez mais atarefado. Não tenho tempo para nada. 
Apesar de ainda nada sentir em minha saúde, parece-me que não 
me será possível aguentar tanto trabalho.

Este ano hei de ir a férias.
Muitas lembranças minhas e da Chiquinha, a D. Francisca, a 

ti e a Isabelinha.
Como vão os teus meninos? Os meus vão bem e muito espertos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 26 de julho de 1873.

75 Era o 25º gabinete do segundo Reinado – 7 de março de 1871 – presidido pelo vis-
conde do Rio Branco, e o de maior duração. Iria até 25 de junho de 1875, quando 
Caxias organizaria o último governo conservador na situação iniciada em 16 de 
julho de 1868. Joaquim Francisco Alves Branco Moniz Barreto, diretor do Correio 
Mercantil, era sogro de Francisco Otaviano de Almeida Rosa, grande chefe liberal 
no Rio.
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XLVI
Washington

Em ação de força nova o autor não tem direito de demolir as 
obras, salvo pagando-as.

A questão se reduz ao seguinte: as benfeitorias existentes no 
terreno pertencem como acessórios ao dono do terreno; os réus, 
porém, se estiverem de boa-fé, têm direito ao valor das benfeitorias 
(Rocha, § 421).

Na hipótese de que falas, o autor, por autoridade própria, po-
deria demolir as casas dos réus, mas teria de indenizar o valor e, não 
existindo as casas a esse tempo, será difícil fazer avaliação.

Poderia, também, requerer previamente a avaliação, mas isso 
daria lugar a delongas e chicana.

O remédio mais pronto é a demolição por autoridade própria; 
nisto não pode haver crime de dano porque as benfeitorias perten-
cem sempre ao dono do solo. É o que eu faria. Os réus que viessem 
com as suas ações para pedir a indenização.

Mas, enfim, pondera sobre o caso, porque muitas vezes as 
circunstâncias peculiares da causa impedem o uso deste ou daquele 
expediente.76

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 22 de out. de 1875.

76 Um bom subsídio para os juristas de hoje. Lafayette era assessor jurídico da família.
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XLVII
Washington

Aqui cheguei a 24, com boa viagem, mas com muita saudade 
de todos daí.

Na estrada de ferro estive com os teus cunhados José e João 
Luís. Esperavam pelo Nhonhô.

Achei os meus meninos com saúde, o que muito me alegrou, 
porque pelas últimas cartas estavam doentes.

Há muita animação nos liberais para disputar a eleição.
Está nomeado presidente dessa província o barão de Vila da 

Barra (Dr. Bonifácio de Abreu) excelente homem, mas estranho à 
chicana política e, portanto, fácil de ser enganado.77

Desejo que a Isabelinha já esteja restabelecida. Cá os espera-
mos em maio. A Chiquinha ficou muito contente com esta notícia e 
pede a Isabelinha que traga as receitas de fazer doces.

Estamos com um calor... por ora não há epidemias. Todos se 
recomendam a ti e a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 26 de janeiro de 1876.

77 Os cunhados de Washington eram: o Dr. José Caetano Horta Barbosa e João Luís 
Alves, casado com D. Bárbara Horta Barbosa, e pai do futuro ministro João Luís 
Alves.

 O barão de Vila da Barra (Dr. Francisco Bonifácio de Abreu) assumiria a presidência 
a 10 de janeiro de 1876, realizando importantes reformas administrativas. Era poeta 
e médico da Imperial Câmara. Note-se que Lafayette, apesar das divergências polí-
ticas, respeita-o.
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XLVIII
Washington

Recebi a tua última.
Admira-me que ainda ponhas em dúvida a inclusão do meu 

nome. Creio que te escrevi que o Lôbo fazia questão disso, tendo de-
clarado ao Afonso e a outros que eu era o seu candidato. Martinho 
Campos também não prescindia do meu nome. Estou, pois, na cha-
pa, a qual se acha organizada e vai ser expedida já.

Manda-me uma lista dos liberais daí e outros lugares, a quem 
deva me dirigir.

Não me é possível escrever a todas as influências da provín-
cia; limito [limito-me] a dirigir cartas às principais influências de 
cada colégio. A eleição por província se faz em condições diversas 
da eleição por distrito.

Agora a chapa tem uma força decisiva. O triunfo dos seis can-
didatos, que devem formar o terço, pode ser determinado por uma 
diferença de 30 ou 40 votos.78

A coisa ainda não está preparada; tens pois, muito tempo para 
estares aqui. Manda dizer-me o dia em que deves chegar. Eu resido 
à rua de São Clemente, nº 41, a cem passos da praia de Botafogo.

A Chiquinha e eu muito nos recomendamos a ti e a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 24 de setembro de 1876.

78 Só em fins de 1876 haveria eleições. Lafayette não seria eleito. Anotem-se as difi-
culdades e problemas das eleições por circunscrição única por província. Dirigir-se 
a todos eleitores não é possível. Só às principais influências. Vigorava, então, pela 
primeira vez a “lei do terço” – votava-se em dois terços da chapa, para forçar a re-
presentação da minoria. (Lei nº 2.675, de 20/10/1875)
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XLIX
Washington

Recebi as tuas últimas de Baependi.
Tenho escrito, talvez, 800 cartas para todos os colégios da 

província. Desde 22 de setembro até estes últimos dias, não tenho 
feito outra coisa.

Se não sair, não será por falta de atividade em escrever. De 
toda parte me dizem que o meu nome é bem recebido.

Deves ir a Queluz dar o teu, não para não se perder um voto, 
mas para evitares qualquer inconveniência.

Faças tudo para que a chapa seja votada sem discrepância de 
um voto.

Devem ter todos os votos liberais o Afonso, Alvim, Teófilo, 
Martinho, Prados, Paula Santos, Assis Martins, Afonso Pena, Fidélis.79

O Afonso tem feito tudo por mim e assegura-me a votação 
de Ouro Preto. Eu ficarei na posição mais desagradável se ele for 
cortado, em Queluz.

Já escrevi a meu Pai neste sentido.
A chapa tem causado desagrado; não é a melhor, mas também 

não é tão ruim.
Manda-me no mesmo dia o resultado da votação do colégio. 

Segundo meu Pai diz-me, os conservadores de Queluz votam-me. 
Esta diferença de votos não me coloca em falsa posição, porque é 
fácil conhecer que o excesso em meu favor é devido a votos conser-
vadores dados por amizade pessoal.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 21 de outubro de 1876.

79 Ainda o pleito. Escrever 800 cartas, aos chefes políticos, não era brincadeira. Na-
quele tempo não havia máquina de escrever. Em 1876, foram eleitos, dos menciona-
dos: Afonso Celso (Ouro Preto), Cesário Alvim, Teófilo Ottoni, Inácio Antônio de 
Assis Martins (mais tarde visconde de Assis Martins), e Martinho A. Silva Campos. 
José Roiz [de Lima Duarte], Fidélis de Andrade Botelho, Afonso Pena e Lafayette 
entrariam na Câmara eleita em 1878, já sob a situação liberal. Francisco de Paula 
Santos não voltou à Câmara.
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L
Washington

Até ontem o resultado da apuração dos colégios conhecidos 
me era favorável, mas hoje o resultado do colégio de Sabará e Santa 
Luzia desequilibrou-me completamente.

É uma traição indigna do Assis Martins.
Temendo ser cortado no Serro, Diamantina e São João Batista, 

onde os católicos não filaram um só voto, o J. Martins sacrificou-me 
e ao Afonso Pena para dar votos ao Mariz Águia... chefe dos cató-
licos do Serro. Mas há de pagar caro essa indignidade. Eu, Pena e 
Prados (igualmente traídos) nos ligaremos na primeira oportunida-
de. Além disso, o Lôbo por sua parte lhe tomará contas.80

Faltam ainda 35 colégios, mas a diferença entre mim e o úl-
timo da chapa liberal (Teófilo) é de 47 votos, portanto, segundo as 
melhores probabilidades, estou derrotado.

As probabilidades que me restam são as seguintes:
No Serro, Diamantina e São João Batista eu sou aceito e diversos 

da nossa chapa (José Roiz, J. Martins, Fidélis e outros) são eliminados.81

Pena é eliminado na Bagagem.
No Piranga os parentes do Filó trabalham ativamente por mim.
No Serro, Cruz Machado assegura-me para mais de 20 votos 

conservadores. O mesmo Cruz Machado recomendou-me muito 
para o 7º distrito.

Mas tudo é vago e inconsistente.
Estamos à tua espera; manda dizer-me o dia em que tens de 

chegar. Moro na rua São Clemente (Botafogo), nº 41. A Chica manda 
muitas recomendações a Isabelinha e ansiosa a espera.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 10 de novembro de 1876.

80 Eleição em que toda a província constituía uma única circunscrição, esta veria os fatos 
de “dobradinhas” e traições mútuas de companheiros de partido que tão comuns são 
hoje. O conde de Prados, Afonso Pena e Lafayette foram traídos, segundo a carta, por 
Assis Martins e outros. Os fatos descritos nesta e na seguinte carta dizem tudo.

81 Fidélis [de Andrade Botelho, várias vezes deputado], Cruz Machado, Antônio 
Cândido da Cruz Machado, futuro senador e visconde do Serro do Frio (conserva-
dor). José Roiz é José Rodrigues de Lima Duarte.
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LI
Washington

Há muitos dias não recebo cartas tuas. Quando vens? Espero-
-te todos os dias.

Terás visto como vai correndo a eleição. Que balbúrdia, que 
indisciplina!

Eu vou-me aguentando, e se o Lucas Calmon e Joaquim Pedro82 
ficarem de fora, como é muito provável, creio que serei eleito.

O antigo 2º distrito me tem sido terrivelmente hostil. Em 
Santa Luzia só tive 5 votos, em Sabará 13, em Sete Lagoas 7 e agora 
no Pará 1!

Acredito que nisto andou dedo do J. Martins, porque por toda 
a província os liberais receberam bem o meu nome.

Em Pitangui os liberais serraram a chapa; ainda não temos a 
lista dos votos, mas sabemos daquele resultado.

Temo da Marmelada, que é segundo distrito, e talvez sujeita 
à influência do J. Martins.

De todos os mais colégios que faltam, tenho razão para es-
perar boa votação.

Enfim – o que for soará.
A Chica manda dizer a Isabelinha que ela está tardando muito.
Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 20 de nov. de 1876.

82 Parece que falta uma vírgula, entre “Lucas” e “Calmon”. Devem ser os seguintes os 
nomes das pessoas mencionadas – Lucas Mateus Monteiro de Castro, José Calmon 
Nogueira Vale da Gama e Joaquim Pedro de Melo. Vãs esperanças: foram todos os 
três eleitos na maioria conservadora.
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LII
Washington

Com muito prazer recebi a tua de ontem.
Recebi o caixote de biscoitos que as crianças acharam exce-

lentes, bem como a cabra que chegou sem novidade. Mil graças a 
Isabelinha.

Calculava que hoje fosse o dia da tua partida, mas pela tua de 
ontem, vejo que ainda demorarás alguns dias.

Por aqui nada de novo e nem é possível que apareçam novi-
dades, antes da chegada do professor em Roma.83

Muitas lembranças à Isabelinha. E adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

10 de abril de 77.

O livro ainda não está terminado, faltam algumas folhas.

83 Aguardava-se a chegada do “professor”, isto é, D. Pedro II – ironia de Lafayette 
ao “rei mestre-escola”. O livro mencionado é o grande ensaio sobre O Direito das 
Coisas, aparecido em 1877, em 2 tomos, de 427 e 363 páginas.
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LIII
Washington

Recebi a tua de ontem.
A cabra chegou bem e vai dando excelente leite, ainda não 

em grande quantidade, naturalmente por estranhar o clima. Estou 
corrigindo as últimas folhas do meu livro; falta imprimir-se o índice 
alfabético que está feito e a introdução que farei nestes oito dias.

Levantas acampamento no dia 16; bem inveja tenho, mas no 
fim do ano para lá irei, se Deus não mandar o contrário.

Em política nada de novo. Dificuldades insuperáveis e todos 
à espera do professor D. Pedro de Alcântara, que creio, não poderá 
afinal resistir ao peso do ridículo.84

Muitas lembranças à Isabelinha. E adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 12 de abril de 1877.

84 Notícias diversas. A cabra que veio de Queluz, o livro a imprimir-se, a bem humo-
rada referência ao “professor D. Pedro de Alcântara” e a ingênua vaidade imperial 
de fugir ao protocolo e portar-se na Europa como intelectual de província. Nessa 
viagem ocorreu a cena realmente ridícula entre D. Pedro II e Vítor Hugo.
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LIV
Washington

Tenho presente a tua de 21 do passado e dou-te o parabém 
por estares restituído aos pátrios lares.

Dos jornais terás visto a marcha das coisas públicas. Não 
pode ser mais triste a posição do ministério. Parece a muitos que o 
imperador, em chegando, chamará os liberais.

O meu livro está todo impresso; só lhe falta a introdução que 
não posso fazer por estes dias porque estou atarefado com o memo-
rial para a questão do Mauá.85

Muitas lembranças a Isabelinha.
E adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 3 de maio de 1877.

85 O imperador chegaria em 26 de setembro de 1877, a bordo do navio Orenoco.
 Refere-se ao opúsculo: Questão comercial. Revista entre partes Recorrente: Vis-

conde de Mauá. Recorrida: Companhia Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí, Rio de 
Janeiro, 1877, 38 páginas.
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LV
Washington

Recebi a tua de 22 do corrente, com muito prazer por saber 
que todos ficaram bons.

Com esta te remeto o Memorial do Mauá.86

Não podes imaginar o efeito que tem produzido. O Mauá 
disse-me que se tem escrito muito sobre a sua questão, mas que 
nada que lhe satisfizesse tanto como o Memorial; e mostrou-me 
uma carta do Rio Branco em termos os mais lisonjeiros para mim.

O livro está todo impresso; só falta a introdução que não a 
tenho tido tempo de escrever.

A Chica e D. Francisca muito se recomendam a ti e a Isabelinha.
Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 29 de maio de 1877.

86 A questão Mauá, mencionada aí, é a famosa causa Mauá vs. Moura, estudada por 
Joaquim Nabuco em Um Estadista do Império, L. VII, c. I, n. I.
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LVI
Washington

A Filó morreu no dia 11 do corrente às doze horas da noite, de 
sofrimento de coração.

Este acontecimento me tem causado viva dor.
Estava residindo com as irmãs de caridade, em cujo colégio fa-

leceu. As meninas lá estão, e continuarão a estar. As irmãs prestam-
-se a tê-las por fracas mesadas, ao alcance dos rendimentos.

Ela me pediu e ao José Roiz que fôssemos tutores e inventa-
riantes.

O Juiz de órfãos já me nomeou tutor e ao José Roiz inventa-
riante.87

Deixou 25 escravos e quatro ou cinco apólices. Tudo reduzido 
a apólices pode dar umas trinta – sempre é alguma coisa.

Eu da minha parte farei pelas meninas tudo que puder. Man-
da dizer-me se elas têm alguma parte em terras no Alvarenga que 
é para dar a inventário.

O meu livro tem sido um sucesso imenso. Breve te mandarei 
o teu.

Recomendações a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 16 de agosto de 1877.

87 D. Filomena Badaró Rodrigues Pereira, viúva de Benjamin Rodrigues Pereira e com 
numerosa e ilustre descendência em Minas. José Roiz [Rodrigues] de Lima Duarte 
foi depois visconde de Lima Duarte.
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LVII
Washington

Recebi a tua última.
O Milagres88 deve receber hoje a quantia que lhe mandas pagar.
É duma grande dificuldade obter-se uma empreitada de es-

trada de ferro.
O Figueira não patrocina negócios desta ordem por ser depu-

tado.89 A não ser por ele, não tenho canal seguro.
Sousa Carvalho90 e outros não se metem seriamente nestas 

coisas senão a peso de dinheiro.
Às vezes o negócio se arranja por intermédio dos engenhei-

ros. O Júlio, teu cunhado,91 não te poderia auxiliar nisto?
Acresce que é preciso ter um sócio capitalista para os adian-

tamentos, porque o Estado paga com muita demora.
Exige-se caução de 20 e mais contos.
O meu pensamento é que não deves te meter nisto. Quase 

todos os empreiteiros se arruínam.
É melhor negócio com os empreiteiros e trabalhadores, ven-

dendo-lhes gêneros, animais, madeiras, pedras.
Ganha-se menos mas é negócio seguro.
Agora tratemos de política. É crença geral mesmo entre os 

conservadores, que a situação está por terra e que os liberais serão 
chamados.

E sabes o que querem de mim? Querem-me para a pasta da Jus-
tiça. Não sei o que fazer dada a hipótese. Tudo isto é da maior reserva.92

Muitas recomendações a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 24 de agosto de 1877.

88 Os Milagres são primos dos Pereiras. (V. Apêndice).
89 Bons tempos! Andrade Figueira não patrocinava negócios com o governo, por ser depu-

tado. Hoje, muita gente se torna deputado para patrocinar negócios para si e para os fi-
nanciadores de suas candidaturas. Era mau negócio ter empreitadas – e o governo paga-
va, embora tardiamente. Esta carta mostra como se alterou o critério de moral pública.

90 Sousa Carvalho (Antônio Alves de Sousa Carvalho) visconde por Portugal, era 
grande advogado e deputado liberal por Pernambuco.

91 O cunhado de Washington era o Dr. Júlio Augusto Horta Barbosa.
92 Já se falava nele para ministro. Mas ainda demoraria um pouco.
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LVIII
Washington

Tenho presente a tua última.
O Milagres já está pago do que lhe devias (572$000).
Não me parece conveniente a ida das meninas93 do Benjamin 

para o Alvarenga. Seria cortar a educação que estão recebendo das 
irmãs da caridade, onde despendem apenas os rendimentos dos 
bens, sendo possível talvez economizar-se alguma coisa, porque as 
irmãs fazem em favor delas o possível abatimento.

Mais tarde, irão para companhia de minha tia as que forem 
completando a sua educação.

Enfim, quando lá estiver em dezembro, conversarei com mi-
nha tia a respeito.

Tudo em política está suspenso, à espera da chegada do ho-
mem que traz nas suas mãos os destinos do Império.94

Não te tenho remetido o livro porque não me deixam ficar 
exemplar sobre a mesa.95

Lembranças à Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 31 de agosto de 1877.

P. S. Aí deve estar preso e sofrendo processo criminal um moço, filho da irmã do Sá 

Rêgo. Esse moço é idiota ou demente; vive sob curatela. Peço-te para fazeres por 

ele o que for possível. É um pedido da mãe que me foi feito por pessoa de minha 

amizade.

A mãe do moço responsabiliza-se por qualquer despesa.

93 As meninas são as filhas do Dr. Benjamin e de D. Filó.
94 Já não se fala mais no imperador, como o “professor”, mas como o homem que traz 

nas mãos os destinos do Império.
95 O Direito das Coisas parece que foi best-seller.
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LIX
Washington

Há muito que não te escrevo por muito atarefado.
O Ministério está, há dois dias, em crise. E parece que ainda não 

sobem os liberais! Dizem que está apalavrado o visconde de Jaguari.96

Decididamente o homem não quer saber de liberais.
É preciso que eles se desenganem de uma vez para sempre e 

que se resolvam a tomar o único caminho que lhes resta.97

Comprei, há dias, ao Melo Barreto, genro do Abaeté, uma 
boa chácara na Gávea, no ponto em que termina a linha de bon-
des. Tem de frente 20 braças, de largura nos fundos 40 e mais de 
200 de frente aos fundos. Passa por dentro um rio com cachoeira, 
com tanta água como o Areão. Tem mata virgem nos fundos, nas 
vertentes do morro, onde há três fruteiras, sempre cheias de jacus 
e papagaios. A casa é boa e grande. O terreno cultivado tem toda a 
qualidade de frutas.

Tudo isto por 18:000$ – propriedade livre e plena.98

Breve mudo-me para ela, logo que esteja pintada a casa.
Em casa, todos estão bons e muito se recomendam.
Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 9 de novembro de 1877.

96 Duraria mais de dois meses. Os liberais volveriam ao poder em 5 de janeiro com o 
visconde de Sinimbu organizando o 27º gabinete do 2º reinado.

 O ministro da Justiça seria, exatamente, Lafayette. O visconde de Jaguari (José 
Ildefonso de Sousa Ramos) jamais seria presidente do Conselho.

97 Como são vãos os juízos humanos e como nada sabemos do futuro que nos espera... 
Lafayette, 50 dias antes de tornar-se ministro da Justiça, indica a revolução como 
a única saída para os liberais. O “homem”, isto é, D. Pedro II, já estava pensando 
na solução liberal – tendo em vista a eleição direta, como informa Sinimbu ao 
apresentar-se à Câmara. Talvez o nome de Lafayette, graças aos “livrinhos”, como 
ele mesmo disse em discurso famoso, já estivesse no pensamento imperial... Afinal, 
os liberais tomariam o caminho que lhes restava, o melhor para eles e para o país – 
“envergar a libré de São Cristóvão”, e governar o Brasil.

98 A chácara comprada ao genro do visconde de Abaeté, com pomar cheio de árvores e 
aves raras, riacho e o mais, por 18 contos. Os entendidos em imóveis que apreciem 
o fato. E na Gávea, com bonde à porta! Aí morou Lafayette até o fim de seus dias. 
Antônio Paulo de Melo Barreto era casado com D. Mariana Limpo de Abreu, filha 
do visconde de Abaeté (Antônio Paulino Limpo de Abreu). Dois filhos de Abaeté 
assinaram o Manifesto Republicano de 1870 juntamente com Lafayette.
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LX
Washington

Os jornais de ontem publicam a chapa liberal para deputados 
provinciais: parece-me muito mal organizada. Só do 2º distrito en-
tram sete. É desaforo.

Peço-te para apoiares o Cândido de Oliveira que me susten-
tou no Curvelo e o Dr. Antônio Álvares de Abreu e Silva Jr. que fez 
tudo por mim em Mar de Espanha.

Dizem-me que a chapa foi organizada em Ouro Preto, com 
desatenção a recomendações de cá. Não sei se isto é verdade.

O Higino ficou de fora.99

Tudo continua indeciso, mas parece que os liberais subirão.
Leio o assassinato do Geraldo. Como se passou o fato?
Quem é o autor?
Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 16 de novembro de 1877.

99 Os mencionados, seriam deputados provinciais em 1878: Cândido Luís Maria de 
Oliveira, Antônio Álvares de Abreu Silva Júnior; Higino Álvares de Abreu e Silva o 
fora de 1862 a 1869.
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LXI
Washington

Estou afinal ministro da Justiça; não podes imaginar a dificul-
dade com que aceitei a pasta. Mas o que fazer, sob pena de passar por 
esquisito?

Enfim, pelo menos, hei de sair com honra.
Não posso ser extenso porque hoje temos de prestar jura-

mento em São Cristóvão.100

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 5 de janeiro de 1878.

100 Sic transit! O agastado liberal de ontem, o signatário do Manifesto Republicano, vai 
a São Cristóvão jurar nas mãos de Sua Majestade o Imperador obediência à Consti-
tuição, às leis e ao monarca...
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LXII
Washington

Admira que estejam a dar crédito a boatos falsos espalhados 
por tolos que se querem mostrar iniciados nos segredos do governo.

O J. Baeta está nomeado Chefe de Polícia dessa província, e 
vice-presidente 1º) Elias, 2º) vig. Santana, 3º) J. Nogueira Penido 
(de Juiz de Fora).101

Tudo mais se irá fazendo oportunamente.
Já temos presidente escolhido; a nomeação depende da acei-

tação dele; é pessoa acima de toda exceção por seu caráter e posição.
Asseguro-te que temos toda força e que governaremos se-

gundo nossas consciências e inteligências.
A propósito da pretensão dum irmão de um dos meus colegas, 

assentou-se que não nomearíamos parente nenhum próximo. Com-
preendes a necessidade deste procedimento para dignidade nossa e 
não darmos armas aos adversários.

A pretensão de meu Pai não pode ser deferida enquanto eu for 
ministro. Se tal acontecesse, no dia seguinte eu teria perdido toda a 
confiança do país, do imperador e dos próprios amigos. Ainda não 
escrevi a meu Pai neste respeito; hei de fazê-lo e estou certo que ele 
não quereria o que pretende à custa da minha desmoralização.102

Lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 31 de janeiro de 78.

101 O chefe de polícia era o Dr. José Joaquim Baeta Neves, bacharel no Recife em 1861. 
Os vice-presidentes são: Elias Pinto de Carvalho, cônego Joaquim José de Santana, 
e Jerônimo Máximo Nogueira Penido. O presidente era João Capistrano Bandeira 
de Melo (11/2/1878). E mais tarde iria o tão citado nestas cartas Francisco de Paula 
Silveira Lôbo.

102 Lafayette não podia admitir que seu pai pleiteasse coisas no governo. Perderia a 
confiança do país, do imperador, dos próprios amigos...
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LXIII
Washington

Tenho recebido as cartas, a que aludes na última. Não te 
tenho escrito, como a ninguém, por falta absoluta de tempo. Além 
do trabalho diário na Secretaria das 9 horas às três e meia, passo 
as noites, até 1 e 2 horas, a rever papéis. A pasta da Justiça é essen-
cialmente jurídica. Recebo consultas de todo o Império e é preciso 
resolvê-las com clareza e acerto.

A estrada de ferro continuará até o Carandaí, parte já contra-
tada, e continuará, havendo dinheiro.

O Tesouro público está falido: o deficit deste ano é de 80 mil 
contos – fato virgem na nossa história.103

Temos de tomar medidas gravíssimas e sob nossa exclusiva 
responsabilidade.

Deves aceitar a nomeação de promotor dessa comarca; não 
há nisso inconveniente, pois mais tarde, e sendo outro ministro da 
Justiça, podes ser nomeado Juiz de Direito daí.

Hei de oportunamente atender aos teus recomendados para 
Juiz de Direito. Não temos por enquanto comarcas vagas.

O imperador deve chegar a Barbacena no dia 20 deste mês à 
noite. Acompanha-o quase todo o ministério; se puder também irei; 
falha o dia 21 e volta no dia 22. Vai abrir a estação do Sítio.

Dize à senhora do Henrique Lisboa que o Eduardo de Andrade 
Pinto104 deseja que nesse dia ela esteja em Barbacena para vê-la.

Vamos indo muito bem. O Elias não pode deixar a presidência, 
enquanto não se apresentar o presidente, que será o senador Lôbo.105

Lembranças à Isabelinha.
Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 11 de março de 1878.

O que te digo acerca do estado do Tesouro e da nomeação do Lôbo é confidencial.

103 Deficit monstro de 80 mil contos. Mas, mesmo reduzindo ao valor atual, isto não 
seria muito talvez. Certamente nada, em comparação do que temos hoje.

104 Eduardo de Andrade Pinto era então ministro da Marinha.
105 Francisco de Paula Silveira Lôbo foi realmente nomeado. A estação de Sítio que 

D. Pedro II inauguraria, então, é, hoje, cidade de Antônio Carlos.
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LXIV
Washington

Por aqui apareceu um charlatão que creio ser o enteado do 
Sr. Rêgo, espalhando a mentira de que meu Pai se achava doente de 
febre amarela em Entre Rios, como terás visto no Jornal do Comércio 
e Cruzeiro. Esteve comigo antes de os jornais darem a notícia e nas 
primeiras palavras descobri-o pelo que não levei o logro.

Creio que no dia 10 (sexta-feira) dissolvemos a Câmara dos 
Deputados.106 É negócio resolvido, que todavia pode ainda ser re-
considerado. Os conservadores estão furiosos, mas tenham paciên-
cia. Havemos de governar, ou então o poder não nos serve.

A carta do Lôbo de presidente para essa província será assi-
nada no sábado.107 Penso que o Martinho Campos não anda muito 
satisfeito conosco, mas vai sofrendo calado.

Muitas lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 8 de abril de 1878.

106 Realmente, por decreto imperial de 11 de abril de 1878 foi dissolvida a Câmara e 
convocada outra para 15 de dezembro.

107 Silveira Lôbo foi efetivamente empossado presidente de Minas a 6 de maio de 1878.
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LXV
Washington

Não te tenho escrito por falta absoluta de tempo.
O F. será tirado daí brevemente e de uma maneira que lhe 

pareça prova de apreço do governo.
Contenham-se e evitem lutas.
O Sinimbu caiu das nuvens quando lhe comuniquei o pro-

cedimento do sujeito aí. É totalmente falso o que ele assoalha de 
proteção do Sinimbu, e breve verão.108

Lembranças a Isabelinha e adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 26 de julho de 78.

108 O gabinete de 5 de maio de 1878 era presidido por João Lins Vieira Cansanção de 
Sinimbu, visconde de Sinimbu.
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LXVI
Washington

Eis-me escolhido senador. Foram impotentes as intrigas do 
Lima Duarte, do Otaviano e de outros miseráveis.

E tenho convicção de que seria escolhido ainda com maior 
satisfação do imperador se não fosse ministro.109

Chego ao Senado aos 45 anos de idade, sem proteção e só 
pelo meu esforço. Os votos da província e a escolha, quaisquer que 
fossem os turnos para obtê-los, afinal são devidos ao meu trabalho 
e à estima que soube conquistar.

Estamos bem, como governo; até janeiro a Câmara dos 
Deputados será dissolvida e temos esperanças de que para o ano a 
reforma eleitoral há de passar no Senado.110

Breve será nomeado presidente dessa província ou o Tito de 
Matos ou o Prado Pimentel.111

Muitas lembranças a Isabelinha. E adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 25 de novembro de 1878.

109 Ei-lo senador do Império! Houve má vontade – entre seus futuros pares. Devemos 
recordar que, então, os pleitos eram apurados e Julgados pelos componentes do 
órgão cujo preenchimento se fazia, não por um órgão diferente. Era um modo de 
solenizar a autonomia do Parlamento, muito embora conduzisse a evidentes abusos, 
que se tornariam, depois, na República verdadeiramente intoleráveis, indo além de 
todas as conveniências, ainda mais que as eleições presidenciais seriam aprovadas 
pelo Congresso, surgindo então as figuras da “degola” e da “depuração”. Cite-se 
o caso famoso da eleição de Rui Barbosa, transformada em derrota por tão vergo-
nhosos processos. No caso de Lafayette, parece que até liberais estavam contra ele. 
Vemos aí nomes do visconde de Lima Duarte, de Francisco Otaviano, tão famoso 
como liberal radical. Mas, o imperador assinaria o ato, a clássica Carta Imperial de 
senatoria, com evidente satisfação. Note-se o clima de simpatia entre o soberano 
e o jurista mineiro... Isto, depois de tantos debiques em cartas anteriores. A lista 
tríplice era composta de Lima Duarte (1.762 votos), Martinho Campos (1.644) e 
Lafayette (1.551). A Carta Imperial foi de 22/11/1879.

110 A Câmara não foi dissolvida, então.
111 Graciliano Aristides do Prado Pimentel tomaria posse como presidente de Minas em 

22 de janeiro de 1880. A lei da eleição direta viria em janeiro de 1881, já com Saraiva 
na chefia do governo.
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LXVII
Washington

Há muito que não te escrevo por viver atarefadíssimo. Tudo 
que ponderas nas tuas últimas há de ser, oportunamente, atendido.

Há irritação de certos interesses contra nós, mas estamos fir-
mes no nosso posto. Não há meio de nos deslocarem; temos por nós 
o braço mais poderoso do Império.112

Há coisas muito importantes, que não posso confiar ao papel.
Por que não dás um pulo até cá?

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 10 de dezembro de 1878.

112 O “homem”, agora o “braço mais poderoso do Império”, estava com os liberais...
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LXVIII
Washington

Acerca da direção que vão levando as coisas políticas, há 
muito a dizer, mas não confio no correio e sobretudo nos tempos 
que correm, em que quanta carta, se apanhada, vai para os jornais, 
ou é lida na tribuna.

Mas em breve estaremos juntos e conversaremos longamen-
te. Pretendo ir passar em casa, na fazenda, o mês de junho. Não 
venha a condução, senão depois de carta minha marcando dia.

A verificação de meus poderes no Senado parece que correrá 
bem. Até este momento as disposições a meu respeito são excelen-
tes, com exceções do Diogo Velho, por ódio pessoal, José Bonifácio, 
porque lhe desmascarei o ano passado na Câmara a impostura 
científica, Otaviano, por pura ingratidão, porque, como ministro, 
dei ao genro um lugar que equivale a um dote de cem contos, e 
Lôbo, por maluco e perverso. Lôbo diz que não discutirá nem vo-
tará; Otaviano, incapaz de vingar os próprios ódios, votará a favor; 
José Bonifácio, afinal, acompanhará os liberais. Tudo, repito, neste 
momento vai bem, mas o Senado é casa de inimigos e, no momento 
da votação, podem as coisas mudar.113

Certos amigos nossos desejariam muito que a minha eleição 
fosse anulada.

Acredito que serão logrados. Muitas recomendações a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 3 de maio de 1880.

113 Como brigavam os “luzias”! Os senadores que se opunham ao reconhecimento de 
Lafayette eram: Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque (visconde de Cavalcanti), 
José Bonifácio, o moço (rivalidade entre mestres de Direito), cuja descendência se 
entrelaçaria com a de Lafayette, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, o compa-
nheiro de Ottoni... Silveira Lôbo...
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LXIX
Washington

As coisas melhoram extraordinariamente.
Procuram com maior esforço o nosso apoio, porque começa a 

lhes faltar o auxílio dos prediletos da primeira fase.114

Deve ter sido nomeado ontem para juiz municipal daí o 
Bel. José Antônio Saraiva, sobrinho do Saraiva e moço excelente.

Lembranças a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 26 de julho de 1880.

114 Refere-se ao imperador? Os prediletos da primeira fase seriam então os conserva-
dores.



130 Cartas ao irmão & Vindiciae

LXX
Washington

Querem efetivamente nomear vice-presidente o N. É pensa-
mento fixo do J. Roiz e Martins.

J. Delfino e Cruz Machado têm instado muito para que tu 
sejas o nomeado, mas nada alcançam porque a tua nomeação desa-
gradaria ao Martinho e Lôbo.

Carlos Afonso toma a nomeação como hostilidade a ele – 
penso que o sujeito não aceitará, mas com ela adquirirá força e pres-
tígio para batê-lo nesse distrito, pelo qual pretende apresentar-se. 
Disse-me que procuraria hoje à noite J. Roiz para impugná-la. Creio 
que nada conseguirá.

A apresentação do C. Afonso por aí vai trazer grave com-
plicação. Se o aceitam, brigam com o N. Se não o aceitam, brigam 
com o Afonso. Estudem a questão e em tempo resolvam como 
entenderem.115

Penso em apresentar-te pelo Araxá. Tenho os Botelhos que 
são meus amigos e que sabem que os fiz comandantes superiores 
com grande dificuldade. É Juiz de Direito de uma comarca que fará 
parte do distrito, um sobrinho deles nomeado por mim e a pedido do 
Chico Botelho. Já não há quem possa razoavelmente apresentar-se. 
Pensa a respeito e escreve-me.

Acresce que a Família Carneiro de Mendonça tem força no 
Araxá e essa gente é inteiramente minha.

115 Só em 1882 seria Washington vice-presidente. “N” deve ser José Francisco Neto, 
barão de Coromandel, então vice-presidente. J. Roiz parece ser José Rodrigues, o 
visconde de Lima Duarte, José Rodrigues de Lima Duarte. Martins é, naturalmente, 
o sempre mal lembrado visconde de Assis Martins. Delfino, Joaquim Delfino Ribeiro 
da Luz, conselheiro e senador. Martinho, Martinho Alvares da Silva Campos, e 
Lôbo, Silveira Lôbo, tantas vezes mencionado. Carlos Afonso de Assis Figueiredo 
era irmão de Afonso Celso de Assis Figueiredo.
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A reforma eleitoral será lei em poucos dias. Há muita gente 
que pensa que, apenas sancionada, o Ministério [se] retirará. Ve-
remos. E se se retirarem, será organizador do novo Gabinete o 
Paranaguá, com quem, penso, viverei na melhor harmonia.116

Adeus. Lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 20 de dezembro de 1880.

116 Era a Lei Saraiva, redigida principalmente pelo jovem deputado Rui Barbosa, e san-
cionada em 9 de janeiro 1881 e por muitos considerada a nossa melhor lei eleitoral. 
O gabinete Saraiva iria até agosto, presidindo a primeira experiência da lei.
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LXXI
Washington

O círculo do Araxá compõe-se deste termo, do de Uberaba, 
Prata e Sacramento.

Acaba de dizer-me o Cruz Machado que o C. Afonso quer-se 
apresentar por este círculo. Se tal acontecer é visto que não deve-
mos entrar em luta com ele.117

O Cruz Machado entende que deves-te [sic] apresentar pelo 
distrito da capital, que compreende Ouro Preto, Queluz e Entre 
Rios. O Neto118 se tornará incompatível com o exercício da vice-
-presidência.

Convém que por enquanto não reveles pensamentos a 
respeito.

Saio daqui a 11 ou 12 deste e conversaremos.
O Afonso não veio hoje ao Senado. Logo que venha saberei 

dele a resolução final do Carlos para podermos deliberar. Ele, há 
dias, disse-me que queria apresentar o Carlos119 pelo norte (Januária, 
etc.), visto como o Chaves,120 por ser juiz de direito, se acha incom-
patível.

Se assim for, o negócio se resolverá em bom sentido porque 
então irás pelo Araxá, que me parece o distrito mais seguro.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Senado, 3 de janeiro de 1881.

117 Os altos próceres distribuem os candidatos pelos distritos. Parece que os liberais 
tinham redutos garantidos, mas não havia quem fosse neles suficientemente forte 
para ser o candidato, per fas et per nefas. Note-se a presença das incompatibilidades 
da Lei Saraiva, restringindo muitas candidaturas.

118 Neto, José Francisco Neto, barão de Coromandel, vice-presidente.
119 Carlos Afonso se elegeu pelo 1º distrito; Afonso Celso Júnior, pelo 20º. A história 

vem contada em Oito Anos de Parlamento. Washington ficaria de fora. Os liberais 
tiveram uma bonita vitória: 14 deputados contra 6 conservadores.

120 Chaves é Gonçalves Chaves, que foi presidente de província, magistrado e mais 
tarde professor de Direito.
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LXXII
Washington

Da carta inclusa do C. Afonso verás o estado da questão 
eleitoral.

A resposta não é definitiva, mas estou convencido, como ele 
deixa entrever, que afinal há de preferir o distrito de Uberaba, onde 
sua candidatura já está proclamada.

Convém que peças já demissão de promotor.
Creio que a Câmara dos Deputados não será dissolvida e que, 

portanto, a eleição só se fará em janeiro ou fevereiro, mas em todo 
caso é bom estar acautelado.

Não há nada de novo.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 26 de maio de 1881.



134 Cartas ao irmão & Vindiciae

LXXIII
Washington

Consta-me que o Paraíso vai ser removido para Piraí, a pe-
dido do C. Afonso.

Essa comarca está sendo disputada por diversos.
O J. Carneiro entendeu-se ontem com o Lima Duarte, dizen-

do que tu o havias incumbido de dizer ao mesmo Lima Duarte que 
querias a comarca, e que confiavas este negócio inteiramente a ele.

O Lima Duarte pôs-se logo em atividade e entendeu-se com o 
Pena (Afonso) que, segundo ele afirma, mostrou-se interessado em 
servir-te, dizendo, todavia, que carecia ouvir ao C. Afonso, depu-
tado do distrito.

Convém que escrevas ao Lima Duarte confirmando os passos 
do Carneiro.

O Carneiro acredita que será bom que meu Pai escreva ao 
V.de Abaeté, empenhando-se com ele para proteger este negócio 
junto do ministério.121

Eu diretamente nada posso fazer porque estou em oposição 
ao Ministério.122

Lembranças a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 1 de março de 1882.

121 Antonio Joaquim de Sousa Paraíso, cunhado de Carlos Afonso de Assis Figueiredo. 
Foi até julho o ministério do “vovô Martinho”. A 3 de julho, o visconde, depois 
2º marquês de Paranaguá (João Lustosa da Cunha Paranaguá), organiza o 30º ga-
binete. Gente amiga: Pedro Leão Veloso, João Ferreira de Moura, etc. Bem, havia 
Carlos Afonso de Assis Figueiredo na pasta da Guerra. A força do visconde de Ouro 
Preto era impressionante. O mais, problemas de nomeações. Como sempre...

122 Washington pleiteia um lugar de juiz. Lafayette está em oposição ao ministério de 
21 de janeiro de 1882, presidido pelo mineiro Martinho Alvares da Silva Campos, 
também, liberal, mas de outra ala – a escravagista. Afonso Pena era ministro da 
Guerra. O venerando visconde de Abaeté, senador desde 1847, viveria até o ano se-
guinte: 36 anos de senatoria!
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LXXIV
Washington

Nesta data escrevo ao Teófilo123 em favor do teu recomen-
dado.

Parece-me, e é o juízo geral, que o ministério do Martinho 
está com os dias contados. É absolutamente impossível que conti-
nue, e segundo me informa pessoa de confiança, o homem está à 
espera da primeira oportunidade para sair – quer um motivo para 
não ficar claro que cai por incapacidade. É fora de dúvida que o mi-
nistério sucessor será ainda liberal. Teremos, pois, o Paranaguá ou 
ainda o Saraiva – em todo gente amiga e com quem nos poderemos 
entender.

A respeito do teu negócio há o seguinte: se se der a vaga, 
serás nomeado; o Martinho não se opõe e o Pena concorda. Quem 
me assegura isto é o Carneiro, que me diz ter ouvido o Lima Duarte.

Parece-me que o Martinho, por hostilidade ao Afonso, impe-
diu a remoção para Piraí.

A respeito da marcha das coisas públicas há coisas grossas 
que não devo confiar ao correio.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 17 de abril de 1882.

123 Teófilo Benedito Ottoni, filho do grande líder “luzia”, desde 31 de março, presidente 
de Minas.
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LXXV
Washington

Está nomeado juiz municipal desse Município o Dr. Fonseca 
Costa, neto do visconde da Gávea, excelente moço, casado com uma 
sobrinha do Dr. Taylor.

Ele pede-me para escrever-te para alugares casa para ele e 
veres um criado. Deve partir daqui no dia 19 ou 20 do corrente. É ele 
e a mulher, não tem filhos.124

Da carta inclusa do Teófilo verás que infalivelmente ele no-
meia o teu recomendado. Se essa nomeação não convém, escrevas 
a ele nesse sentido.

Estou ocupadíssimo com as discussões do Senado e por isso 
ainda não respondi à consulta que fizeste na última.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 8 de maio de 1882.

124 Trata-se do bacharel Manuel Antônio da Fonseca Costa, filho do visconde da Penha 
e neto do marquês da Gávea. Era casado com D. Adelaide Matilde Taylor. Foi longos 
anos juiz em Queluz.
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LXXVI
Washington

Estás mais desconfiado do que um paulista. Qualquer lagalhé 
solta aí uma tolice e logo ficas a tremer.

Já preveni o Moura sobre o teu negócio. Ainda ontem estive 
com ele e me disse que te nomeará sem ouvir a colega algum seu e 
contra a vontade de quem quer que seja.

Note-se: não há nenhuma má vontade contra ti e, ao contrá-
rio, o colega do Moura faz tudo por ti.

É preciso que saibas que a única amizade verdadeira e sincera 
que a política me tem trazido é a do Moura.

Acresce que são ministros o Paranaguá e Leão Veloso que são 
também amigos e fazem tudo por mim.

Não te embaraces, portanto, com as meias palavras de paspa-
lhões. Hás de ser nomeado e o favor só será devido ao Moura.

Não se descuidem da eleição do C. Afonso.125

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 27 de julho de 1882.

125 Moura (João Ferreira), ministro da Justiça. Agora estão ajudando a Carlos Afonso, 
que, nomeado ministro da Guerra, devia na forma da Constituição, pleitear a reno-
vação do mandato, sob pena de perdê-lo. Naquele tempo, os paulistas tinham fama 
de desconfiados... Hoje, são os mineiros. Para os filólogos: Lagalhés, ou leguelés – 
gente sem importância.
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LXXVII
Washington

Recomendo-te muito e muito o Sr. Dr. Antônio Augusto 
Saraiva, engenheiro civil, empregado nos trabalhos da estrada de 
ferro D. Pedro II.

Quero que o acolhas como amigo e que lhe prestes os bons 
ofícios e serviços de que aí possa carecer.

Por sua educação e excelentes qualidades, o Sr. Dr. Saraiva é 
digno de toda estima e apreço.

Devo dizer-te que, ao seu distinto mérito pessoal, reúne ele a 
felicidade de ser sobrinho do Sr. Senador Saraiva.126

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 9 de setembro de 1882.

126 Carta formal de apresentação de um parente do senador Saraiva.
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LXXVIII
Washington

Tenho presente a tua última.
O teu negócio, como sabes, não pode ser resolvido senão de-

pois de fechadas as câmaras. É preciso deslocar o outro. Esta deslo-
cação não pode ser feita senão de acordo com o Carlos.

Moura faz tudo que eu exigir, mas evidentemente não pode 
fazer a remoção contra a vontade do seu colega ministro, que aliás 
não se opõe, mas que naturalmente trata de descobrir bom lugar 
para o seu parente.127

O ministério continua a encontrar dificuldades neste resto de 
sessão. Fala-se mesmo que há na Câmara uma conspiração, de que 
fazem parte alguns dos aldeões de Minas. Conta-se, todavia, que sai-
rá são e salvo, e isto me parece o mais provável.

Mas ainda quando o ministério caísse, continuaria a situa-
ção, ou com o Sinimbu, ou mais provavelmente com o Saraiva.128

Muitas lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 12 de outubro de 1882.

127 Carlos Afonso de Assis Figueiredo, ministro da Guerra do Gabinete Paranaguá 
(30º do segundo reinado), de 3 de julho de 1882, e, portanto, com influência nas no-
meações para Minas, por motivos óbvios. Moura, João Ferreira de Moura, deputado 
pela Bahia.

128 O ministério durou até 24 de maio do ano seguinte: o leme da “nau do Estado”, como 
se dizia, foi entregue, precisamente, a Lafayette. Ele sonharia com isto?
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LXXIX
Washington

O Melo Franco, juiz de direito de Barbacena, é por estes dias 
aposentado ou declarado avulso. Para Barbacena será removido o 
Paraíso e tu nomeado para essa comarca. É o que está assentado e 
acredito se fará.

O Cônego Santana pediu demissão de vice-presidente, e tu 
serás nomeado para ocupar a vaga por ele deixada.129

As câmaras fecham-se no sábado. O Paranaguá está salvo e 
viverá o intervalo.

Adeus.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 23 de outubro de 1882.

129 De fato, foi Washington nomeado vice-presidente de Minas. A bela carta imperial 
de nomeação, datada de 22 de outubro e referendada por Pedro Leão Veloso, acha-
-se no arquivo particular do presente anotador, por gentileza do saudoso Dr. José 
Bretas Bhering, neto de Benjamin Rodrigues Pereira. Melo Franco (Vergílio Martins 
de Melo Franco) mais tarde senador, pai do chanceler Afrânio de Melo Franco e do 
romancista Afonso Arinos, permaneceu na Vara de Barbacena até o princípio da 
República.
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LXXX
Washington

Só hoje recebi a tua de 29 do passado, dirigida para o escritó-
rio, onde não venho desde 1º do corrente.

Não te compreendo; pelas tuas palavras parece que não estás 
com a calma necessária.

Não te respondi à penúltima porque, à vista do seu conteúdo, 
não sabia que resposta dar.

Pela minha parte, tenho feito tudo quanto está ao meu alcan-
ce para a tua nomeação. Se ela ainda não está realizada, nisso não 
me vai culpa alguma.

O Moura, com quem estive há quatro ou cinco dias, assegura-
-me que, haja o que houver, serás nomeado para essa comarca; na 
última conferência, quis remover o Paraíso para a nova comarca 
de Itatiaia, mas o Carlos se opôs por não convir ao mesmo Paraíso, 
ficando de combinar, dentro em breve, sobre a comarca para onde 
será removido.

O Carlos deseja remover o Paraíso porque está convencido 
que aí ele lhe faz mal e não bem.

Todas estas coisas, porém, são lentas, porque nem sempre se 
têm à mão comarcas.

A remoção para Barbacena não se realiza porque, se o Melo 
Franco se aposentar, irá para aí o Aureliano, protegido por quem é 
o dono da casa.

Agora, pergunto-te: se está em mim remover os embaraços 
decorrentes e apressar tudo?

O Moura faz tudo por mim, mas é evidente que ele não pode 
remover o Paraíso senão de acordo com o Carlos. Não se compreende 
que um ministro remova um cunhado de um colega, contra a von-
tade desse colega.

Eis aí o que há. Eu não posso fazer maravilhas e vencer a pró-
pria natureza.130

130 Carta muito humana: o irmão querendo ser nomeado juiz (era o assunto de compe-
tência do governo imperial e o princípio da inamovibilidade da magistratura ainda 
não muito bem estabelecido) mas havia problemas políticos complicados. Carlos 
Afonso interessado em outras soluções e José Ferreira de Moura apoiando Lafayette. 
A política, porém, como dizia o próprio Lafayette, não tem entranhas... Nihil novum 
sub sole...
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É preciso encarar as coisas com serenidade e não ter a fra-
queza infantil de afogar-se num copo de água.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 4 de dezembro de 1882.
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LXXXI
Washington

Recebi a tua última.
Fico à espera do Nhonhô. Parece-me que ele não andou bem 

na escolha da profissão. O regime da escola é rigorosíssimo; os ra-
pazes são tratados pelos seus superiores com excessiva severidade, 
ou antes com intolerável insolência.131

Não sei se ele terá bastante paciência para sofrê-los. Não es-
crevas ao Afonso, desistindo da pretensão.

Seria isso uma grandíssima inconveniência no estado em 
que as coisas estão. Haja o que houver, o Moura não nomeia para aí 
senão a ti.

Há de haver meio de abrir-se vaga, com ou sem acordo dos 
dois sujeitos.

Não posso dizer tudo em carta. No fim do mês nos entende-
remos verbalmente.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 11 de dezembro de 1882.

131 O primogênito de Washington, Lafayette Barbosa Rodrigues Pereira, depois en-
genheiro militar, entrava para a Escola Naval, contra o parecer de Lafayette, que 
demonstrava não apreciar o regime ali vigente.
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LXXXII
Washington

Ainda não estive com o Moura, o qual, segundo me informa 
o Carneiro, está nas melhores disposições para, na primeira opor-
tunidade que se oferecer, arranjar o nosso negócio.

Diversos atos do ministério têm causado descontentamento, 
mas nada haverá de novo até maio.

Amanhã devo estar com o Moura. Mandarei dizer-te o que 
colher da conversa.

Todos nos recomendamos muito a ti e Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 31 de janeiro de 1883.

O Teófilo Ottoni está gravissimamente enfermo. De Barbacena seguiu, nas vés-

peras da minha passagem, para a Vargem Alegre, fazenda que fica nas imediações 

da Barra do Piraí. Tem as mãos, os pés e ventre muito inchados.132

132 Trata-se de Teófilo, filho do grande líder “luzia”.
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LXXXIII
Washington

Estive anteontem com o Moura.
Segundo ele afirmou-me, está o jogo feito para o despacho 

esperado. O Chefe de Polícia dessa província pediu demissão, que 
lhe será dada logo que forem preenchidas umas vagas que se abrem 
no Norte pela aposentadoria de dois desembargadores.133

Para chefe de polícia será nomeado um Juiz de Direito de 
2ª entrância, dessa província, do Rio ou de São Paulo, e, então, o 
negócio se realizará.

Disse-me que esta combinação está feita de acordo com o 
Afonso e o irmão.

O pobre do Teófilo134 faleceu anteontem, e com grande pesar 
meu, porque era um dos meus melhores amigos.

Ainda não sei quem será o seu sucessor.
Todos de casa se recomendam muito a ti e a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 3 de fevereiro de 1883.

133 Complicados arranjos para as nomeações – o cargo de Chefe de Polícia era de no-
meação do governo imperial e os presidentes de conselho lançavam mão disto para 
manobras de interesse eleitoral.

134 Trata-se, como já dissemos, do filho do famoso líder “luzia”. Foi sucedido na presi-
dência de Minas por Antônio Gonçalves Chaves, ilustre jurista.
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LXXXIV
Washington

Estava combinado que o P. seria nomeado chefe de polícia 
dessa província, mas o Chaves,135 sendo ouvido, declarou que, se tal 
se realizasse, pediria incontinênti demissão.

Neste momento recebo do Moura a carta inclusa, pergun-
tando se concordava em que fosses nomeado para Pitangui até que 
Queluz vagasse. Respondi que não.

Não cedo uma vírgula. A nomeação para Pitangui seria razão 
para maior demora.

O C. poderia agora proporcionar ocasião ao Moura, indicando 
para Chefe de Polícia algum juiz que pudesse deixar vaga que ser-
visse ao P. [Paraíso].

Levemos as coisas com paciência, registrando o presente para 
governo do futuro.

Lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 3 de março de 1883.

135 Chaves (Antônio Gonçalves Chaves), presidente de Minas em sucessão a Teófilo 
Carlos Ottoni, empossando-se a 7 de março de 1883.
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LXXXV
Washington

O Nhonhô já está de bandeira jurada e um destes dias recolhe-
-se à escola – o que ainda não fez –, porque houve um grande concur-
so de alunos e preparam-se os cômodos.

Anteontem aqui esteve o Af. que veio comunicar-me os es-
forços que tem feito para a solução do negócio; insiste com Chaves 
pela nomeação do P. para chefe de polícia. Mostrou-me uma carta 
do mesmo Chaves, em que lhe dizia ter escrito ao Teófilo, juiz de 
Direito de Pitangui, para não aceitar a nomeação de chefe de polícia 
e assim deixar o lugar vago para o P.

Não confio muito no resultado desta história. A minha con-
fiança está no Moura.

No sábado nomearam-se os conselheiros de Estado. Parana-
guá disse-me que o meu nome está incluído, tendo sido aceito com 
muita satisfação. Segundo me informam, são nomeados também 
Sinimbu, Afonso, C. Ottoni, Antônio Marcelino, Cotegipe, José 
Bento e Cruz Machado.136

Nada mais de novo.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 15 de março de 1883.

136 Teófilo Pereira da Silva foi nomeado Chefe de Polícia de Minas, afinal. Antônio 
Marcelino Nunes Gonçalves (visconde de São Luís do Maranhão) foi nomeado em 
1889. Cristiano Ottoni, o barão de Cotegipe e Cruz Machado (visconde de Serro 
Frio) nunca entraram para o conselho. Lafayette, Sinimbu, Ouro Preto e José Bento 
da Cunha Figueiredo (visconde de Bom Conselho) foram nomeados em 1882. Não 
haveria engano de datas?
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LXXXVI
Washington

Desde que estou ministro,137 ainda não tive tempo de escrever-
-te, tal é a balbúrdia de negócios em que noite e dia me vejo envolvido.

Parece-me que as coisas vão bem e que não haverá novidade.
Nomeei o Dr. Sales para presidente das Alagoas e o Ovídio 

para Maranhão.
Escrevas a este que não deixe de aceitar.
Não vejo o Nhonhô há muito tempo. Hoje mandei-lhe recado 

para me vir falar. Lembranças a Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.
137Rio, 21 de junho de 83.

137 O gabinete Lafayette, de 24 de maio de 1883, seria o 31º do reinado de D. Pedro II. 
Iria até 6 de junho do ano seguinte. Era a seguinte a sua composição:

 Fazenda, o presidente do Conselho, como geralmente acontecia;
 Império, Francisco Antunes Maciel, deputado pelo Rio Grande do Sul;
 Justiça, Francisco Prisco de Sousa Paraíso, deputado pela Bahia;
 Estrangeiros, Francisco de Carvalho Soares Brandão, senador por Pernambuco;
 Marinha, Antônio de Almeida Oliveira, deputado pelo Maranhão;
 Guerra, Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, deputado (Ceará) substituído em 1º de 

março de 1884 por Afonso Pena, e, afinal, em 22 de março pelo senador Filipe Franco 
de Sá (Maranhão);

 Agricultura, Afonso Augusto Moreira Pena, deputado por Minas. Afonso Celso, 
então jovem deputado, assim descreve, quase jornalisticamente, o ambiente polí-
tico durante o gabinete Lafayette:

 “Custou a resolver-se a crise de que se originou o ministério Lafayette. Houve mais 
de uma semana de incertezas e indecisões.

 A situação não era clara. Pouco avultada a maioria liberal, bastava que dela se desta-
casse pequeno contingente, para, unido à minoria conservadora, derrotar o minis-
tério. Sucedeu isso com Martinho e Paranaguá. Antes de Lafayette, foram ouvidos 
vários estadistas, e convidados a organizar novo gabinete Saraiva, José Bonifácio e 
Damas.

 Curiosa a fisionomia da Câmara nesses dias de crise! No recinto, faltava o número 
de deputados indispensável para funcionar a assembleia. Fervilhavam as antessalas 
e corredores. Quanto boato absurdo, quanta disparatada conjetura! Os suscetíveis 
de entrarem na combinação ministerial ou se metiam em casa à espera do chamado, 
ou vagavam de grupo em grupo reservados, com ares misteriosos, sorrisos impor-
tantes e olhares protetores. Outros andavam a intrigar pelas residências dos chefes. 
Era uma ansiedade, uma ebulição geral! Os incumbidos da organização faziam-se 
de rogados; recusavam-se em começo, alegando moléstia ou incapacidade; cediam 
afinal, aos rogas instantes dos amigos, recebendo o poder, como um sacrifício.

 A preocupação dominante na maioria era que subisse o partido contrário, dissol-
vendo-se a Câmara. De uma feita, esse receio atingiu as proporções de fazer alguém 
propor que a maioria endereçasse um abaixo-assinado ao imperador, hipotecando 
apoio a qualquer ministério liberal que se formasse!
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 Produziu surpresa a nomeação de Lafayette. No seu discurso de apresentação, ele 
próprio se declarou homem novo em política, sem autoridade e prestígio para chefe 
de gabinete. Administrara duas províncias, Maranhão e Ceará. Distinguira-se como 
jornalista; notabilizara-se como jurisconsulto. Tinha fama de homem erudito e 
espirituoso, palestrador adorável. Em 1870, assinara o manifesto que agremiou o 
Partido Republicano. Recolhera-se, em seguida, à penumbra, parecendo dedicar-se 
exclusivamente a estudos jurídicos. Mas, em 1878, ao inaugurar-se a situação libe-
ral, aceitara a pasta da Justiça no ministério Sinimbu. Daí em diante, foi vertiginosa 
a sua carreira. Em pouco mais de cinco anos, viu-se ministro, deputado, senador, 
conselheiro de Estado, presidente do Conselho, Plenipotenciário no Chile. Demons-
trou idoneidade sobeja para desempenhar todas essas comissões. Ao iniciar, porém, 
a Presidência do Conselho, causou impressão de desconfiança, supondo-se geral-
mente que faria fiasco, segundo a expressão popular.

 Angariou o respeito e a admiração da Câmara, desde a enunciação do programa, efe-
tuada com emoção, grande facilidade de palavra, em estilo conciso, claro, elegante. 
Estrábico, de óculos, cabeça poderosa, feições acentuadas e especiais, Lafayette 
força a atenção de quem o encara, dando ideia imediata de uma personalidade fora 
do vulgar. Vivacidade de modos, gesticulação insofrida, maneira peculiar de se ex-
primir em tom cantante, extrema facúndia, tudo o particulariza, tudo grava picante 
sainete em quanto faz ou diz.

 Breve, se patentearam [sic] a sua ilustração, o seu chiste, os seus recursos. Tornou-
-se temido da oposição que lhe moveu guerra inexorável, rebatendo-a ele golpe por 
golpe. A política não tem entranhas – doutrinava e praticava.

 Inimitável nas respostas às interpelações que se multiplicaram contra o seu go-
verno!

 Como se sabe, nas interpelações, fixava o interpelante, por meio de perguntas, 
os pontos precisos sobre os quais devia versar o discurso do ministro interpe-
lado. Lafayette, com inaudita habilidade e malícia, decompunha as interrogações, 
incutia-lhes sentido algo ridículo, e redarguia em três ou quatro frases definitivas 
e cortantes, pondo o interpelante em lamentável situação. Reminiscências clássi-
cas, sutis alusões literárias enfeitavam-lhe as curtas orações. Não se alongavam 
por mais de um quarto de hora. Verdadeiras joias parlamentares, esmeradamente 
buriladas, completas, impecáveis. Não despertavam hilaridade, ruídos, mas finos 
sorrisos, abrindo imperecíveis sulcos na inteligência do auditório. Em modelos de 
aticismo, pela graça, ironia, simplicidade, ligeireza na travação das ideias, agilidade 
no manejo dos argumentos, – num sereno fundo cético. E quanto veneno às vezes 
destilavam! Ficou célebre a resposta de Lafayette à pergunta impertinente de um 
deputado: ‘A minha resposta pode parecer resposta de Sganarello, mas é: pode ser 
que sim, pode ser que não’.

 O decreto ordenando a conversão dos bens das ordens religiosas em apólices da 
dívida pública, o assassinato de Apulcro de Castro, a questão servil que quotidia-
namente se avolumava, exigindo solução, e, sobretudo, a exoneração do ministro 
da Guerra Rodrigues Júnior, demitido por meio de uma carta do presidente do Con-
selho, em que este o acusava de tíbio e hesitante na gestão da Pasta, suscitaram 
violentas animosidades contra o gabinete Lafayette. Nas sessões de 1884, ocorre-
ram cenas tumultuosas. Uma vez, a oposição exasperada, abandonou o recinto, aos 
gritos, indo protestar na imprensa contra o encerramento prévio de um debate.

 No dia em que Lafayette compareceu para assistir à discussão do orçamento da 
Fazenda, acolheram-no impetuosas explosões de cólera. O ex-ministro da Guerra, 
ferido no seu melindre, intimou-o, lívido, possesso, a manifestar os verdadeiros 
motivos da demissão. Secundou-lhe veementemente o desabafo a numerosa opo-
sição, composta de conservadores e liberais dissidentes, esbravejando ameaças e 
injúrias contra o presidente do Conselho. Levantou-se este, muito pálido, as nari-
nas batendo, mas firme, deliberado, e disse fleumaticamente que seu colega saíra 
do ministério pela simples razão de ter revelado absoluta inépcia. Declaração tão 
peremptória e avessa às precauções usuais desconcertou os adversários que, estupe-
fatos, redobraram de furor. Sobre Lafayette impassível caiu uma chuva de doestos, 
no meio de insólita balbúrdia.
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LXXXVII
Washington

Tenho presente a tua última.
Nestes quinze dias me é impossível, absolutamente impossí-

vel, ir, à vista do estado das coisas políticas e da posição muitíssimo 
delicada do ministério.

Talvez seja melhor chamar o Dr. Jardim, de Barbacena, que 
é médico superior ao que lembras e está mais perto. Se resolveres 
que se chame o de Juiz de Fora, manda dizer-me porque daqui lhe 
escreverei neste sentido.

Deus queira que meu Pai melhore.138

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 7 de novembro de 1883.

 No dia seguinte, ele voltou, e, tomando desde logo a palavra, proferiu um dos mais 
interessantes discursos do meu tempo. Esse discurso lembra uma metralhadora, 
disparando, com rapidez incrível, inúmeros projéteis para todos os lados.

 A cada um dos agressores da véspera endereçou uma frase contundente, dessas 
que pegam e deixam sinal. Velaram-se algumas alusões ferinas sob tão apurada 
forma que os pacientes só as apreenderam após reflexão, reagindo tardia e grotes-
camente. Foi assim, relativamente a um deputado que se salientara no barulho, a 
qualificação de companheiro do leão da fábula. No momento ele não atinou com o 
que companheiro do leão da fábula significava. Quando lhe sopraram, ficou rubro, 
desatinado, tentando retaliar fora de propósito, o que agravou o cômico da posição 
em que Lafayette o colocara.

 Indescritível o efeito causado por aquele discurso, de que se citam até hoje pedaços 
inteiros! No terceiro dia, quando se esperava que recrudescesse o tom pessoal, pois 
a oposição procurara desforçar-se, Lafayette ergueu-se, e, tranquilamente, como se 
nada de anormal houvera passado, expendeu excelente exposição financeira, rica de 
dados estatísticos e precisas informações. Os mesmos gritadores de antes o ouviram 
atentos. Muitos o aplaudiram.

 Em suma, se o gabinete Lafayette não realizou reformas, nem legou benefícios emi-
nentes ao país, prestou ao menos um serviço, graças à forte individualidade do seu 
chefe: inseriu na trivialidade dos nossos anais parlamentares alguns traços origi-
nais e artísticos” (Oito anos de Parlamento, pp. 39 a 43).

 Realmente, o comendador Ovídio de Andrade e o Dr. Henrique de Magalhães Sales 
foram despachados presidentes de Maranhão e Alagoas, respectivamente.

138 As dificuldades políticas e a crise do governo impedem que Lafayette vá à cidade 
natal visitar o pai, que estava doente. Toda a carta gira em torno da doença do 
Barão, que não resistiu, falecendo a 22 de dezembro do mesmo ano.
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LXXXVIII
Washington

Esta te será levada pelo trem da inauguração. Vai o Pena; eu 
não pude ir pela acumulação de trabalhos em véspera de abertura 
das Câmaras.

Vou recomendar ao Pena a pretensão do C. Nemésio.139

Vamos muito bem. É provável que atravessemos a sessão. 
Lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 21 de abril de 1884.

139 A Estrada de Ferro D. Pedro II vinha galhardamente cumprindo a sua tarefa em 
busca do sertão. Vencidas as barreiras naturais, vinha subindo as serranias de 
Minas. No ano da Abolição chegava a Ouro Preto...

 Pena é Afonso Pena, ministro da Agricultura. Nemésio deve ser Francisco Nemésio, 
adiante referido.
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LXXXIX
Washington

Recebi à tarde o teu telegrama; não respondi telegrafica-
mente porque, estou certo, nada adiantaria, visto como aí chega o 
jornal do dia.

A dissolução foi uma vitória imensa porque consolida o Dantas 
e, com ele, a situação.

Para mim, acresce que os meus inimigos liberais caíram na 
ratoeira – votaram no Conselho de Estado contra a dissolução por-
que pensaram que ela não seria concedida. Estão agora horroriza-
dos do que fizeram e eu lhes rio na cara.

O teu negócio, dependente do ministério, é seguro, tanto 
mais que eu não tenho que guardar atenções com o grande patife 
que tem sido o embaraço.

Isto não embarga que te apresentes candidato, se tens ele-
mentos. No decurso do trabalho eleitoral, pode-se resolver o que 
mais convém.140

Pretendo lá ir por todo o agosto e então dir-te-ei muita coisa 
curiosa da nossa política.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 30 de julho de 1884.

140 Já estava no poder o gabinete de 6 de junho de 1884, 32º do Reinado, presidido pelo 
senador Manuel Pinto de Sousa Dantas. Duraria 11 meses com a dissolução da pri-
meira câmara eleita pela lei Saraiva, em fins de 1884 – o decreto, afinal, data de 3 de 
setembro de 1884. No Conselho de Estado os liberais inimigos de Lafayette votaram 
contra a dissolução, achando que com isto davam-lhe um golpe – e saiu tudo ao 
contrário.

 O pleito de 1º de dezembro de 1884 não foi muito favorável aos liberais, apesar de 
estarem no poder, e dele saberem usar para os fins convenientes. A segunda elei-
ção pela lei Saraiva daria o seguinte resultado final: 67 liberais, 55 conservadores, 
3 republicanos.

 Washington não saiu deputado, mas Carlos Afonso e Afonso Celso Júnior, sim... 
Ouro Preto continuava mandando.
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XC
Washington

Em breve por aí deve passar o Olegário; procura-o; ele é meu 
amigo e prometeu-me que, a respeito das coisas desse município, há 
de sempre ouvir-te. Vai bem inspirado.

Mantenhas a tua candidatura, enquanto o outro negócio não 
se resolve. Cândido de Oliveira, André, Dantas esperam a primeira 
oportunidade.

Consta que o Afonso vai a Ouro Preto na intenção de vencer 
as dificuldades para apresentar o irmão por aí, visto que, pelo dis-
trito de Ubá, a coisa se tornou impossível. É uma pretensão absurda. 
Se desistires da tua candidatura, o candidato deve ser Ovídio, ou 
Coromandel, e nunca o tratante aludido.

Sustento o ministério com todas as forças.
O Afonso está em declarar oposição, e furiosíssimo porque 

tudo lhe vai correndo torto.141

Logo que se fechem as câmaras lá irei, isto é, dez ou quinze 
dias depois, porque tenho necessidade de, primeiro, pôr para fora 
algumas consultas do Conselho de Estado.142

Repito-te: entende-te com o Olegário. Lembranças de todos 
e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 30 de agosto de 1884.

141 As coisas não estavam tão más assim para Afonso Celso. Conseguiria fazer Carlos 
Afonso e Afonso Celso Júnior deputados. No 1º distrito, venceria o conservador 
Diogo Luís de Almeida Pereira de Vasconcelos, o grande historiador.

142 Cândido Luís Maria de Oliveira era ministro da Guerra. Ovídio J. Paulo de Andrade, 
barão de Coromandel, eis alguns políticos citados. O ministério Dantas.

 Olegário Herculano Aquino e Castro, conselheiro de Estado no Império e ministro 
do Supremo Tribunal, na República.

 André deve ser André Augusto de Pádua Fleury, deputado liberal por Goiás, minis-
tro da Agricultura em 1882.
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XCI
Washington

Da carta inclusa do Dantas verás que desde sábado, 20 do 
corrente, está assinado o decreto da tua nomeação de juiz de direito 
para essa comarca.143

Escrevo ao André, pedindo que faça remeter já o decreto para 
Ouro Preto.

Até breve.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 22 de setembro de 1884.

143 Afinal seria Washington nomeado juiz.
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XCII
Washington

Por estes três ou quatro dias te escreverei, dizendo o dia em 
que devo partir.

A eleição está dando um resultado que confunde tudo; a nos-
sa maioria será, quando muito, de 6 a 10 votos.144

Pioramos de condição. E isto devido à questão do elemento 
servil.145

Está-me parecendo que a situação não atravessará a sessão 
deste ano. Estamos no mesmo terreno; com a câmara nova não há 
ministério possível. O imperador não dará aos liberais uma nova 
dissolução. Será a vez dos conservadores. Segundo me afirmam, o 
candidato liberal do 20º distrito dessa província está derrotado.146

Lembranças a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 2 de janeiro de 1885.

144 Realmente a maioria foi de 12 votos, e o imperador dissolveu a Câmara em 26 de 
setembro de 1885. Mas aí os conservadores, com o barão de Cotegipe no leme, es-
tavam mandando. E a “progressão para a direita”, que se vira, se acentuaria mais. 
Na eleição de 15 de agosto de 1886, os conservadores tiveram tremenda maioria 
– 103 deputados contra 22. Em compensação, nova mudança do pêndulo nas suple-
mentares, para completar as vagas: os liberais fizeram 14, os conservadores 9, e os 
republicanos 3 deputados.

145 Observe-se a importância do grande tema social – o elemento servil. Podemos dizer 
que, primeiramente, a hostilidade à abolição reforçara os conservadores, depois, a 
propaganda abolicionista abria caminho em sentido contrário...

146 O candidato ao 20º distrito, Afonso Celso Júnior, foi eleito.



156 Cartas ao irmão & Vindiciae

XCIII
Washington

Devemos chegar a Buarque de Macedo no dia 8 (5ª feira) do 
corrente.

Precisa-se de um animal para mim, dois para os meninos e 
liteira para a Chiquinha e as duas meninas.147

Não está liquidada a eleição do 20º distrito.148 A notícia do 
Jornal do Comércio é forjada aqui. Do próprio Liberal Mineiro se vê 
que falta um colégio com 18 votos. Contam mais 10, alegando-se 
erro em publicação anterior do mesmo jornal.

Até breve.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 6 de janeiro de 1885.

147 Lá foram passar as férias na fazenda. Desciam em Buarque de Macedo até onde iam 
os trilhos. Os homens iam a cavalo, D. Chiquinha de liteira.

148 Prognósticos falhos: Afonso Celso Júnior, o futuro conde, foi eleito.
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XCIV
Washington

Quando aqui cheguei de volta daí, achei a Albertina com uma 
febre tífica, que, embora benigna, durou quarenta dias – o que me 
trouxe sempre aflitíssimo, tendo sido forçado a levá-la para Andaraí, 
onde demorei-me 24 dias. Já está felizmente boa.

O ministério não tem elementos para vencer na questão prin-
cipal; durará apenas dias. Acredito que o Saraiva será chamado e 
aceitará. Se assim acontecer, a situação melhorará muito.

O pobre do Neto, deixando-se iludir pelas perpétuas crian-
çadas do Afonso, cá veio para assistir à sua derrota final. O atual 
ministério resolveu nada fazer quanto à Guarda Nacional, razão por 
que o A. ainda não está nomeado. O A. apura agora a suma das suas 
patifarias; está completamente desmoralizado; sem embargo, com 
a confiança de perfeito pateta, esperará as ordens do governo.149

Muitas lembranças a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 16 de março de 1885.

149 O ministério Dantas, de 6 de junho de 1884, iria até 6 de maio de 1885, quando, real-
mente, José Saraiva fez passar na Câmara, bastante mutilada, a lei de sexagenários 
que derrubou Dantas.

 Afonso Pena, geralmente amigo de Lafayette (árcades ambos – juristas e da mesma 
região) seria ministro da Justiça. João Ferreira de Moura seria ministro da Agricul-
tura. Os outros nomes não são de fácil identificação – “Afonso”, claramente, é Ouro 
Preto; “Neto” deve ser o barão de Coromandel, José Francisco Neto.

 Albertina [Berta] é a filha de Lafayette, mais tarde escritora consagrada.
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XCV
Washington

Não há nada de novo além do que consta dos jornais. Ainda 
não está resolvida a nomeação do presidente dessa província, mas 
há de recair em pessoa de confiança, porque essa nomeação há de 
ser feita de acordo comigo e com o Martinho.150 O Pena não pode 
nos deixar ficar mal.

Ao presidente será recomendada a nomeação do sujeito que 
queres para tabelião desse município. Disse-me o Martinho que o 
Chico Nemésio lhe pedira por alguém, mas que ele só atenderá ao 
teu pedido.

Os nossos negócios com o Chile complicaram-se, com a ina-
bilidade e tolices do Lopes Neto.151

Eu fui convidado para ir em missão àquele país e, à vista das 
circunstâncias, não pude recusar o convite. Verás em breve o pedido 
do Ministério ao Senado para que dê a necessária licença. Antes de 
partir lá irei estar quatro a cinco dias.

É uma missão muitíssimo honrosa para mim. O clima do 
Chile é excelente, e a minha demora será de um ano.

Estou como Bartolomeu dos Mártires: não procuro as honras 
e elas a me entrarem [sic] pela porta.

Muitas lembranças a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 19 de maio de 1885.

A embaixada do Chile é negócio ainda reservado.

150 Foi nomeado Manuel do Nascimento Machado Portela (19 de outubro de 1885). Este, 
porém, já com os conservadores no poder. Machado Portela acabou ministro do Im-
pério do gabinete de 28 de agosto de 1885 (Cotegipe). Mas, aí, nem Lafayette, nem 
Martinho, de Campos, nem Afonso Pena foram ouvidos... Este Machado Portela, 
com quem não sonhava Lafayette, foi o mesmo que sofreria famosa derrota eleitoral, 
sendo ministro, por parte de Joaquim Nabuco, ao enfrentar o eleitorado no Recife, 
em 1887.

151 O barão de Lopes Neto, que parece ter sido, sempre, mau negociador, como no caso 
da Bolívia... (o barão do Rio Branco não lhe poupa crítica); faz parte, com Lafayette 
e o barão de Aguiar de Andrada, da comissão especial para resolver as questões 
ligadas à Guerra do Pacífico. Convém lembrar que, segundo o Barão do Rio Branco, 
a questão do Acre se originou de erros de Lopes Neto.
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XCVI
Washington

Aqui cheguei a 7 da noite do dia da partida, tendo tido ótima 
viagem.

Já escrevi ao Desembargador Brito152 no sentido em que com-
binamos.

Vejamos o que faz o bruto.
Devo estar amanhã com o Afonso Pena, a quem porei ao fato 

do negócio.
Não há nada de novo.
A minha partida está marcada para 7 de julho.
Lembranças minhas e de todos a minha Mãe, a Isabelinha e 

aos meninos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 17 de junho de 1885.

152 Desembargador Luís Gonzaga de Brito Guerra, presidente da Relação de Minas 
Gerais.
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XCVII
Washington

Recebi a tua de 16 que estimei por saber que todos ficaram 
bons.

Estive ontem com o Af. Pena;153 informei-o de tudo. Mesmo 
na minha presença escreveu ele ao Brito, declarando a nomeação do 
Tobias, como medida política necessária.

Acredito que agora o bruto se moverá.
O Alcides deve ser hoje nomeado o comandante superior.
A publicação só se fará depois do sábado seguinte. A minha 

viagem está marcada para 7 de julho.
A posição do ministério é muito precária, todavia parece pro-

vável que ele viva até passar a reforma do elemento servil.
Lembranças a minha Mãe, a Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 20 de junho de 1885.

O Af. Pena apresenta para presidente dessa província o Dr. Antônio G. Chaves. Se 

este não for aceito, será apresentado o Ovídio.154

153 Probleminhas locais – esta tem sido sempre a rotina política no Brasil. De qualquer 
modo, conforme a frase, o município é a célula da democracia. Vemos aí graves juris-
tas e estadistas, como Lafayette e Afonso Pena, este, ministro da Justiça do gabinete 
de 6 de maio de 1885, presidido pelo senador José Antônio Saraiva, discutindo as 
nomeações em Minas.

 O desembargador José Antônio Alves de Brito era o vice-presidente de Minas em 
exercício.

154 Antônio Gonçalves Chaves, já citado, também jurista de valor, já fora presidente 
em 1883, como vimos. Não voltaria a sê-lo. O comendador Ovídio João Paulo de 
Andrade, ouropretano de vielle souche, seria presidente do Maranhão, como 
Lafayette, em 1883.
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Washington

Recebi com muito prazer a tua de 28 de julho por saber que 
todos ficaram bons.

Dos jornais do Brasil vejo que o Ministério está fraquíssimo e 
que provavelmente não vencerá o resto da sessão.155

Segundo as últimas notícias, a chapa liberal de senador 
por essa província triunfava e creio que definitivamente terá 
triunfado.156

Parece-me que será escolhido o Cândido, de cujo talento em 
São Cristóvão se forma boa opinião.

O Alvim, ainda sem o Cotegipe, estaria fora de combate, por-
que ainda não foi ministro. O Carlos Afonso é irmão do outro e 
penso que lá em cima acreditaram que basta um dos tais.

Vamos indo bem. O frio, felizmente, diminui.
Muitas recomendações a minha Mãe, Isabelinha e meninos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Santiago, 3 de setembro de 1885.

P. S. Não se descuide de aprontar a casa da escola. O homem pode surgir por aí em 

qualquer ocasião e será mau que não ache a obra feita.157

155 As complicações da grei liberal espelham-se vivamente nesta carta. O ministério 
cairia em agosto, entrando os conservadores com Cotegipe, à frente.

156 Vagara uma curul senatorial em Minas: na lista tríplice estavam Cesário Alvim, 
Carlos Afonso, e Cândido Luís Maria de Oliveira.

 Lafayette, no Chile, deu o palpite certo. Cândido Luís foi escolhido pelo Poder Mo-
derador na lista tríplice que os mineiros mandaram a Sua Majestade. Curioso de-
poimento acerca de critérios. Cesário Alvim, teria contra si Cotegipe, seu mortal 
inimigo. Ademais, não fora ministro. Quanto a Carlos Afonso, note-se o “veneno”. 
Bastava um...

157 E o PS? PS muito brasileiro: aprontar a casa da escola para prevenir uma visita im-
perial de supetão!
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XCIX
Washington

Pelos jornais do Brasil, que aqui recebo de 15 em 15 dias, vejo 
que já começa o trabalho eleitoral.

A intervenção do governo é manifesta. No Rio Grande do Sul, 
vejo que estão substituindo os comandantes de fronteira.

Nesta próxima campanha, me parece que os conservadores 
obterão dois terços. Seremos felizes, se nos deixarem o terço res-
tante.158

Envio-te, no envelope junto, sementes de olmo, uma madeira 
excelente, com que na Europa fazem coronhas de espingarda. É uma 
bela árvore que cresce com rapidez. A semente parece uma flor; o 
grão está no centro. Deve ser plantada em lugar fresco apenas co-
berto pela terra e regada todos os dias.159

Os tribunais continuam suspensos. Espero partir pelo 1º va-
por de junho p. f.160

Lembranças a minha Mãe e a Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Santiago, 12 de nov. de 1885.

158 Os resultados do pleito de 15 de janeiro de 1886 foram piores do que imaginara 
Lafayette – foi um arrasamento total. Os liberais, nos dois escrutínios, fizeram 
22 deputados (11 em Minas) em 125! No Rio Grande do Sul, somente um “maragato” 
(Joaquim Pedro Soares) se elegeria.

159 E note-se o interesse pelas árvores – de que se fazem coronhas. Era o mineiro que 
gostava de caçadas e de coisas da terra...

160 Os tribunais são os Tribunais Arbitrais.
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C
Washington

Por este vapor (Aconcágua) não recebi carta tua.
Do Rio de Janeiro para o Chile só há correio pelos paquetes 

ingleses de navegação para o Pacífico; há dois vapores por mês e 
os jornais anunciam com antecedência o dia de partida. Nada por 
aqui de novo: os tribunais continuam ainda suspensos de fato pela 
ausência dos árbitros da Itália, França e Inglaterra.

Pelos jornais do Rio acompanho com muita lentidão a mar-
cha da política. A viagem do Rio a Valparaíso é sempre de dezoito 
dias, para os melhores vapores. Assim, as notícias mais recentes 
que posso ter vem retardadas 18 dias.

O que fazem o Martinho e os Afonsos quanto à eleição geral 
por essa província?

O Alvim não quis tentar fortuna por Barbacena, mas não sei 
se se salvará pelo Ubá, onde já foi derrotado duas vezes.161

Todos estão bons e se recomendam a ti, minha mãe, Isabelinha 
e meninos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Santiago, 27 de novembro de 1885.

161 Cesário Alvim conseguiu bom resultado, tendo sido eleito no primeiro escrutínio, 
com maioria absoluta, pois.
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CI
Washington

Há dois vapores que não recebo cartas tuas.
Devemos partir daqui no 2º vapor de dezembro e chegar no 

[sic] Rio em princípios de janeiro.
Afinal, como previ, foi escolhido o Cândido, o que muito es-

timei por todas as razões. Imagino que o Afonso há de estar furioso 
pela famosa logração que levou.

“O Senado já tem alguns doidos”, dizia-se-me, em 1883, “não 
convém aumentar o número”.162

A senatoria pelo Rio, segundo o que cá de longe me parece, 
está produzindo grande desgosto. O Figueira fica ainda desta vez 
logrado.163

Adeus e muitas recomendações a minha Mãe e Isabelinha.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Santiago, 12 de novembro de 1886.

162 Quem dizia que não convinha aumentar o número de doidos? Quanto aos doidos, um 
deles, no caso, era Afonso Celso, visconde de Ouro Preto. Se tais eram os doidos, como 
seriam os sãos de juízo?

163 Figueira, aí, é o conselheiro Andrade Figueira, grande jurista. Não seria senador 
pelo Rio. Afinal, ele, Lafayette, o “doido” Ouro Preto, João Alfredo e outros, consti-
tuíram um grupo de velhos conselheiros do Império que jamais aceitariam a Repú-
blica.

 A lista tríplice para a vaga de senador pelo Rio de Janeiro compunha-se de Francisco 
Belisário Soares de Sousa, Domingos de Andrade Figueira e João Manuel Pereira da 
Silva. Francisco Belisário foi o escolhido, a 29 de novembro de 1886.



165

CII
Washington

Ontem no paço, Joaquim Delfino164 disse-me que daria ao 
Nhonhô e ao Pena um mês de licença, que será o mês de janeiro; que 
não podia dispensá-los no mês corrente de dezembro por causa dos 
exercícios. O homem me tem sempre servido com tão boa vontade 
que não quis apoquentá-lo, exigindo a licença pelos dois meses.

Quanto ao Juiz Municipal de Queluz, disse-me que tem em-
penho do presidente da Província por um bacharel que não sabe se 
será o mesmo por que te interessas.

Mostrou desejo de atender-me, mas o mais seguro é enten-
deres-te [sic] com o Luizinho e pedir-lhe para retirar o nome que 
apresentou, se não é o mesmo J. M. do...

A Chica teve o seu bom sucesso no dia 30 do passado, dando 
à luz a um menino.

Comunica isso a minha Mãe e Isabelinha.
No fim da semana pretendo seguir para a fazenda; te avisarei 

com antecedência.
Levarei duas magníficas mudas da melhor espécie de carva-

lho, que já estão acondicionadas para a viagem.165

A situação está finda; é questão de pouco tempo.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 3 de dezembro de 1887.

164 Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, ministro da Guerra do gabinete Cotegipe, então 
governando desde 20 de agosto de 1865. A 10 de março seguinte, João Alfredo or-
ganizaria novo gabinete, o 35º e penúltimo do reinado, mas que faria a Abolição. 
Luizinho é o dito presidente da Província, Luís Eugênio Horta Barbosa, cunhado de 
Washington.

 Nhonhô é o primogênito de Washington (Lafayette); Pena deve ser o sobrinho, Júlio 
César Barbosa Pena, ambos engenheiros militares.

165 Anote-se a informação agrícola: iria plantar carvalho na fazenda.
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CIII
Washington

Pretendo daqui partir no dia 16 do corrente (2ª feira). Vou só; 
portanto, basta mandar à Estação um animal de sela e uma pessoa 
para conduzir a mala e um pequeno caixote, contendo duas mudas 
de carvalho. É possível que a esse tempo ainda estejas em Queluz; 
não é preciso, portanto, que venhas à Estação – o que te pode cau-
sar transtorno.

Das duas cartas juntas de Joaquim Delfino, vereis o que há a 
respeito da licença do Nhonhô e a razão porque não pode atender ao 
nosso pedido, quanto à nomeação do juiz municipal para esse termo.

São, afinal, adversários, e só servem no que não lhes traz in-
conveniente algum, e tem razão, porque, apesar de qualquer favor 
que façam, vota-se sempre contra eles.

Vou insistir a ver se concede a licença a começar de 1º de janei-
ro. Não sei se serei feliz; informam-me que o homem comprometeu-se 
com o Diretor da Escola a não conceder licença para não desmora-
lizar os exercícios práticos e agora está com empenho de não faltar 
ao compromisso.166

Lembranças a minha Mãe, Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Já cumpri a ordem, pagando a Santiago, Irmãos & Cia., por ordem de minha tia e 

conta de M. J. Ferr.ª a quantia de 1:781.500rs.

Rio, 21 de dezembro de 1887.

166 Um flash da política brasileira de sempre – Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, senador 
por Minas, era o ministro da Guerra do gabinete conservador do barão de Cotegipe, 
numa fase em que os liberais estavam passando duros momentos. Mas isto não im-
pedia que se fizessem pedidos, que seriam atendidos se houvesse alguma vantagem. 
Desde a nomeação dos juízes municipais à licença do Nhonhô, filho de Washington, 
que cursava a Escola Militar. Quem seria “o homem”? Talvez o imperador. O fato é 
que não parecia muito rígida (apesar de cartas anteriores) a disciplina na Escola – 
afinal, a licença era permitida ou não? Com empenhos podia-se consegui-la? E os 
exercícios práticos?
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Washington

O que há de mais importante em política consta dos jornais. 
A verdade é que nunca o Brasil teve diante de si dificuldades tão 
graves e complicadas, como presentemente.

Saberá o governo da Regente vencê-las?
Os dias do ministério estão contados. Pode durar um mês, 

dois ou três, mas há de cair necessariamente. E a ascensão dos libe-
rais é inevitável.167

Breve lá irei; estou à espera que termine a segunda discussão 
do projeto de 6 anos de emissão.

Te avisarei com antecedência de 4 ou 5 dias.168

De Ouro Preto me apoquentam para recomendar a candida-
tura do Amaral. Encontra ele dificuldade aí?

Muitas lembranças a minha Mãe, a Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 1º de julho de 1888.

167 A última carta escrita durante o Império. D. Isabel, como Regente, João Alfredo, pre-
sidente do Conselho (Gabinete de 10 de março de 1888), a crise da Abolição, que aca-
bara de ser feita, a crise militar fervendo, agitação republicana e o imperador doen-
te. Ele considerava que o Brasil jamais conhecera dificuldades iguais – e o que viria 
ano e meio depois o confirma. O ministério (que enfrentava toda a sorte de oposi-
ções, por força de sua extraordinária liquidação da escravidão) iria até 7 de junho do 
ano seguinte. Os liberais subiram mesmo, com Ouro Preto. E logo viria o fim.

 Depois desta carta, Lafayette foi para os Estados Unidos, representar o Brasil na 
primeira Conferência Pan-Americana. Lá encontrou a República. O principal entre 
os signatários do Manifesto de 1870, não concordou e repeliu o novo regime.

168 Chamo a atenção dos gramáticos para esta insólita forma. E Lafayette era um ho-
mem de boas letras, convém lembrar.
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CV
Washington

Tenho recebido as tuas cartas, sendo a última de 7 do 
passado.

Por elas vejo o que me dizes da triste e miserável política dessa 
desgraçada província, hoje ridiculamente crismada em Estado.

A Constituinte que se elege hoje já está totalmente desmora-
lizada, antes de nascer: é uma pura criação do governo provisório.

Que idiotas! Que incapacidade colossal! A República, assegu-
ro-te, é um ovo perfeitamente gorado no Brasil.169

Continua a mandar-me novas. As cartas do Rio pouco adian-
tam, porque há medo de violação do segredo no correio.

Não arrisques carta para mim pelo correio porque é com toda 
certeza roubada.

Lembranças a minha mãe, Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Paris, 15 de setembro de 1890.

169 O ex-republicano de 1870 põe em ridículo o novo regime. O que disse da Consti-
tuinte é a pura verdade histórica: graças à lei eleitoral adotada, o chamado “regu-
lamento Alvim”, e mais ainda pelo fato de estar o país sob uma ditadura, somente 
se elegeram pessoas de confiança do governo. O comendador Ovídio Andrade, ex-
-presidente do Maranhão e chefe liberal de Ouro Preto, comentaria: “Nunca mais o 
governo perde eleições neste país”. E foi cuidar de sua fazenda.



169

CVI
Washington

Há muito tempo que não recebo carta tua.
Aqui me demoro em Paris170 até que o Congresso do Deodoro 

aprove o célebre projeto de Constituição do Rui Barbosa.171

Vejo pelos jornais que a tirania militar, que aí domina, se 
acha profundamente desmoralizada e enfraquecida.

Mas continuam com poderes ilimitados, e eu não me iludo 
com tal gente. Sei o ódio mortal que me votam e não me exponho 
um só minuto à sua vingança.

Faz hoje um ano que cheguei à Paris; tenho passado a maior 
parte do tempo a ver livros, que por via de regra são aqui baratíssi-
mos. Estou com uma coleção de exemplares raros.

Já tenho examinado as casas de armas; há muitas finas e 
boas. Levar-te-ei uma.

Muitas recomendações a minha Mãe, de quem não me es-
queço um só momento, a Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Paris, 15 de dezembro de 1890.

170 Exilado em Paris, Lafayette vê as livrarias – estava em seu ambiente, percorrendo os 
bouquinistes, comprando peças raras. Podemos imaginar o seu prazer ao percorrer 
os cais do Sena, vendo locais que ele aprendera a amar nos grandes escritores da 
época, e parar, como personagem de Anatole France, nas casas de livros antigos. 
Mineiro, não se esqueceria das caçadas, e comprava boas espingardas para o irmão.

171 Mas, e a política? Em duas palavras liquida o problema: o “Congresso de Deodoro” 
vai aprovar a “Constituição do Rui Barbosa”. E com isto o signatário mais ilustre do 
Manifesto de 70 profere a sua azeda oração fúnebre da nascente República. O mais, 
tirania militar e poderes ilimitados.
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CVII
Washington

Tenho demorado a escrever-te para melhor me inteirar do 
estado das coisas.

Correu a princípio que o Deodoro tentava conciliar-se com os 
republicanos, saindo o Lucena e indo ocupar o lugar de governador 
de Pernambuco. Tudo isto, porém, não passa de boato infundado. 
Fica o Lucena, e entram mais dois ministros: Américo Brasiliense e 
talvez Afonso de Carvalho.

A luta, pois, entre Deodoro e o Congresso é inevitável. A gen-
te do Congresso e os militares que lhes são afetos estão embandei-
rando o Floriano que deve ter amanhã espantosa recepção.

Quem vencerá? Divergem as opiniões. Dizem que os milita-
res, que apoiam o Deodoro, desejam a retirada do Lucena e a en-
trada, para o ministério, de republicanos puros. Parece-me mais 
provável que a vitória será do Deodoro, que não se tem descuidado 
de preparar os seus elementos.

Todavia, por falta de esclarecimentos diretos, não posso for-
mar juízo seguro.

A ideia de restauração ganha aqui terreno dia por dia e com 
a veemência superficial própria dos fluminenses.172 Os republica-
nos antigos com... apreensões... alguma coisa de mais positivo quer 
aparecer... te darei aviso... deverei seguir para aí de 10 a 14 do mês 
próximo. Em tempo te darei o dia preciso.

Lembranças a minha Mãe, Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 22 de maio de 1891.

172 O barão de Lucena, uma espécie de primeiro ministro de Deodoro, em seu segundo 
gabinete, sairia em julho. Como contava, Antônio Luís Afonso de Carvalho seria 
ministro, bem como Américo Brasiliense. Não previu Justo Leite Chermont. Aliás, 
com a saída de Lucena, haveria uma geral change de places, no governo de Deodoro. 
De qualquer modo, 6 meses depois desta carta, a crise iria às últimas, e “a gente do 
Congresso” venceria, com apoio dos militares, assumindo Floriano a presidência. 
Dois anos após haver deposto o imperador, Deodoro descobria que o “feitiço pode 
virar-se contra o feiticeiro”. E Lafayette já começava a esperar a Restauração...
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CVIII
Washington

A esta hora já estarás convencido de que o país tem mentido 
desgraçadamente.

A situação das coisas é esta:
Custódio e companheiros foram efetivamente repelidos no 

ataque da cidade do Rio Grande. Custódio com seus navios seguiu 
para Buenos Aires; ali tomou carvão e só demorou, segundo o Di-
reito Internacional, 24 horas. No dia 13 partiu para Santa Catarina, 
onde deve ter encontrado a esquadra do Floriano.

A dita esquadra foi três vezes repelida pelo Aquidabã e for-
tes de terra. O comandante do Itaipu, no segundo telegrama que 
passou de Santos, diz que, no momento em que partia para esta ci-
dade, a esquadra de Floriano teve notícia pelo comandante do vapor 
alemão Arcona que o Aquidabã soçobrava. É esta a única notícia a 
respeito do Aquidabã; é um puro boato; tudo o mais que se atribui 
ao comandante do Itaipu é pura mentira.173

O Desterro174 não foi tomado, e tanto esta é a verdade que não 
há de lá um só telegrama oficial.

O comandante do Itaipu, tendo a esquadra sido repelida três 
vezes, veio buscar reforços, que foram incontinênti remetidos.

O Floriano até este momento sabe tanto do que se está pas-
sando em Santa Catarina como nós. E é essa a razão do silêncio.

Do Rio mandam dizer que Paraná está como Santos em po-
der dos revoltosos. O Dória fugiu com dinheiro do tesouro e o 
Gumercindo nomeou como governador o Dr. Borges de Oliveira, de 
Sorocaba. Todo o continente de Santa Catarina também está em 
poder dos revoltosos. A evacuação das duas províncias é, portanto, 
uma grossa mentira.

O desastre do Rio Grande, desde que o Custódio e navios 
se salvaram, é insignificante. A questão importante é a que se 
está resolvendo em Santa Catarina. É provável que a esquadra do 

173 Nesta longa carta, ele tenta fixar as posições na revolta militar ao tempo da guerra 
do Sul. Travava-se a famosa luta de Santa Catarina, quando o General Gomes 
Carneiro, com a vida, salvou a situação do governo. Realmente, como bem ana-
lisou Lafayette, o resultado da luta, naquele momento, no “continente de Santa 
Catarina”, como diz em linguagem clássica, é que seria decisivo.

174 Desterro é a atual cidade de Florianópolis.
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Floriano seja batida. Do Rio dizem que um de seus navios num dos 
três combates foi a pique. E naturalmente a esquadra devia ter so-
frido nos três ataques, senão ela não se teria retirado três vezes.

Mandam também dizer do Rio que o Floriano considerou 
como um desaforo a eleição do Prudente de Morais175 e que foi uma 
esperteza dos republicanos que tirou o poder dos militares; e que, 
portanto, não lhes passará o poder. Acrescentam, o que é um boato 
mentiroso, que, por intermédio do ministro português, está de acor-
do com o Saldanha para proclamar a monarquia.

Vai a proposta que ultimamente me deste.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Em 25 de abril de 1891.

175 Realmente, Floriano recebeu mal a eleição do ilustre Prudente de Morais e não 
lhe passou o governo. O chefe paulista encontrou, numa cena shakespeariana, o 
Itamarati, então sede do governo, vazio ao assumir o poder. Começou a governar, 
porém, e pacificou por algum tempo a República.
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Washington

Recebi o primeiro telegrama a 25; a 26 pedi confirmação; na 
noite de 26 para 27, quando fui vestir-me para tomar o carro de 
ferro, às 2 horas, chegou-me a notícia fatal.

Eu bem sei que nossa Mãe tinha os dias contados; a idade era 
muita e o mal, grave.

Mas nada disto me consola: senti uma dor profunda e tenho 
vivido estes dias numa melancolia imensa.

Todos os jornais daqui deram a notícia e alguns em termos 
lisonjeiros e delicados.

Lembranças a Isabelinha e a todos.

Teu irmão do C.

Lafayette.

Rio, 30 de dezembro de 1895.
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Carta de Lafayette a seu pai, 
Barão de Pouso Alegre

Meu pai

Aqui chegamos ontem com boa viagem. Uma das liteiras vi-
rou em caminho, mas sem causar ofensa.

Morreu o João Pedro.176 Vamos ter questão difícil entre os 
candidatos. Creio que a eleição senatorial há de tornar o ministério 
mais brando e atencioso.

Entreguei o dinheiro ao major Dinis e remeto o recibo.
Amanhã irei à cidade e me entenderei com o Afonso acerca 

da eleição do Washington.
Todos nos recomendamos a meu pai e minha mãe.

Seu filho obediente e amante.

Lafayette.

Rio, 28 de julho de 1881.

176 Senador João Pedro Dias de Carvalho.
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Apêndices

I – Discurso que o ministro da Justiça Lafayette 
Rodrigues Pereira pronunciou na Câmara 
dos Deputados em 29 de maio de 1878

O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Sr. Presidente, o pro-
jeto que se acha em discussão tem sido objeto de acres, de vivas cen-
suras por parte de ilustre oposição. Dessas censuras destacam-se 
duas que por sua natureza requerem respostas prontas e decisivas.

Alguns dos nobres deputados, a quem aludo, sustentam que 
o projeto da reforma eleitoral traz um vício radical, o de ofender 
as normas da Constituição que regulam o poder de reformá-lo, no 
entanto, que põe limites à Câmara que tem de decretar a reforma e 
dar-lhe força legal.

Afirmam também os mesmos honrados deputados que o pro-
jeto tal como se acha formulado é uma concepção fortemente aris-
tocrática, que repugna à índole, às tradições e aos intuitos do par-
tido liberal.

Senhores, levanto-me ao propósito de demonstrar que essas 
censuras são absolutamente infundadas, que não são senão o re-
sultado de um estado imperfeito da Constituição e de um exame 
superficial do projeto.

Eu me ocuparei, em primeiro lugar, da censura de inconstitu-
cionalidade fulminada contra o projeto.

A ideia de estabelecer fórmulas segundo as quais devem ser 
conduzidas as reformas constitucionais, e de designar quais os po-
deres que nela devem intervir, é uma ideia que surgiu no dia em que 
se tratou de formular constituições escritas.

A Constituição da Inglaterra é, como sabeis, uma formação, 
um organismo resultante de fatos, de tradições, de precedentes.

Esse organismo vivo acompanha as fases e as vicissitudes da 
sociedade, e se vai lentamente modificando e adaptando às novas 
exigências com uma flexibilidade admirável.

Ali, senhores, reformas importantes são consideradas 
como simples desenvolvimentos, como meras interpretações da 
Constituição.



176 Cartas ao irmão & Vindiciae

Assim, nos fins do século passado, nos tempos de Fox, de Pitt, 
de Burke, a responsabilidade ministerial era individual e não soli-
dária. O erro do ministro em negócio de sua pasta, uma derrota no 
parlamento por esse erro, importava a queda do ministro e não a do 
ministério. Mas tarde esta doutrina foi condenada, e os ingleses a 
substituíram pelo princípio da responsabilidade solidária, que é hoje 
o princípio vigente do seu direito. Era sem dúvida nenhuma uma re-
forma grave, entretanto eles a consideraram apenas como uma me-
lhor interpretação da Constituição.

Vós conheceis os efeitos imensos, as consequências impor-
tantíssimas que as revoluções de 1641 e 1688 produziram sobre 
o direito constitucional inglês. Pois bem, os publicistas ingleses 
dizem que essas revoluções não trouxeram inovações, mas se li-
mitaram a introduzir apenas novas cautelas, destinadas a melhor 
garantia e prática do direito preexistente.

Mas, senhores, com as constituições escritas, as coisas não se 
podem passar do mesmo modo. Os textos contêm disposições preci-
sas, terminantes, positivas e inflexíveis, disposições que repugnam 
ao trabalho das acomodações às novas exigências. Estas acomoda-
ções seriam recebidas como infrações dos textos constitucionais.

Ainda mais, senhores, as constituições escritas têm um ca-
ráter mais firme e rigoroso de mandato. Ora, dar aos poderes ordi-
nários a faculdade normal de modificar, alterar, derrogar a própria 
Constituição importaria a mesma coisa que autorizar o mandatário 
a alterar, a revogar as cláusulas, as condições do seu mandato, o que 
por certo não é regular.

A posse em que na Inglaterra o parlamento está do poder per-
petuamente constituinte tem causas históricas e etnográficas. Vós 
sabeis que o regime constitucional se fundou naquele país ao tempo 
em que prevalecia no continente o sistema das monarquias absolu-
tas. O parlamento conquistava dia por dia atribuições soberanas; 
essas atribuições passavam para ele como eram exercidas pelos reis, 
com a mesma extensão e caráter. Os soberanos despóticos tinham 
o direito de alterar a Constituição de seus governos: portanto, mui 
naturalmente uma tal faculdade passou ao parlamento.

Mas, senhores, esta faculdade ali nunca foi um perigo, porque 
a raça inglesa tem um aferro invencível aos fatos, aos precedentes 
de sua história; ali o respeito ao passado tem mais força obrigató-
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ria, mais vigor, do que as disposições constitucionais escritas nos 
outros países.

Da condição de um tal temperamento resulta que o parla-
mento raras vezes exerce o poder constituinte, e pode-se dizer que 
nunca o exerce com franqueza, mas procura dar sempre às reformas 
um caráter antes de desenvolvimento das instituições constitucio-
nais do que de verdadeiras inovações.

A primeira Constituição escrita regular, de que há notícia, é 
a Constituição Federal dos Estados Unidos. Organizou-a, como sa-
beis, a convenção da Pensilvânia; – tem a data de 1787. Os autores 
deste grande monumento político meditaram profundamente sobre 
a maneira de regular o poder de reforma à Constituição. Permitir a 
reforma da Constituição era uma necessidade absoluta, determina-
da pela natureza das coisas.

As constituições são mecanismos vastos e complicados; o 
tempo, por mais bem combinadas que elas sejam, descobre defeitos 
no seu organismo e deficiências nos seus poderes.

Ainda mais: as necessidades, as exigências da sociedade se 
transformam, e disposições que eram sábias ao tempo em que foram 
combinadas, mais tarde se convertem em verdadeiros embaraços à 
progressão das ideias.

O pensamento, portanto, senhores, de permitir a reforma da 
Constituição era uma intuição simples e natural.

Mas havia uma dificuldade gravíssima e era a de descobrir o 
meio prático de operar esta reforma.

Dar aos poderes soberanos a faculdade ordinária de alterar 
o próprio texto da Constituição era, por assim dizer, proclamar a 
inutilidade da própria Constituição, era aniquilá-la, era dar ao man-
datário o poder de derrogar as cláusulas do mandato.

Na Inglaterra, já vos disse, o parlamento se acha revestido do 
poder constituinte perpétuo, mas isto é devido a causas especiais, 
a peculiaridade daquele país.

Permitir a convocação de uma constituinte com poderes ilimi-
tados era paralisar de golpe a existência da Constituição, era lançar-
-se nos azares e nas contingências do desconhecido, era precipitar-se 
no imprevisto.

Um país que se acha regularmente estabelecido não se aven-
tura nas incertezas de uma constituinte com poderes ilimitados.
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Há, senhores, duas circunstâncias em que é concebível a 
existência de uma constituinte com poderes ilimitados: ou quando 
um país se emancipa do poder estrangeiro e tem de constituir sua 
nacionalidade; ou quando destrói o governo existente e tem de or-
ganizar outro.

Neste caso, senhores, não é a constituinte quem põe a so-
ciedade em litígio, mas sim a revolução: e a constituinte é uma ne-
cessidade, porque é uma necessidade constituir regularmente os 
poderes.

Era preciso, pois, descobrir um meio que conciliasse a possi-
bilidade das reformas com a vida, com a permanência ininterrom-
pida da Constituição estabelecida. E o congresso da Pensilvânia de 
1787 descobriu esse meio.

Um país quando aceita livremente uma Constituição e a pra-
tica é porque está convencido da sua excelência, é porque está con-
vencido de que os grandes poderes do Estado se acham organizados 
de modo que possam com toda a fidelidade elaborar o pensamento 
nacional.

Aceito este dado, e não pode deixar de ser aceito, é irrecusá-
vel que os grandes poderes ordinários de Estado, assim como são 
idôneos e competentes para formular e preparar o pensamento na-
cional sobre os grandes interesses da sociedade, ou se trate de ques-
tões de interesse privado, como a Constituição da família, a organi-
zação da propriedade, o regulamento do comércio e das indústrias, 
ou se trate de questões de interesse público, como a organização 
dos serviços administrativos, a paz e a guerra; assim também são 
competentes e idôneos para preparar e elaborar o pensamento de 
reforma da Constituição.

Senhores, como cresce, como nasce e como se forma uma 
ideia de governo? Ela brota, primeiro, nos espíritos mais atilados, 
diante do espetáculo das necessidades; depois, adquire uma certa 
consistência nas conversas particulares; vai ganhando terreno, o 
jornalismo apodera-se dela; é discutida, é controvertida, e, se é uma 
ideia boa, conquista a opinião geral do país; entra no seio dos gran-
des poderes de Estado e aí recebe a forma definitiva de lei.

Pois bem, uma ideia de reforma constitucional está sujeita à 
mesma necessidade, segue o mesmo processo: nasce da nação, entra 
no seio dos grandes poderes e aí reveste a do Estado, forma de um 
pensamento, claro e definido.
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Assim, pois, senhores, a Constituição Federal de 1787, no in-
fluxo destes princípios da razão política, confiou aos poderes ordi-
nários a faculdade de elaborar e preparar o pensamento da reforma 
da Constituição. Mas, senhores, a decretação definitiva deste pen-
samento, ou por outra, a faculdade de dar força legal a este pensa-
mento não podia pertencer aos poderes ordinários porque, como já 
vos disse, os poderes ordinários não podem, não devem ter a facul-
dade de alterar a Constituição.

E, pois, senhores, os grandes autores deste sábio monumento 
político concederam a faculdade de dar à reforma constitucional 
força de lei a outros poderes, isto é, ou às legislaturas dos Estados, 
ou às convenções expressamente convocadas em cada Estado para 
este fim.

As convenções, senhores, só têm a faculdade de ratificar ou 
deixar de ratificar o pensamento da reforma oferecida pelo con-
gresso, isto é, pelo poder ordinário.

Eis, senhores, a verdadeira teoria acerca do poder de reformar 
as constituições: deixar a elaboração do pensamento da reforma aos 
poderes ordinários, confiar a faculdade de dar força legal a essas 
reformas a uma outra câmara revestida de poderes extraordinários.

Senhores, o nobre deputado por São Paulo que ontem tão 
brilhantemente, como sempre, ocupou a atenção da Câmara dos 
Srs. Deputados, disse-nos que, se uma doutrina semelhante se 
achasse consagrada na nossa Constituição, a página em que es-
tivesse escrita, deveria ser rasgada: isto é, o nobre deputado não 
compreende que em uma forma de governo livre se possa aceitar 
uma teoria tal – que o pensamento reformador seja proposto pelos 
poderes ordinários, e que o poder extraordinário só tem a faculdade 
de dizer sim ou não.

Eu perguntarei ao nobre deputado, se ele fosse cidadão dos 
Estados Unidos, se ele vivesse à sombra daquela grande naciona-
lidade, se teria a coragem de rasgar o artigo da Constituição dos 
Estados Unidos em que se acha escrita aquela doutrina (Há diversos 
apartes)?

Os Estados ou as convenções só podem ratificar as reformas 
ou deixar de ratificá-las. O voto é sim ou não, o que não exclui a 
discussão, porque há necessidade da discussão, para que se possa 
formar uma convicção inteligente acerca da conveniência de apro-
var ou não as reformas propostas.
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Um Sr. Deputado: – O sistema americano seria consultar as 
assembleias provinciais.

O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Nos Estados Unidos 
há duas formas: ou a de propor a reforma às legislaturas dos diver-
sos Estados, ou às convenções expressamente convocadas para este 
fim; as legislaturas ou as convenções só têm o direito de aprovar 
ou não aprovar (ratificar, diz a Constituição) (Há diversos apartes). 

É a doutrina que expõe Story, o grande comentador, é a que 
está no texto da Constituição.

O Sr. Franklin Dória: – Parece-me que V. Exa. se engana.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Não há engano. Eu 

não quisera fatigar a atenção da Câmara com a leitura do artigo da 
Constituição dos Estados Unidos, mas à vista das contestações, sou 
forçado a lê-lo.

O Sr. Franklin Dória: – Mas não confundamos o Estado Federal 
com os diversos Estados.

O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Nem há confusão; nin-
guém a fez.

Há dois processos: o Congresso pode propor a reforma às le-
gislaturas dos Estados; se for aprovada por três quartos dos mesmos 
Estados, torna-se lei constitucional. Ou os Estados podem propor a 
reforma e então se convocam convenções em cada um dos Estados e 
estas convenções têm por única missão ratificar ou não as emendas 
propostas.

O Sr. Franklin Dória: – Não fazem reforma como entendem.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O nobre deputado está 

perfeitamente enganado.
O Sr. Franklin Dória: – Há o processo do Congresso Federal e 

o dos diversos Estados.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O art. 3º seção 5ª da 

Constituição americana diz (lê): O congresso, sempre que dois 
terços das duas casas o julgarem necessário, proporá emendas a 
esta Constituição, ou a requerimento de dois terços dos diferentes 
Estados, convocará uma convenção para propor tais emendas, as 
quais tanto em um como em outro caso serão válidas para todos 
os intentos e fins, como parte da Constituição, se forem ratifica-
das pelas legislaturas de três quartos dos diversos Estados, ou pelas 
convenções nos três quartos dentre eles, segundo o congresso pro-
puser um ou outro modo de ratificação.
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O Sr. Franklin Dória: – Esse é o processo do congresso, mas 
há processo dos Estados.

O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O artigo que acabo de 
ler regula os dois processos: é o único artigo da Constituição ame-
ricana relativo ao assunto.

O Sr. Franklin Dória: – Não é a mesma coisa.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Senhores, como já vos 

disse, há dois métodos: ou a reforma é proposta pelo Congresso, 
ou é proposta pelos Estados. Entenderam os autores da Constitui-
ção que se devia dar também a atribuição de propor reformas aos 
Estados, porque podia acontecer que o Congresso, que representa 
o pensamento central, fosse oposto a reformas que interessassem 
aos Estados.

Consagraram-se, pois, os dois alvitres.
O Sr. Franklin Dória: – As convenções fazem as reformas 

como entendem; é isto que procurei retificar.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Não senhor: o nobre 

deputado está perfeitamente enganado.
O Sr. Franklin Dória: – Peço a palavra.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O nobre deputado não 

pode contestar o texto que acabo de ler.
O Sr. Franklin Dória: – V. Exa. está cingindo-se ao processo 

do Congresso Federal; não se refere ao processo dos Estados.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Refiro-me aos dois 

processos.
O Sr. Franklin Dória: – Eu os conheço bem.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Lerei a última parte 

(lê): Por consequência, os Estados ou as convenções não têm outro 
direito senão o de ratificar ou não ratificar; é o texto; o nobre depu-
tado não pode contestar o texto da Constituição...

O Sr. Franklin Dória: – Eu explicarei.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – ... e é a doutrina expli-

cada por Laboulaye e por Story.
O Sr. Franklin Dória: – É exatamente Laboulaye a quem me 

refiro.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O artigo citado regula 

os dois modos de reforma e diz que, tanto num como noutro caso, 
as emendas só serão válidas se forem ratificadas. É inútil insistir, 
porque o texto é positivo.
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Sr. Presidente, é esta, tal como tenho exposto, a teoria ame-
ricana acerca do poder de reforma à Constituição.

Aquela teoria passou por três constituições até chegar à 
nossa. Em cada uma dessas constituições ela conservou os seus li-
neamentos fundamentais, mas recebeu modificações, acomodações 
que lhe impuseram o mecanismo e a índole de tais constituições.

A primeira Constituição em que vejo adotada a doutrina 
americana é a francesa de 1791. Segundo esta Constituição, o pen-
samento da reforma devia ser elaborado e proposto uniformemente 
por três legislaturas ordinárias sucessivas; a quarta legislatura, que 
se devia compor de um número de deputados equivalentes ao dobro 
de deputados da ordinária, formava a assembleia de revisão.

Vede, aí está, nos seus lineamentos fundamentais, a doutrina 
americana: a elaboração do pensamento da reforma pelo poder or-
dinário: a faculdade de dar força legal a essa reforma conferida a um 
poder extraordinário.

Temos, em segundo lugar, a Constituição de Cádiz de 1812, 
a qual é considerada como uma das concepções mais felizes do sis-
tema representativo no continente.

Esta Constituição é célebre e serviu de modelo a diversas.
Segundo a Constituição de Cádiz, a reforma devia ser pro-

posta e elaborada por duas legislaturas ordinárias.
A necessidade da reforma carecia de ser vencida por dois ter-

ços de votos.
Promulgada a lei, que propunha a reforma, os eleitores con-

feriam aos deputados que deviam compor a Câmara temporária de 
terceira legislatura, poderes especiais para fazer na Constituição a 
alteração ou emenda nos termos e segundo o teor da dita lei, a qual 
se transcrevia no corpo do mandato.

A Câmara dos Deputados da terceira legislatura, armada de 
poderes extraordinários, discutia a proposta e, diz a Constituição: 
se ela for aprovada por dois terços dos deputados, passará a ser lei 
constitucional, e como tal se publicará nas cortes.

Assim, pois, se deduz do texto escrito desta Constituição que 
a assembleia, a quem competia a faculdade de dar força legal às re-
formas, só tinha o direito de aprová-las ou não aprová-las, mas não 
podia alterá-las, modificá-las ou substituir por outras.

Depois da Constituição de Cádiz, vem a portuguesa de 1821, 
fonte próxima da nossa Constituição.
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O Sr. Teodoreto Souto: – Apoiado.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O poder de reformar 

a Constituição se acha regulado no artigo 28. Posso assegurar à 
Câmara que os artigos 174 a 177 da nossa Constituição não são se-
não uma reprodução textual do artigo 28 da Constituição portugue-
sa de 1821, com pequenas modificações.

O Sr. Franklin Dória: – Apoiado; eu já os cotejei.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Nessa Constituição 

acha-se também a doutrina americana nas suas bases fundamen-
tais, a saber: a faculdade de elaborar o pensamento da reforma 
pertence aos poderes ordinários, a faculdade de dar força legal à 
reforma compete à legislatura extraordinária.

A Constituição de 1821 usa uma frase semelhante à da Cons-
tituição de Cádiz; ela diz: “se a reforma for aprovada pelas duas 
terças partes, será logo havida como lei constitucional”.

Chegamos à nossa Constituição. Eu encontro nos seus textos 
a reprodução fiel da doutrina americana com as acomodações da 
Constituição portuguesa.

A doutrina americana, com as acomodações feitas pela Cons-
tituição portuguesa constitui, pois, a fonte histórica e a razão filo-
sófica das disposições da nossa Constituição, acerca deste gravís-
simo assunto.

Isto posto, devo examinar se os textos da nossa Constituição, 
se o processo por ela estabelecido para a reforma contém alguma 
coisa que repugne, que exclua a doutrina americana. Eu percorrerei 
rapidamente os artigos relativos à matéria. Estudemos, em primeiro 
lugar, a letra de cada um desses artigos. O art. 174 diz:

“Se, passados quatro anos depois de jurada a Constituição 
se conhecer que algum dos seus artigos merece reforma, se fará a 
proposição por escrito”, etc.

Senhores, esta frase “merece reforma” é uma frase preciosa e 
desperta logo a atenção.

A ideia de reforma não é uma ideia negativa, como o acre-
ditam os que sustentam que aos poderes ordinários só compete 
designar o artigo reformável. A ideia de reforma não envolve tão-
-somente a ideia de censura, de crítica, de condenação do artigo ou 
artigos vigentes; é uma ideia positiva, ela encerra a ideia que deve 
substituir a ideia, a disposição existente. Reformar é emendar. 
A emenda pode ser mais ou menos profunda, pode interessar mais 
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ou menos extensamente a ideia reformada; mas emendar, senhores, 
reformar, é substituir uma ideia por outra.

E, pois, senhores, se pelo art. 174 compete aos poderes ordi-
nários verificar se o artigo constitucional merece reforma, e propor 
em consequência a reforma, é manifesto que aos poderes ordinários 
compete declarar, indicar com precisão a reforma, a emenda, isto é, 
qual a ideia que deve substituir a ideia condenada.

Sr. Presidente, no art. 177 da Constituição leem-se estas pa-
lavras: “será a matéria proposta e discutida”.

Estas palavras, senhores, pressupõem um conteúdo de ideias 
preexistentes, que vão ser propostas e discutidas.

A Constituição não alude a ideias novas que tenham de ser 
propostas; ela diz, “a matéria será proposta e discutida”. A maté-
ria... qual? A reforma indicada na lei ordinária.

Sr. Presidente, no art. 176 a Constituição se exprime assim: 
“nas procurações lhes conferirão especial faculdade para a preten-
dida alteração ou reforma”.

A frase “pretendida reforma” presta-se a deduções tiradas, 
mas a palavra “alteração” é porventura mais expressiva. Alterar é 
fazer outro; vem, como sabeis, de alter. Alterar é, portanto, substi-
tuir uma ideia por outra.

Senhores, no citado art. 177 há uma frase em que se apoiam 
aqueles que sustentam a doutrina que combato.

O artigo diz: “... e o que se vencer prevalecerá para a mudança 
ou adição à lei fundamental”.

Argumentam alguns que aquelas palavras “e o que se vencer” 
pressupõem o poder ilimitado, na câmara denominada impropria-
mente constituinte, de fazer a reforma no sentido que lhe aprouver.

Senhores, uma frase de lei não pode ser interpretada isola-
damente sem atenção às ideias antecedentes e consequentes. Pela 
doutrina da Constituição, a assembleia chamada impropriamente 
constituinte não pode alterar as bases, as teses, os princípios fun-
damentais estabelecidos na lei que propõe a reforma (Não apoiado).

A Câmara Constituinte pode, porém, aprovar certos artigos 
e deixar de aprovar outros; e pode, sem ofender os princípios, dar-
-lhes desenvolvimentos. Já se vê, pois, que nos limites marcados 
pela lei à Constituinte há um espaço em que cabe folgadamente a 
frase “e o que se vencer”.
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Sr. Presidente, resta-me estudar o processo estabelecido pela 
Constituição.

Senhores, a Constituição política do Império, quaisquer que 
sejam as suas imperfeições, é sem dúvida um código político que re-
vela grande sabedoria em seus autores. Pois bem. Se a doutrina que 
combato fosse verdadeira, a Constituição consagraria o absurdo.

A decretação da lei que autoriza a reforma é cercada de caute-
las extraordinárias. O projeto tem três leituras com intervalo de seis 
dias, deve ser apoiado por um terço da Câmara e passa finalmente 
por todas as formalidades, que se requerem para a formação de uma 
lei ordinária. No entanto, senhores, a deliberação que tem de dar 
força legal à reforma é da competência exclusiva da câmara, impro-
priamente denominada constituinte, não depende da intervenção 
do Senado, nem da sanção da Coroa. Pois que, senhores, a Consti-
tuição cercaria de formalidades extraordinárias a decretação da lei 
que, na opinião que combato, se limita a simplesmente indicar o ar-
tigo, ou artigos que devem ser reformados, e entregaria o poder ili-
mitado de fazer as reformas, assuntos tão graves, à uma só assem-
bleia? Seria uma temeridade, seria um contrassenso inexplicável.

Entretanto, senhores, vede: no sistema que sustento, desapa-
rece o absurdo e triunfa a lógica em todo o seu brilho; tudo se explica 
e se harmoniza. A deliberação que dá força de lei à reforma pertence 
tão-somente à assembleia revestida de poderes especiais, porque 
esta deliberação vai apenas consagrar teses, princípios, ideias fun-
damentais, que já passaram pela discussão e aprovação de ambas 
as câmaras e já tiveram a sanção da Coroa. O nobre deputado por 
São Paulo disse-nos no seu primeiro discurso, e repetiu-nos ontem, 
que, se pode na lei que autoriza a reforma impor limites à Câmara 
Constituinte, nesse caso a intervenção do Senado é logicamente ne-
cessária. Direi a S. Exa. que de tais premissas eu deduzo consequên-
cia totalmente contrária à que S. Exa. tira. É por isso mesmo que os 
poderes ordinários definem as reformas, é por isso mesmo que as 
teses, os princípios, as ideias fundamentais passam pela aprovação 
do Senado e pela sanção da Coroa, que não há mais necessidade da 
intervenção do Senado e da sanção da Coroa (Apoiados e apartes).

Senhores, ninguém admira mais do que eu a grandeza, a 
força, a extensão das faculdades do nobre deputado por São Paulo. 
Eu estou acostumado, desde os bancos da academia, a respeitar 
aquela grande inteligência. Mas, senhores, no meu conceito, se me 
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é lícito externá-lo, o nobre deputado pertence a essa raça de es-
píritos superiores que se remontam ao ponto mais culminante do 
pensamento humano, e daí, escapando às regras da lógica comum, 
se precipitam numa região encantada, onde apanham e formulam 
conceitos ininteligíveis, para os espíritos que se regem pelas leis 
fixadas por Aristóteles e Kant, conceitos como este, por exemplo, 
de Fichte, “o eu absoluto oposto”; ou o de Schelling, “a identidade 
do subjetivo e do adjetivo”; ou o de Hegel, “o nada contendo em seu 
seio na mais perfeita plenitude o ser concreto”.

Senhores, pode ser que essas proposições contenham verda-
des, mas a mim elas parecem na frase de poeta “aegri somnia”.

Eu acabo de notar uma dedução do nobre deputado que se 
me afigura oposta à que se contém nas premissas, e mais tarde me 
ocuparei em outras proposições de S. Exa. que também não pude 
compreender.

Parece-me, senhores, haver demonstrado que a teoria da nos-
sa Constituição, acerca da matéria sujeita, não é senão a teoria ame-
ricana nas suas bases fundamentais. Deduzi neste intuito razões 
históricas, razões filosóficas e razões políticas. Mas há ainda um 
elemento de interpretação que, sobretudo, nas instituições práticas 
é de um grande valor. Refiro-me à jurisprudência, aos precedentes.

Temos o precedente de 1831, época que é considerada como a 
quadra heroica do nosso liberalismo.

Devo dizer-vos, abrindo um parêntesis, que eu compreendo 
o 1831 de maneira um pouco diversa. Para mim o 7 de abril, não foi 
propriamente uma revolução política: para mim o 7 de abril não 
foi senão a consumação do 7 de Setembro. Tenho estudado com al-
guma atenção os acontecimentos políticos do nosso país, de 1822 a 
1831 e de 1831 a 1840. Até 1831 a nação brasileira não tinha ainda 
a convicção plena e segura da sua independência. O príncipe que 
então reinava, o fundador do Império, nascera em outro hemisfério; 
no espírito da nação atuava certa desconfiança contra ele, aumen-
tada de dia para dia pela sua crescente intimidade com os filhos 
da pátria, a que também pertencera, e pelo pensamento que se lhe 
atribuía de querer ainda ligar as duas coroas. Assim que, as lutas 
de 1822 a 1831 não eram propriamente lutas da política interna do 
país, representavam antes esforços no sentido de bem firmar a in-
dependência, de resguardá-la contra eventualidades que a patriotas 
demasiadamente suscetíveis se afiguravam mui prováveis.
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Mas, em 1831, por efeito da abdicação, a Coroa passou a um 
príncipe nascido no solo da pátria.

Nesse dia a nação brasileira adquiriu a consciência plena de 
sua independência e começou despreocupada a praticar suas insti-
tuições. Desde essa data principiaram a se formar os partidos que 
o nosso sistema admite, e em 1836 eles estavam definitivamente 
organizados.

Entendendo por este teor os acontecimentos de 1831, eu vos 
direi que Vasconcelos, Sousa Martins, Araújo Lima, José Rodrigues 
Torres são legítimos representantes daquela época, como são Feijó, 
Paula Sousa, Vergueiro e esse brasileiro que ainda felizmente vive 
e que nós todos respeitamos como um símbolo da pátria. Refiro-me 
ao venerável Sr. Visconde de Abaeté (Apoiados).

Mas, senhores, faz a bem da minha argumentação aceitar a 
geração de 1831 como a geração verdadeiramente liberal do nosso 
país (Apoiados).

Pois bem, senhores: a Câmara dos Deputados de 1831 deu 
aos arts. 174 e 177 da Constituição a inteligência que tenho tido a 
honra de expor.

Esta verdade que acabo de enunciar há sido contestada por 
um grande número de membros desta Casa. Peço licença para ler o 
projeto de reforma, que foi remetido para o Senado (lê):

Projeto para a reforma da Constituição aprovado pela 
Câmara dos Deputados e recebido no Senado em 14 de ou-
tubro (de 1831, e do qual, emendado, resultou a lei de 12 de 
outubro) de 1832, e por fim o ato adicional.

Artigo único. Os eleitores dos deputados para a seguinte le-
gislatura lhes conferirão, nas procurações, especial facul-
dade para reformarem os artigos da Constituição, que forem 
opostos às proposições que se seguem:

§ 1º – O governo do Império do Brasil será uma monarquia 
federativa.

§ 2º – A Constituição reconhecerá somente três poderes: o 
Legislativo, o Executivo e o Judicial.

§ 3º – A Constituição marcará distintamente as atribui-
ções que competem ao Poder Legislativo, as que competem 
à Assembleia Nacional sem a concorrência de outro ramo 
deste poder; as que competem a cada uma das câmaras, que 



188 Cartas ao irmão & Vindiciae

compõem a Assembleia Nacional; e as que são comuns a 
ambas as câmaras; fazendo-se nas respectivas atribuições 
as alterações que forem convenientes.

§ 4º – A Câmara dos Deputados será renovada por novas 
eleições de dois em dois anos que formarão o período de cada 
legislatura.

§ 5º – A Câmara dos Senadores será eletiva e temporária; a 
eleição de seus membros será na terça parte dos que a com-
põem, e terá lugar todas as vezes que se renovar a Câmara 
dos Deputados.

§ 6º – Passarão para o Poder Executivo as atribuições do Po-
der Moderador que for conveniente conservar, as outras se-
rão suprimidas.

§ 7º – O Poder Executivo só poderá suspender a sanção das 
leis, declarando por escrito os motivos; se, apesar disso, am-
bas as câmaras julgarem que o projeto deve passar, será ele 
promulgado como lei.

§ 8º – Será suprimido na Constituição o capítulo relativo ao 
conselho de Estado.

§ 9º – Os conselhos gerais serão convertidos em assembleias 
legislativas provinciais, compostas de duas câmaras; as leis 
nos objetos de sua competência terão vigor nas respectivas, 
com a sanção dos presidentes.

§ 10º – As rendas públicas serão divididas em nacionais e 
provinciais; os impostos necessários para as despesas na-
cionais serão fixados pela assembleia geral, e pelas assem-
bleias provinciais as que forem necessárias para as despesas 
provinciais.

§ 11º – Durante a menoridade do imperador, o Império será 
governado por um regente ou vice-regente eleito pelas as-
sembleias provinciais do Império, feita a apuração dos votos 
pela assembleia geral.

§ 12º – Nos municípios haverá um intendente que será neles 
o mesmo que os presidentes nas províncias.

Paço da Câmara dos Deputados, em 13 de outubro de 1831.

Vede, senhores: o projeto contém já a reforma. Todas as suas 
disposições são terminantes, imperativas. Que restava à Câmara 
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que devia vir armada de poderes especiais, senão aprovar, ou deixar 
de aprovar aquelas disposições?

Pois bem, senhores, é assim que entendeu a Constituição do 
Império, essa geração heroica de liberais. O Senado fez algumas 
modificações ao projeto mas manteve, em substância, a prática da 
Câmara dos Srs. Deputados: indicou nas emendas os artigos dignos 
de reformas, declarando ao mesmo tempo o sentido em que deviam 
ser feitas, isto é, estabeleceu as teses da reforma.

Assim que, como vedes, o único precedente que existe é todo 
em favor da interpretação exposta.

Senhores, tem-se asseverado que marcar limites à Consti-
tuinte é criar uma entidade contrária à índole e às tendências da 
ideia liberal, do princípio democrático.

Eu não compreendo esta observação. A Câmara Constituinte 
tem a mesma fonte que as câmaras ordinárias, a soberania nacional, 
a eleição dos membros que têm de compor uma e outra câmara se 
faz pelo mesmo processo; por que então sustentar que a Consti-
tuinte é uma entidade política mais democrática do que a Câmara 
dos Deputados ordinária?

Não descubro isso nem na causa, nem no processo.
A ideia, pois, de pôr limites à Câmara, que tem de dar força 

legal à reforma, não é uma ideia antiliberal.
Senhores, eu vos invoquei a este respeito o exemplo dos 

Estados Unidos. Qualquer disposição da Constituição dos Estados 
Unidos pode ser criticada sob todos os pontos de vista, mas nin-
guém pode dizer que essa Constituição contenha ideias que sejam 
contrárias a princípios democráticos.

É sob o regime dessa Constituição que naquele país a demo-
cracia tem alcançado os mais sérios e os mais esplêndidos triunfos 
(Apoiados).

Senhores, passarei agora à 2ª parte do meu discurso. Vou 
rapidamente estudar o projeto nos pontos relativos à capacidade 
eleitoral.

O nobre deputado por São Paulo, a quem aludi, e os seus 
companheiros de oposição entendem que a consagração em lei do 
senso, tal como se acha no projeto, conjuntamente com a exigência 
de saber o eleitor ler e escrever excluirá do direito de votar a má-
xima parte dos cidadãos brasileiros e fará desse direito um privilé-
gio aristocrático exercido por uma parte mínima da nação.
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Senhores, eu poderia confutar com uma simples reflexão à 
censura dos nobres deputados; poderia dizer-lhes: vós abusais da 
força mágica da vossa imaginação; dizeis que o projeto entrega o 
poder eleitoral e, portanto, o governo do país a uma aristocracia. 
Mas que aristocracia é essa? Uma aristocracia da qual só não farão 
parte aqueles que não tiverem a renda anual de 400$, e não soube-
rem ler e escrever (Apoiado)!

Senhores, quando ouço proposições tais, pronunciadas por 
homens tão inteligentes e tão ilustrados, vem-me ao espírito a ob-
servação de Catão: “Parece-me que somos chegados a uma época 
em que os homens perderam a memória da significação das pala-
vras” (Apoiados).

Senhores, devo dizer-vos: eu não pertenço à escola daqueles 
que consideram o voto como um direito pessoal, como uma espécie 
de propriedade do eleitor. Esta doutrina é errônea; ela tem contra 
si os fatos, a história e as conclusões da ciência. Essa doutrina é um 
corolário de um erro de Rousseau e dos seus sectários (Apoiados). 
Rousseau, senhores, entendia que a nação, que o Estado, tomado em 
uma significação mais ampla, é uma simples aglomeração de indiví-
duos; que, por consequência, o Estado não pode ter direitos que não 
sejam meras renúncias dos direitos individuais dos que formam a 
nação ou por outra, que os direitos do Estado não são senão o feixe 
dos direitos renunciados pelos indivíduos.

Senhores, esta concepção da entidade – Estado ou Nação – é 
errônea.

O Estado é uma pessoa moral, tem uma natureza jurídica 
própria, um fim e uma missão especial; os seus direitos e obriga-
ções, como os de toda personalidade, são determinados pela sua 
natureza jurídica e pela sua missão.

Esses direitos e obrigações não podem ser os do indivíduo, 
porque o indivíduo tem uma natureza e fins diversos dos do Estado.

O Estado tem o direito de punir; não o tem o indivíduo; o 
Estado tem o direito de julgar controvérsias e dirimi-las por sen-
tenças; não o tem o indivíduo; o Estado tem o direito de formular 
leis e regras de proceder; não o tem o indivíduo. O Estado, pessoa 
moral, como toda pessoa moral, não possui um corpo próprio; a sua 
vida, os seus atos, as suas funções manifestam-se por intermédio 
das pessoas físicas, isto é, dos indivíduos; mas, o indivíduo, quando 
exerce uma função do Estado, não exerce um direito próprio.
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O Sr. Joaquim Nabuco: – Não apoiado.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O Estado carece, pois, 

do ministério dos indivíduos para poder entrar em atividade e, ao 
indivíduo que é chamado a exercer as funções do Estado, pede ele 
que as exerça segundo o resultado livre da sua meditação e os dita-
mes da sua consciência.

O que é que o Estado pede ao juiz? Um estudo sério e apro-
fundado da questão, e que escreva na sentença as conclusões da sua 
inteligência e a inspiração de sua consciência.

É o que o Estado exige de todos os seus servidores, do minis-
tro, do professor, dos agentes da administração.

O elemento pessoal, resultante da liberdade no formar e ma-
nifestar a consciência, não é, pois, uma característica exclusiva de 
voto, mas, em geral, de toda função pública, com maior ou menor 
amplidão segundo a natureza da função.

Senhores, a nação governa-se mesmo a si elaborando o seu 
próprio pensamento. Os grandes poderes do Estado não são senão 
órgãos constituídos para elaborar e realizar o pensamento nacional 
(Apoiados).

É esta a verdadeira doutrina.
Nos países em que a nação não se governa pelo seu próprio 

pensamento, em que o pensamento que a governa é elaborado por 
um poder extrínseco, não há liberdade. Uma tal nação não é livre, 
mas será um Estado despótico (Apoiados).

O voto é, senhores, a primeira operação para a elaboração do 
pensamento do Estado; isto, por si só, quer dizer que o voto não é 
um direito individual, mas uma função pública (Apoiados).

O Sr. Freitas Coutinho: – É doutrina mais liberal.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – E este tem sido o modo 

de entender de todos os povos.
Todas as constituições do mundo tomam como matéria de 

sua alçada a definição da capacidade de eleitor (Apoiados).
Se o voto fosse um direito pessoal, individual, é evidente que as 

constituições não poderiam marcar condições de idoneidade que ex-
cluem de exercê-lo um grande número de membros da cidade.

Estabelecido que o voto é uma função do Estado (Apoiados)...
O Sr. Joaquim Nabuco: – Não apoiado.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – ... cumpre indagar 

quais as condições de habilitação para exercê-lo.
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Estas condições são determinadas pela natureza e fim do 
voto. O voto é a 1ª operação para a elaboração do pensamento 
comum destinado a ser lei do país; por consequência, aquele que é 
chamado a exercê-lo deve ter um certo discernimento intelectual 
(Apoiados), deve ter a capacidade suficiente para compreender e co-
nhecer os interesses coletivos do Estado (Apoiados) e para julgar da 
aptidão e do caráter dos candidatos que melhor podem representar 
as suas ideias a respeito (Muitos apoiados).

O Sr. Joaquim Nabuco: – Isto é teoria de Guizot.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – É teoria muito liberal 

(Apoiados), é teoria de Laboulaye, e é teoria ensinada pelos publi-
cistas americanos (Apoiados).

Mas não basta o elemento intelectual. Vós compreendeis que 
o eleitor pode ter a inteligência suficiente para conhecer os interes-
ses coletivos do país e o caráter dos candidatos, mas pode achar-se 
em circunstância de não poder fazer vingar o seu pensamento, de 
vergar às imposições de influência estranha. Eu já vos disse, o Es-
tado exige dos indivíduos, por cujo intermédio as suas funções se 
manifestam, que as exerçam com inteira independência.

A capacidade eleitoral, pois, requer ainda outro elemento: a 
independência pessoal do eleitor.

Senhores, a independência pessoal pode provir do caráter, e 
de ordinário a independência de caráter se acha ligada a um certo 
desenvolvimento intelectual. Mas vós bem compreendeis, a inde-
pendência de caráter não se revela por algum sinal externo que 
possa servir de critério para o legislador; a lei por consequência 
carece de ir buscar um outro critério. Ora, é um fato, de certeza ex-
perimental, que a independência pessoal anda de ordinário ligada 
a uma certa renda por bens, indústria ou profissão.

Daí vem que as constituições dos diversos povos estabelecem 
como condição para exercer o direito de voto a posse de uma certa 
quantidade de bens materiais, ou antes de uma renda determinada.

No direito, na moral, nas ciências sociais, independente, nos 
termos mais restritivos, se diz; o homem que está em estado de 
prover as suas primeiras necessidades, isto é, o homem que é capaz 
de produzir uma quantidade de valores igual àquela de que carece 
para a sua subsistência.

Qual seja essa quantidade de valores é uma questão prática, 
cuja solução depende do estado da civilização do país, da distri-
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buição da população, do desenvolvimento da riqueza pública, da 
situação da agricultura e do modo de existir das indústrias.

Mas, senhores, em regra geral, as constituições definem um 
certo valor e é o que se chama censo.

O projeto que se acha em discussão fixa como mínimo para 
este censo a renda anual de 400$ por bens de indústria, profissão ou 
emprego. É esta uma questão de fato. Falo diante de uma assembleia 
composta de homens que vêm de todas as procedências do Império. 
Eu vos pergunto: qual é o nosso operário, qual é o nosso trabalhador 
do campo ou da cidade que não possa produzir durante o ano, uma 
quantidade de valores igual a 400$000?

O nobre deputado por São Paulo, a quem tenho tido a honra 
de me referir mais de uma vez, aceita a doutrina exposta quanto 
à independência pessoal do eleitor; mas S. Exa. faz uma aplicação 
falsa, se assim posso dizer, ou, por outra, há no pensamento de 
S. Exa. uma contradição entre a teoria e o fato. S. Exa. concorda que 
só deve ser eleitor aquele que é capaz de prover às suas primeiras 
necessidades; mas S. Exa. entende que neste país aquele que apenas 
ganha duzentos mil réis por ano pode prover a sua subsistência. 
Há engano de apreciação. Aquele que em nosso país ganha apenas 
por ano duzentos mil réis depende de auxílio alheio para viver, ou, 
como diriam os ingleses, carece para viver da esmola da paróquia.

O indivíduo que se acha naquela condição não tem em seu 
favor a presunção de independência, falece-lhe, portanto, um dos 
elementos da capacidade eleitoral.

Senhores, o nobre deputado por São Paulo disse que em al-
guns países o censo era tomado como medida de capacidade elei-
toral, e acrescentou que o projeto em discussão atribuía ao censo 
aquele caráter. O nobre deputado se equivoca. O censo não é me-
dida de capacidade. Não tem, portanto, base lógica a progressão de 
S. Exa. Quem tiver 200$ deve ter um voto, quem tiver 400$, dois 
votos, e assim por diante.

Senhores, o censo, em alguns países, faz também a função de 
sinal de presunção da capacidade intelectual. A lei tem em mente um 
mínimo da capacidade e toma o censo como um critério dessa capa-
cidade (Muito bem). Dizer que a capacidade cresce ou multiplica-se, 
porque a grandeza do sinal aumenta ou diminui, é dizer apenas uma 
coisa incompreensível. O aumento ou diminuição do sinal não tem 
nem pode ter influência sobre a coisa significada.
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Sr. Presidente, direi agora duas palavras sobre o outro ele-
mento da capacidade eleitoral, o elemento intelectual.

Nenhum homem traz externamente um sinal da sua capa-
cidade intelectual. É, portanto, um gênero de capacidade que, no 
geral, só pode ser determinado por presunções. Em alguns países, 
como já ponderei, o censo induz não só à independência como à ca-
pacidade intelectual, e se pode talvez sustentar que, no nosso atual 
sistema de eleição, o censo tem essa dupla significação.

No projeto que se discute adotamos outro alvitre; acompa-
nhando a Itália e obedecendo às inspirações de espíritos adianta-
dos, de publicistas liberais de primeira distinção, consagramos um 
outro critério – o de saber o eleitor ler e escrever.

Senhores, Leibniz dizia, e ele se referia à civilização de seu 
tempo, que nas sociedades modernas, atento o seu modo de vida, os 
seus usos, costumes e práticas e o mecanismo das relações sociais, 
saber ler e escrever é uma faculdade tão necessária ao homem, qual-
quer que seja a sua profissão, como ver, ouvir, andar e raciocinar.

Senhores, a inteligência que não sabe ler e escrever perma-
nece como que fechada em um círculo de ferro, contrai-se e não 
toma desenvolvimento algum.

Pode haver exceções, hipóteses em contrário, mas a lei é des-
tinada a regular generalidades e não casos isolados, excepcionais.

A inteligência condenada a um tal obscurantismo não pode 
formar juízo claro sobre os interesses coletivos da sociedade; e até 
direi, uma inteligência naquelas condições nem sequer suspeita a 
existência de tais interesses (Apoiados).

Como o homem se há de ilustrar acerca das questões que 
mais importam ao bem de sua pátria? Como formar juízos claros 
a respeito? Na vida moderna só há dois meios: a controvérsia da 
imprensa e a discussão da tribuna; mas, para quem não sabe ler, 
não existe a imprensa e a tribuna é muda (Cruzam-se apartes e o 
Sr. Presidente reclama atenção).

Senhores, tem-se dito que neste país 8/10 da população com-
põem-se de analfabetos. Se as estatísticas oficiais dizem seme-
lhante coisa, pela minha parte direi que as estatísticas são errôneas.

Conheço algumas províncias do Império; Minas, de onde sou 
filho, São Paulo, onde fiz meus estudos superiores, Rio de Janeiro, 
com que tenho vivido mais em contato, Ceará e Maranhão, onde 
tive a honra de exercer altos cargos de administração. Pois bem. 



195

Nessas províncias dificilmente se encontrará um homem que tenha 
renda de 400$ e que não saiba ler, nem escrever; não direi com cor-
reção (Vários apartes do Sr. Galdino das Neves interrompem o orador. 
O Sr. Presidente reclama atenção)...

Mas, admita-se, senhores, que oito décimos da população 
do Império se compõem de analfabetos. Eu pergunto-vos: a igno-
rância, a cegueira, porque se torna vasta e numerosa, porque se 
generaliza, adquire o direito de governar (Apoiados)? Se há no Im-
pério oito décimos de analfabetos, eu vos direi, esses oitos décimos 
devem ser governados pelos dois décimos que sabem ler e escrever.

O Sr. Galdino das Neves: – É uma tirania.
O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – O governo não pode 

pertencer à ignorância e à cegueira.
Agora me é lícito perguntar: onde está o caráter fortemente 

aristocrático do projeto em discussão?
Qual a sua disposição que rigorosamente se possa considerar 

eivada de espírito aristocrático?
Quaisquer que sejam as amplificações da retórica e dos ar-

roubos parlamentares, nunca me hão de convencer de que está nos 
votos da democracia entregar os destinos das nações à cegueira da 
ignorância, dos homens que não sabem prover as suas primeiras 
necessidades.

O Sr. Galdino das Neves: – Mas não se deve entregar a aris-
tocracia do dinheiro.

O Sr. Lafayette (Ministro da Justiça): – Senhores, o partido li-
beral, a democracia moderna, essa democracia que alguns senhores 
não sabem compreender... E eu acredito ingenuamente na verdade 
desta confissão; eles não a sabem compreender pela mesma razão 
porque o célebre Rabino de Granada nunca pôde compreender a ex-
celência da moral cristã; dizia o Rabino:

A doutrina cristã ensina que a pobreza é uma virtude, prega 
a abnegação de si mesmo, o sacrifício pelos outros: eu con-
sulto o fundo de minha consciência, que é o espelho de Deus, 
e aí vejo escrito em caracteres indeléveis que o dever do ho-
mem é antes de tudo cuidar de si, e subordinar aos seus to-
dos os interesses alheios; a meu ver, pois, a moral cristã é 
uma fantasia de espíritos enfermos.
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É por uma razão análoga que os senadores a quem me estou 
referindo não compreendem a democracia moderna.

Mas, senhores, o partido liberal, a democracia moderna, tem 
a seu cargo uma grande causa – os direitos e os interesses sagrados 
da humanidade; ela não pode confiar esta causa senão à prudência, 
ao bom senso, à inteligência, à sagacidade.

Senhores, o projeto não fecha o voto em um círculo de ferro, 
torna-o acessível a todo homem que sai das mãos da natureza com 
as faculdades comuns, porque todo homem que nasce com as facul-
dades comuns pode produzir por ano quantidade de valores igual a 
400$ e pode aprender a ler e escrever.

O projeto consagraria doutrina aristocrática se só permitisse 
o voto a classes separadas do geral da população por condições que 
não pudessem ser vencidas (Apoiados).

Eu tenho lido, senhores, nos publicistas, nos jurisconsultos, 
nos canonistas, que a instituição do clericato na igreja católica é 
uma instituição eminentemente democrática, porque ela é acessível 
a todo o homem, qualquer que seja a sua pátria e os acidentes do seu 
nascimento.

No entanto, senhores, para o clericato se exigem condições, 
algumas das quais são difíceis de preencher; é preciso saber o latim 
e a teologia moral. Mas, senhores, como todo o homem que é capaz 
de vencer estas dificuldades pode ascender ao clericato, todos os 
escritores dizem que essa instituição é eminentemente democrata.

Pois bem, o projeto de que se trata exige condições muito 
mais fáceis, que estão ao alcance de todo homem.

Senhores, no meu conceito, o projeto, que se acha em dis-
cussão, se algum dia for lei deste país, há de ser considerado na 
posteridade como um dos monumentos mais sólidos e brilhantes, 
levantados pelo partido liberal às suas ideias (Apoiados).

Eu compreendo, senhores, que este projeto tenha sofrido im-
pugnação de amigos nossos, e eu darei a razão.

Há dias, senhores, eu lia em um publicista estrangeiro um 
estudo sobre a natureza, a índole e os costumes dos partidos.

Este escritor faz uma observação, que feriu para logo o meu 
espírito porque me pareceu justa. Diz ele que quando um partido, 
ou seja, o liberal ou o conservador, sobe ao poder, destaca-se de seu 
seio um grupo. E denomina a este grupo dos incontentáveis.
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Pergunta o publicista: “Qual é a lei do procedimento deste 
grupo? Responde: É a seguinte – ele quer aquilo que o seu partido 
no poder não quer, ele não quer aquilo que o seu partido no poder 
quer”.

Mas, senhores, diz o escrito:

Nada de mais natural; o temperamento dos partidos é como 
o temperamento dos homens.

Esse grupo representa o mau humor do partido; mas ele 
se ilude a si mesmo, e diz que representa as tradições, as 
ideias puras da sua escola. Mas não vos deixeis iludir por 
suas palavras.

Vede: se, por exemplo (tratando-se do partido liberal), os 
amigos no poder lhe querem dar uma constituinte, gritam: não a 
aceitamos, não carecemos dela. Suscita-se a questão de reivindicar 
prerrogativa importante da Câmara temporária; eles dizem: quereis 
violentar a Constituição; essa prerrogativa é da Câmara vitalícia.

Observa então o publicista a quem me estou referindo: “Esse 
grupo representa simplesmente o mau humor do partido, e não as 
tradições e ideias que invoca”. Mas qual é a causa desse mau humor? 
Pergunta o mesmo escritor. Essa indagação sairia dos limites do 
meu assunto e entraria pela província da filosofia; me abstenho, 
portanto, de fazê-lo (Muito bem).

Vou terminar, e terminarei com estas palavras do citado 
publicista:

Deixai os incontentáveis exercerem o seu papel, darem folga 
ao seu mau humor; o governo da sociedade não pode per-
tencer ao mau humor; o governo da sociedade pertence à 
prudência, ao bom senso, à paciência, à justiça e ao espírito 
de equidade.

Tenho concluído (Muito bem; muito bem. O orador é felicitado 
pelo Sr. Presidente do Conselho e por quase todos os Srs. Deputados 
presentes).
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II – Discurso de posse na Academia Brasileira de 
Letras de Alfredo Pujol a 23 de julho de 1919

Senhores:
Devo confessar-vos, ao agradecer à Academia Brasileira de 

Letras a honra dos seus sufrágios, que nunca sonhei a ventura su-
prema de pertencer a esta egrégia Companhia. O vosso ilustre ce-
náculo, a “torre de marfim”, a que aludia um dos seus fundado-
res, revela-se a meus olhos, numa alvura imaculada, como um 
templo augusto, defeso às minhas pobres letras profanas, ensaios 
e devaneios da mocidade, sepultados nas páginas efêmeras do jor-
nalismo. Seduzido pelas sugestões de amizades indulgentes, vim 
bater à vossa porta, sem atender na indigência dos meus méritos... 
Quisestes talvez premiar o obscuro artífice, que reuniu e ajuntou, 
nas suas mãos grosseiras e rudes, os primeiros materiais para a 
glorificação do autor das Memórias póstumas de Brás Cubas. Mas o 
vosso prêmio foi tão desmedido, que ainda não volvi a mim do en-
leio e da confusão em que me deixou submerso. Nesta hora de in-
tensa comoção, não sei dizer-vos o que se passa no meu espírito 
conturbado, vindo recolher entre vós a sucessão de Lafayette, na 
cadeira que pertenceu a Machado de Assis e tem por patrono José 
de Alencar, amparado pela palavra generosa do mais querido dos 
meus mestres, o eminente jurista, filósofo e magistrado, que é um 
dos vultos mais expressivos da cultura contemporânea. Bem sabeis 
que não posso aqui substituir ninguém. A cadeira, que me destes, 
é um santuário, onde repousam três sombras peregrinas: a figura 
mais alta e mais nobre do nosso romantismo, o clássico maravi-
lhoso do nosso idioma, e o civilista profundo, que versou a ciência 
do direito, revestindo-a da pureza helênica. Do seu espaldar se de-
bruça a imagem da pátria, velando, e abençoando a grandeza reful-
gente do gênio nacional.

Nasceu Lafayette Rodrigues Pereira a 28 de março de 1834, 
no município de Queluz, da antiga província de Minas. Seu pai 
Antônio Rodrigues Pereira, mais tarde barão de Pouso Alegre, soli-
citador inteligente e arguto, político votado ao ardente liberalismo 
mineiro, esmerou-se na educação do filho. Depois de cursar prepa-
ratórios no Colégio de Congonhas do Campo, Lafayette completou 
os seus estudos de latim na cidade de Prados, tendo por mestre o 
vigário Felisberto Rodrigues, seu tio, grande sabedor de letras an-
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tigas. Desde menino manifestou a paixão dos livros, que só rara-
mente abandonava, quando o atraíam os prazeres da caça. Não teve 
hesitação na escolha de uma carreira, como aquelas aves, de que nos 
fala Pailleron, que volteiam longamente nos ares, procurando no 
horizonte a visão do seu caminho. “Nasceu jurista” – dizia do filho 
o barão de Pouso Alegre. E em 1853 partiu Lafayette para São Paulo, 
a iniciar o seu curso de direito.

Foi copiosa a cultura filosófica, jurídica e literária, de que se 
nutriu o moço estudante, durante os anos acadêmicos. Não despre-
zando a convivência dos condiscípulos, porque era, de seu natural, 
comunicativo e conservador, consumia, entretanto, na leitura o 
melhor do seu tempo. Emerson detestava os livros medíocres e os li-
vros tristes. Assim Lafayette. A par com a jurisprudência, em que foi 
o primeiro da sua turma, a filosofia e as musas helênicas e latinas 
absorviam as suas horas tranquilas de meditação e recolhimento. 
No idealismo de Platão, o pensador prodigioso que sintetiza o gênio 
grego, aprendeu a fé no império absoluto da razão humana, criadora 
da sabedoria. Aristóteles, na sua eterna concepção, descortinou-
-lhe os primeiros segredos da ciência do raciocínio. Logo depois, 
empolga-o, nas suas tenazes poderosas, o monstro de Koenigsberg, 
maior apóstolo do racionalismo, de cujo sistema filosófico decorrem 
muitos dos princípios que impulsionam o pensamento moderno. Na 
madureza dos anos, Lafayette não resistiu às correntes inovadoras 
que revolucionaram as teorias jurídicas; o método de Kant conti-
nuou, porém, a dominar a evolução do seu espírito. Os historia-
dores e os poetas gregos e latinos inundaram de luz e harmonia 
a sua inteligência, sedenta de perfeição. A antiguidade clássica, 
que, na frase de Charles Blanc, “humanizou o divino”, embebida de 
razão e de beleza, de serenidade e de graça, impregnada de gosto 
puro e do instinto da moderação e da sobriedade, criou o seu es-
tilo, de incisiva brevidade, de energia concisa e de luminosa clareza, 
a que o trato dos melhores mestres da nossa língua imprimiu um 
vivo sabor de vernaculidade. De Plutarco e de Tácito, de Teócrito e 
de Propércio, de Anacreonte e de Ovídio, de Marcial, de Catulo, de 
Juvenal, proveio a sua ironia, ora cruel e mordente, ora sutil e suave, 
tocada de uns laivos de ceticismo. “A ironia”, adverte Paulhan, “é 
uma condição de equilíbrio e de sabedoria”. A ironia de Lafayette 
constituiu a essência de sua atitude, em contraste com os erros e os 
vícios da sua época.
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Tal foi, senhores, depois de cinco anos de uma vida de re-
flexão e de estudo, a opulenta provisão mental com que Lafayette 
deixou os bancos da academia, aos vinte e quatro anos da sua idade. 
Alma estoica, pensamento alto e puro, costumes austeros, sensibi-
lidade tímida, elevada distinção e primorosa polidez, tais os traços 
mais salientes da sua estrutura moral.

Ao cabo de breve estágio no ministério público de Ouro 
Preto, veio Lafayette de mudança para a Corte, como então se 
costumava designar esta Capital, residência do Imperante, e aqui 
se entregou à profissão de advocacia, começando a exercê-la no 
escritório do sábio jurisconsulto Teixeira de Freitas. Foi isto em 
1858. Logo no ano seguinte, estreou-se na imprensa política. 
A conciliação dos partidos, criada pelo pulso forte do marquês 
de Paraná, “época sem fisionomia, sem emoções, sem crenças”, 
no dizer insuspeito de Sales Torres-Homem, tocava o seu termo. 
Nabuco de Araújo, que se tinha desligado do gabinete Abaeté, 
explicava ao Senado o seu isolamento, morta a política da con-
ciliação e triunfante a oligarquia conservadora: “Dividi os par-
tidos”, dizia ele, “e eu ficarei no meu posto de conservação e 
progresso; antes quero, como Lamartine, estar isolado, que con-
fundido em uma época como esta”. Francisco Otaviano, munido 
da sua aljava de ouro, desferia do Correio Mercantil setas can-
dentes contra “os conservadores, que apenas se conservam a si 
próprios”, contra “as patrulhas sem bandeiras, sem chefes e sem 
princípios”, e reclamava o governo do país para os moços, para a 
força real, de uma geração esquecida e inutilizada: “Os homens 
novos, – eis aí principalmente o nosso credo, eis aí a nossa fé”. 
É nesta situação que o espírito liberal do país desperta do seu 
torpor. Lafayette, Flávio Farnese e Bernardo Guimarães fundam 
A Atualidade, abrindo acesa campanha contra a Conciliação. 
O jornal tinha quatro páginas, publicava-se duas vezes por se-
mana, falhando de tempos a tempos, e justificando as faltas com 
deliciosa ingenuidade, pela ausência de seus redatores, sempre 
que saíam a pleitear as suas malogradas candidaturas. Não tra-
zia serviço telegráfico, nem a informação abundante dos nossos 
dias. Raros e pequenos os anúncios. Os mais frequentes, e, por 
certo os mais baratos, eram os que indicavam os escritórios de 
advocacia de Lafayette e Flávio Farnese e os volumes de versos 
de Bernardo Guimarães, proprietários da empresa. Foi a primeira 
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folha que nesta cidade se vendeu avulsa na rua, encarregando-se 
desse mister algumas dezenas de escravos, alugados a um nego-
ciante da rua dos Arcos. O prestígio do jornal estava concentrado 
no artigo de fundo. Era o porta-voz do partido dos novos, obediente 
à palavra de Teófilo Ottoni, o grande radical, que da Sentinela do 
Serro fizeram outrora o reduto dos ideais democráticos. Os arti-
gos de Lafayette, a quem o conselheiro Junqueira apelidara belo 
astro de luz, primavam pela precisão, viveza e elegância. Já por 
aquele tempo sorria a sua malícia, através da sonoridade fina e 
da graça rutilante de algum verso de La Fontaine. Flávio Farnese, 
tão cedo roubado à vida, tinha as virtudes cívicas e os arrebata-
mentos romanescos de La Tour D’Auvergne. Bernardo Guimarães, 
mais poeta que político, era o redator literário da folha. Aos três se 
juntou depois Pedro Luís, com o seu grande alento liberal, poeta 
e artista, que a todos fascinava com a pompa e as galas dos seus 
versos e com o encanto da sua figura. Ficou célebre a sua poesia 
A sombra de Tiradentes, que ele teve o arrojo de mandar distribuir 
no Rocio, ao inaugurar-se a estátua do primeiro imperador.

Contra a folha radical, que se batia pela realidade do sistema 
representativo, pela emancipação do Parlamento e pela descentra-
lização administrativa das províncias, surgia no Regenerador a pena 
formidável de Justiniano José da Rocha, na defesa do programa con-
servador. Era Justiniano, sem contestação, o mais completo jorna-
lista do tempo. José Maria do Amaral tinha a flama, a elevação e 
a sinceridade de um Armand Carrel; Francisco Otaviano a todos 
excedia nos primores da linguagem e no colorido da frase; mas a 
Justiniano é que cabia a realeza nas pugnas da imprensa. “A sua fa-
cilidade de composição”, atesta o vosso saudoso confrade Salvador 
de Mendonça nas Coisas do meu tempo, “era quase miraculosa”.

“Escrevia em todo e qualquer lugar, a toda e qualquer hora 
do dia ou da noite, em casa, na Câmara dos Deputados, no teatro, 
sobre as costas de uma cadeira, sobre a perna, em um peitoril de 
janela, no silêncio do gabinete, na sua varanda, no meio do chilrear 
dos pássaros e das correrias e barulhos das crianças. Dizia Otaviano 
que quando Justiniano acordava de manhã, a primeira coisa que 
fazia era ver onde havia deixado a pena na véspera, e não garan-
tia que não escrevesse enquanto dormia.” A imprensa política deve 
a Justiniano as suas páginas de mais forte relevo e de ressonân-
cia mais vibrante. O seu estilo, de que deixou notável modelo no 
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panfleto – Ação, Reação, Transação –, é cerrado e terso, travado 
de uma dialética vigorosa. Como Otaviano, seu êmulo, dava o 
exemplo da cortesia e da urbanidade nas polêmicas dos jornais. Só 
uma vez se bateram os dois, num duelo estranho e original. Foi à 
mesa de Nabuco de Araújo. Escutai a narrativa dessa peleja, como a 
fez Salvador de Mendonça:

O Conselheiro Nabuco pôs à cabeceira e na presidência da 
mesa o marquês de Abrantes, como juiz único do duelo 
ajustado. Tinha à direita Justiniano e Otaviano à esquerda. 
Depois de declarar que as condições do duelo eram come-
rem os contendores segundo as maneiras civilizadas, de-
pressa ou devagar, mas ficando como vencedor quem mais 
comesse, bateu palmas e iniciou-se o combate. Os dois 
gastrônomos, conhecidos nesse tempo como os dois melho-
res garfos do Rio de Janeiro, começaram por algumas ge-
nerosas fatias de presunto com pão e salada, regadas com 
algum vinho branco; em seguida demoliram cada um a sua 
maionaise de peixe, passaram ambos a devorar cada qual a 
sua perdiz trufada, depois uma boa libra de roast-beef, dois 
perus de forno e respectivos recheios de farofa, azeitonas e 
ovos duros, com tal bravura que os circunstantes já olha-
vam com terror para os combatentes e um dos copeiros já 
estimava o peso do alimento ingerido por cada um deles 
em mais de sete libras. Passaram aos doces, e quando ata-
caram conjuntamente um grande prato de desmamadas, 
Justiniano colhia-as com tal presteza que Otaviano dispa-
rou a rir até ao ponto de não poder continuar o duelo; e, 
voltando-se para Justiniano, disse-lhe: – Rocha, você já viu 
a última gravura de Gargântua, quando o pedreiro lhe mete 
uma empada na boca com a pá? Você já não come desma-
madas, enforna-as! E tomando uma taça de Champagne, e 
bebendo à saúde do contendor, deu-se por vencido.

O marquês de Abrantes proclamou vencedor a Justiniano, 
declarando haver ficado ali bem comprovada a sua maior 
capacidade.

Dois dias depois, um dos filhos de Justiniano José da Rocha 
contou a Salvador de Mendonça que, ao voltarem de carro para casa, 
finda a função, o pai ainda tirara da mesa um jacu, para o almoço do 
dia seguinte. Pelas alturas do chafariz do Lagarto, deitara-lhe fora 
os ossos, por tê-lo liquidado em caminho.
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Nas eleições de 1860 triunfam os liberais. Abre-se uma era de 
esperanças e renascimento. “A nação”, escrevia Lafayette no Diário 
do Povo, “sacudiu o manto coberto de poeira, de um longo quie-
tismo. Rompeu-se o círculo funesto da Conciliação; os partidos de-
marcaram os seus campos”. No meio da agitação democrática, que 
caracteriza essa época, levanta-se de improviso, a voz de um novo 
paladino da regeneração social e econômica do Brasil. As Cartas do 
solitário, publicadas no Correio Mercantil, denunciando os vícios da 
centralização e discutindo os problemas mais palpitantes, de que 
dependia o progresso do país, causaram enorme sensação entre li-
berais e conservadores. Guardou-se por algum tempo o segredo da 
sua autoria, atribuída a alguns dos chefes políticos de maior pres-
tígio. Soube-se finalmente quem era o Solitário. Era um moço, que 
valia por uma legião: Aureliano Cândido Tavares Bastos.

Soara, afinal, a hora da mocidade. Não contava Lafayette 
30 anos, quando lhe confiou o gabinete Zacarias a presidência da 
província do Ceará, em 1864. No ano seguinte passou a presidir o 
Maranhão, e nessa comissão administrativa se manteve por mais 
de um ano. Regressando à Corte, abstém-se por largo tempo de 
intervir na política, repartindo a sua atividade entre os trabalhos 
da advocacia e os seus estudos prediletos. É o período fecundo da 
elaboração do seu primeiro livro, Direitos de família, que dá a lume 
em 1869, jurista-filósofo, na maturidade do seu gênio, pesquisa os 
meandros escuros e confusos das fontes do nosso direito positivo à 
luz da razão filosófica, investiga os elementos da tradição e dos cos-
tumes no sistema inconsistente da legislação pátria, resolve as con-
trovérsias geradas pela incerteza, pela incoerência e pelas lacunas 
dos textos, e apresenta-nos o quadro coordenado dos preceitos que 
regem as relações da família em síntese de uma justeza radiante, 
de uma força de expressão incomparável, de uma técnica perfeita. 
A clareza é a alma do seu estilo. A simplicidade é o reflexo da sua 
visão serena.

No prefácio dos Direitos de família confessa Lafayette que 
prefere os seus estudos solitários, “a glória modesta do civilista”, 
aos fulgores do Parlamento e do jornalismo. Teve, porém, de ceder 
ao influxo dos companheiros que o cercavam. O radicalismo, que 
A Atualidade difundira e propagara, convertia-se em aspiração re-
publicana. Ao lado de Flávio Farnese e Saldanha Marinho, incen-
didos em alvoroço, de Quintino Bocaiúva e Rangel Pestana, que 
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aprestavam as panóplias para os seus gloriosos dias de imprensa, 
Lafayette subscreve, em 1870, o Manifesto do novo credo político 
e figura entre os redatores dos órgãos do partido – A República. 
Mas, pouco depois, regressa ao quieto remanso da ciência jurídica. 
O direito era a sua vocação, era a sua crença, era a sua força, era 
o seu destino. Recomeçando o seu paciente e desvelado trabalho 
de indagação, de crítica e de análise através do corpo informe das 
nossas leis, consagra largos anos ao preparo do seu segundo livro, 
Direitos das coisas, que faz imprimir em 1877. Com o poder pene-
trante das suas faculdades reflexivas, com a força disciplinadora 
do seu método, Lafayette vence todos os escolhos da sua grave e 
penosa tarefa e consegue reunir, numa construção maciça, o con-
junto sistemático das disposições que concernem ao direito de 
propriedade, depuradas das suas imperfeições e das suas contradi-
ções, e iluminadas pelas doutrinas e pela exegese dos romanistas 
modernos. Os Direitos de família e Direitos das coisas, monumentos 
imorredouros da nossa literatura jurídica e que ao mesmo tempo 
enobrecem a nossa língua pela cristalina limpidez e pela concisão 
lapidar dos seus aforismos e das suas definições, elevam Lafayette 
ao pontificado excelso entre os nossos maiores civilistas.

Em janeiro de 1878, em pleno domínio do partido conserva-
dor, que desde quase dez anos permanecia no poder, o imperador 
mandou chamar a São Cristóvão o chefe liberal Cansanção, de 
Sinimbu, entregando-lhe a direção dos negócios públicos. “Estou 
convencido”, disse o soberano, “da oportunidade da reforma eleito-
ral pelo sistema da eleição direta, e entendo que procedo com lógica 
quando confio o desempenho desta tarefa ao partido liberal, que 
a inscreveu sempre na sua bandeira”. Sinimbu, que tinha em su-
bido apreço os talentos de Lafayette, pôs nas suas mãos a pasta da 
Justiça. Foi com grande espanto que o autor do Direitos das coisas 
recebeu o convite do presidente do Conselho. Arredado da política 
desde que deixara a presidência do Maranhão, e doutrinariamente 
filiado ao programa republicano, Lafayette muito hesitou antes de 
acudir ao apelo de Sinimbu. Venceu a sua timidez e os seus escrú-
pulos a ideia da reforma eleitoral. “A eleição direta”, bradava Rui 
Barbosa na Bahia, “murmura como lava subterrânea nas profunde-
zas da nação inteira, e, comprimida por mão imprudente, começa a 
alterar o solo em eminências vulcânicas”. Não pôde, porém, o ga-
binete Sinimbu levar a termo a sua missão, reformadora. Votado o 
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projeto na Câmara dos Deputados, rejeitou-o o Senado, deitando 
por terra o governo.

Guardam os anais do Parlamento a memória da hostilidade 
e da rudeza com que foi tratado Lafayette pela oposição conserva-
dora, de concerto com a dissidência liberal. Choviam sobre a sua 
cabeça as injúrias e os vitupérios: ululavam nos recintos da Câmara 
e do Senado os rancores dos que não podiam tolerar nos conselhos 
da Coroa o republicano de 1870. Saldanha Marinho, em palavras 
de travo irônico, acentuava que a Coroa tinha ostentosamente 
consagrado o partido republicano, indo buscar aos seus arraiais 
um ministro e Conselheiro de Estado, a quem passou a chamar, a 
despeito dos protestos de Joaquim Nabuco, “o cidadão Lafayette”... 
A todos respondeu o ministro da Justiça na Câmara dos Deputados. 
Definiu Lafayette, nesse discurso com desassombrada altivez, a sua 
posição no Ministério. É uma página memorável da nossa história 
política, em que se reflete a indiferença de Lafayette no tocante às 
formas de governo. Permiti, senhores, que eu reproduza aqui al-
guns tópicos dessa admirável oração:

A minha entrada para o Gabinete de 5 de janeiro é um ato 
que tem o cunho da mais perfeita legitimidade, porque é 
uma consequência, um corolário da minha escola política. 
Eu sou, como vós sabeis, um soldado da democracia mo-
derna. Mas, eu vos pergunto: qual é a grande aspiração, qual 
é o objetivo principal, qual é o voto supremo da democra-
cia moderna? É o governo da nação pela nação, ou, como 
se exprime um espirituoso homem de Estado da Bélgica, 
é o governo pelos governados, num regime da mais vasta 
publicidade. Em qualquer país do mundo onde os gran-
des poderes, que formam o governo do Estado, se acham 
constituídos de modo que não se movem, não se agitam, 
não se exercitam senão debaixo do pensamento e da von-
tade da nação, aí reina a democracia. Que é a democracia? 
Democracia é o governo do Povo. Povo, na linguagem do 
direito moderno, quer dizer – a nação, porque hoje não há 
mais castas, não há ordens: todos os cidadãos são iguais 
diante da lei. Eu vos posso, pois, senhores, dizer com a 
maior correção que a democracia transforma o governo in-
glês, desenvolve-se pacificamente na Itália, reina na Bélgica 
depois de 1830, e triunfa hoje em França. Posso dizer-vos 
ainda, com a mesma correção: J. Russell e Gladstone, na 
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Inglaterra, Frère-Orban e seus amigos, na Bélgica, Rattazzi 
e Minghetti, na Itália, são servidores da democracia, 
tão fiéis, e tão dignos das bênçãos da humanidade, como 
Franklin e Washington, nos Estados Unidos, como os mais 
modestos homens de Estado da Suíça, como Thiers, Grévy 
e Gambetta, em França. Os aparelhos constitucionais de 
que os povos se servem são, diante da alta teoria, inteira-
mente diferentes, desde que eles são combinados de modo 
a produzir o governo da nação pela nação. É à luz destes 
princípios que a política e a história julgam dos homens, e 
é à luz destes princípios que o meu procedimento há de ser 
julgado. Senhores, eu acompanhei sempre com o mais vivo 
interesse a marcha dos acontecimentos políticos do nosso 
país, e no estudo desses acontecimentos é que se formou a 
convicção de que o defeito capital das nossas instituições 
estava no viciamento do sistema eleitoral. Com o sistema 
atual de eleições, a nação não pode fazer conhecer a sua 
vontade. Muitas vezes, eu o creio, o poder moderador há de 
ter passado por grandes torturas nos dias em que tem tido 
necessidade de saber onde está a vontade, qual é o pensa-
mento da nação. De certa data, de 1870 por diante, observei 
com sumo prazer que começava a despontar timidamente 
nos espíritos mais ousados uma ideia que dia por dia ganhou 
terreno, e que, posso dizer, hoje conquistou todas as inteli-
gências dos brasileiros. Refiro-me à eleição direta. No meu 
conceito, decretar a eleição direta, com um senso razoável, 
equivale a adaptar às nossas instituições um vasto aparelho 
que porá em comunicação a vontade, o sopro, o pensamento 
da nação com os grandes poderes do Estado. Este era o meu 
modo de ver quando, em fins de dezembro de 1877, o Partido 
Conservador, sucumbido à gangrena que lhe invadira todo 
o organismo, desapareceu do poder. Quando, senhores, o 
distinto estadista a quem a Coroa confiou a árdua e gloriosa 
missão de iniciar a nova ordem de coisas, quando esse dis-
tinto estadista, a quem mesmo as paixões do dia não podem 
negar um grande vigor de caráter, um patriotismo puro e 
inteligente e grandes dotes de uma razão prática, fez-me a 
honra de convidar para tomar parte no seu Ministério, eu 
recusei formalmente o convite. Repugnava antes de tudo à 
minha índole ser ministro de Estado; eu preferia viver na 
sombra, entregue aos estudos de minha predileção a ter 
uma parte ativa na política do meu país; mas, quando esse 
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honrado estadista me declarou que a situação nascia para 
a eleição direta, que a eleição direta não só seria o pensa-
mento capital do Ministério, como era ainda a razão que de-
terminava a sua existência, foram-se-me as hesitações, e eu 
aceitei uma pasta, na convicção de que não me negava a mim 
mesmo, mas ia pôr-me ao serviço de uma ideia, cuja reali-
zação importaria restituir à nação o governo de si mesma. 
Eis a razão porque tenho a honra de fazer parte do Gabinete 
de 5 de janeiro de 1878. Direi, pois, aos trabalhadores do 
Senado que estou no Ministério porque o pensamento capi-
tal do Ministério é a eleição direta, porque a eleição direta é 
o governo do país pelo país, porque o governo do país pelo 
país é a plena democracia.

Não concluiu Lafayette o seu discurso sem uma farpazinha 
picante. Um senador tinha invocado, dias antes, contra o ministro 
da Justiça; uma máxima erradamente atribuída a Machiavello. Ob-
servou Lafayette: “Essa máxima não é de Machiavello. Machiavello 
era homem de boas letras clássicas, e, pois, não exprimiria o seu 
pensamento em um latim tão bárbaro e incorreto”.

Em toda a sessão de 1879 teve Lafayette de arrastar os seus 
adversários, numa luta de frequentes escaramuças. Afrontava os 
seus agressores com dignidade, mas sem violência e sem acrimô-
nia. Se alguma vez empregava “as tintas mais inflamadas do pincel 
de Tácito”, de regra fulminava o contrário com os lampejos instan-
tâneos da sátira, que lhe aflorava aos lábios desfeita num sorriso. 
A Martinho Campos, que invectivara o Ministério com exaltação e 
veemência, revidou com estas rápidas palavras: “Pelo que me diz 
respeito, vendo o nobre deputado no comando desta campanha, eu 
me tranquilizo, porque há trinta anos S. Exa. comandava batalhas 
políticas e as tem perdido todas”. Conta Sancho Pimentel que assis-
tiu na Câmara a um incidente, que não apareceu nos anais: o mesmo 
Martinho Campos perguntava a Lafayette, com azeda rabugice, 
de que meios se servira para subir tão depressa aos conselhos da 
coroa. “Subi”, redarguiu Lafayette, “montado em dois livrinhos de 
direito”. De outra feita rudemente interpelado pelo senador Diogo 
Velho, em rajadas de cólera, acerca das suas convicções políticas, 
Lafayette repeliu a ofensa com uma simples citação latina: “Senho-
res, respeito este recinto, e, por única resposta ao honrado senador, 
limitar-me-ei a repetir-lhe este hemistíquio do poeta Aulo Pérsio: 
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– puer sacer est locus, extra...” Dias depois, ou fosse que realmente 
lhe tivesse escapado o verso do famoso satirista, ou fosse que lhe 
não percebesse na ocasião o sentido, Diogo Velho voltou à carga, 
declarando que o ministro da Justiça começara o seu discurso em 
voz tão surda e havia tal sussurro na casa, que lhe não pudera ouvir 
senão uma ou outra palavra sem nexo... E despejou segunda fuzi-
laria contra Lafayette, increpando-o de trazer o barrete frígio na 
algibeira da casaca de ministro. Eram tão insistentes no Senado os 
golpes que investiam o ministro da Justiça, que Lafayette por úl-
timo já os deixava sem réplica: “À tenacidade dos nobres senadores 
oponho a tenacidade do meu silêncio”. E pedia aos seus antagonis-
tas que dessem outro rumo aos debates parlamentares:

“O Partido Conservador representa os direitos da tradição, 
os direitos da história; o Partido Liberal representa os direitos da 
filosofia, da razão e da liberdade humanas. A luta entre um e outro 
partido é consequência natural da antinomia de suas ideias; lute-
mos, pois, senhores, e lutemos com energia, com o calor das gran-
des convicções, porque, para cada um de nós, o partido é a pátria. 
Mas nessa luta, que é a luta pelo governo, o maior emprego das 
faculdades humanas, como dizia Guizot, substituamos o ódio pela 
justiça, a cólera pela paciência, a intolerância pela equidade, porque 
o ódio, a cólera e a intolerância nada ainda fizeram de grande, de 
sólido e de perdurável.”

Lafayette, antes de ser ministro, deputado e senador, nunca 
fora homem de tribuna. Fez-se, no entanto, insigne orador, desde 
o primeiro dia em que compareceu na Câmara para falar. A sua 
eloquência tinha dois aspectos opostos: a do orador doutrinário e 
a do orador combatente. Quando se erguia para expor e discutir 
uma tese constitucional ou um problema jurídico, a trama do seu 
discurso estava ordenada, a unidade do raciocínio estava traçada 
e o rigor das fórmulas delineado, por modo que a ideia sugeria re-
pentinamente o termo exato e o rasgo flexível da locução. Repug-
nava a declaração e a ênfase; abominava os artifícios da retórica 
impetuosa e vazia. Imperavam nas suas orações o vigor persuasivo 
e a profundeza dos conceitos e das sentenças. Era então o mestre 
exímio do direito quem falava, e todos o ouviam num silêncio ena-
morado e embevecido. Rompesse, porém, na tribuna o orador com-
batente, rebentava nos ares, instantaneamente, com estrondo, uma 
tempestade. Estalejavam os apartes e rugia um furacão de insultos. 
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Lafayette cruzava os braços, imperturbável e sereno, e esperava 
que o temporal amainasse. Transmudava-se em tais momentos 
o orador. Tomando o látego impiedoso de Juvenal, agora a flecha 
resplendente de Horácio, destroçava os seus competidores com os 
sarcasmos mais amargos e os epigramas mais agudos. Mas quase 
sempre ria, como Fígaro ou Gavroche, e os motejos esvoaçavam 
como asas de abelhas douradas. “O riso é uma filosofia”, escreveu 
Eça de Queirós. “Muitas vezes o riso é uma salvação; e em política 
constitucional, pelo menos, o riso é uma opinião.”

Este orador ateniense nobilitou assim a tribuna parlamen-
tar na quadra do seu maior esplendor. De feito, nunca subira tão 
alto, no Brasil, a eloquência política. José Bonifácio, uma torrente 
de estrelas, era majestoso e olímpico. Sua palavra cristalizava todas 
as maravilhas e todas as vibrações da natureza. Silveira Martins, 
forjando raios na tribuna, era audaz, intrépido, tumultuoso e domi-
nador. Fernandes da Cunha, desordenado e desigual, prendia o au-
ditório na magnificência de sua imaginação portentosa. Cotegipe, 
polemista sagaz e ardiloso, negligente na expressão, era calmo e 
sóbrio, mas as suas réplicas tinham movimento, vivacidade, fluidez 
e realce, enfloradas pelos brincos facetos da sua graça encantadora. 
Ferreira Viana era estupendo de fantasia e humorismo. A sua iro-
nia, ridente, caprichosa, de uma transparência cintilante, borbo-
tava as joias mais imprevistas da zombaria e do paradoxo. Martinho 
Campos, oposicionista por temperamento, era mestre nas batalhas 
regimentais e tinha o privilégio dos lances extremos no embate dos 
partidos. Ouro Preto ressumbrava um orgulho de grande raça, uma 
vontade tenaz e um sentimento inflexível da autoridade. Andrade 
Figueira, na sua bravura selvagem, na rigidez dos seus princípios, 
era sombrio e taciturno, ouriçado de arestas escabrosas. Estrearam-
-se por aquele tempo dois moços, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, 
que apareciam na Câmara com a sedução e o prestígio de conquis-
tadores. O primeiro, adestrando-se todos os dias na tribuna, para 
vir a ser mais tarde o vitorioso evangelizador da abolição do escra-
vismo, não perdia azo de relatar as suas impressões da Inglaterra e 
as suas recentes leituras da Revista de Edimburgo e do Times. O seu 
busto escultural, o timbre argentino da sua voz, a gentileza das suas 
maneiras completaram nele um dos nossos oradores mais perfeitos. 
Rui Barbosa, que logo se mediu com José Bonifácio na discussão do 
projeto da eleição direta, já denunciava os surtos assombrosos da 
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sua eloquência, predestinado a ser no futuro o gigante da tribuna, 
sem rival no dom divino da palavra, que ele esculpe no mármore 
perpétuo e reveste de um suntuoso manto de púrpura.

Na crise política em 1883, “o poder ficou no meio da rua”, na 
pitoresca expressão de Ferreira Viana. Com a queda do gabinete 
Paranaguá, e em vista da escusa de Saraiva, José Bonifácio e Sousa 
Dantas, o imperador convidou Lafayette para organizar o novo 
Ministério. Sabendo-o resolvido a recusar o convite, mandou-lhe 
dizer que “o país não podia ficar sem governo”. Era uma ameaça. 
Era a sombra dos conservadores que se desenhava no horizonte. 
Cedeu Lafayette, tomando a seu cargo a pasta da Fazenda, e dei-
xando aos chefes liberais a indicação dos nomes, que deviam com-
pletar o gabinete. Lidando com os seus alfarrábios, convivendo na 
intimidade dos clássicos, Lafayette, aborrecia a política prática, a 
clientela dos pretendentes, os enredos e as chicanas do comando 
partidário.

“Nunca dirigiu a política do seu partido, nem a da sua provín-
cia, nem mesmo a da sua freguesia”, notava Ferreira de Araújo nas 
“Coisas Políticas”, da Gazeta de Notícias. No programa, com que se 
apresentou às Câmaras, colocou Lafayette a questão financeira na 
primeira plana das suas cogitações.

Vinham depois a reorganização administrativa das provín-
cias e dos municípios, as reformas do Poder Judiciário e da instrução 
pública e o problema do elemento servil. Sobre este último assunto, 
era muito tímido e moderado, parecendo indiferente ao clamor que 
surdia do fundo de todas as almas:

Vós o sabeis, a lei de 28 de setembro de 1871 organizou um 
mecanismo simples e eficaz, por meio de cuja ação, dentro 
de um prazo que não será longo, o elemento servil estará 
extinto em todo o Império. Mas, pergunto-vos: não será pos-
sível adotar alguma medida, no sentido de auxiliar, de faci-
litar a ação da lei de 28 de setembro? Senhores, é esta uma 
questão, acerca da qual a palavra do governo deve ser clara 
e precisa. O governo entende que é tempo de estabelecer, 
por lei geral, a localização do elemento servil nas províncias.

É uma medida que tem sido adotada pelas assembleias pro-
vinciais, mas sem a necessária eficácia, porque lhes falta 
competência, para estabelecer a conveniente sanção. Uma 
outra providência, que também pode ser deliberada, é a 
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do aumento dos recursos do fundo de emancipação, como 
a criação de um imposto especial sobre o próprio elemento 
servil. O governo, no entanto, lançará mão das medidas que 
estão em sua alçada para que as manumissões por meio do 
fundo de emancipação se façam com a prontidão e a correção 
necessária.

Profundou Lafayette, num seguro descortino, a situação fi-
nanceira do Brasil. O relatório da sua gestão na pasta da Fazenda é 
uma das páginas mais lúcidas e mais sensatas que saíram daquele 
Ministério. A sua política era a de uma ação decisiva contra o re-
gime fatal dos deficits, pela revisão e modificação do nosso imper-
feito sistema tributário, fundado nas facilidades da percepção, e 
pela adoção do imposto territorial, sem perturbação nem vexame 
da riqueza pública. Estudando, no período dos vinte exercícios an-
teriores, a marcha da renda e da despesa, extraiu desses algarismos 
argumentos irresistíveis para justificar a possibilidade de se nor-
malizarem os orçamentos e de se deter a progressão assustadora 
dos empréstimos.

Recebido de boa sombra pela oposição conservadora, não 
tardou que Lafayette se visse de novo salteado por tremendos ata-
ques no Parlamento e na imprensa. Dois incidentes deram pre-
texto à luta: o assassínio de um desprezível jornalista, diretor de 
um semanário torpe, vazadouro de ultrajes, onde se baldoavam 
nomes e reputações no mais despejado escândalo; e a exonera-
ção do Ministério da Guerra. Contra aquela pústula moral, que 
empestava o ambiente, irrompia de todos os lábios um brado de 
indignação e de revolta.177 Mas Lafayette se opunha a qualquer 
projeto de reforma da lei de imprensa, “o que importaria no de-
saparecimento da liberdade”. Já em 1879 se declarava insuspeito, 
nutrindo e enunciando semelhante convicção:

Nestes últimos tempos, nenhum brasileiro tem sido, mais do 
que eu, vítima de injúrias, de calúnias, de convícios e insul-
tos de todo gênero, da parte de certa imprensa, que substitui 
o talento da discussão pela perversidade da maledicência. 

A sua fórmula era a de Cavour: non toccate la stampa! Volta-
vam à tona os remoques sobre a mudança política do presidente do 

177 Apulcro de Castro.



212 Cartas ao irmão & Vindiciae

Conselho. Defendeu-o, pelo Jornal do Comércio, sob o pseudônimo 
de Salisbury, Rui Barbosa, cuja pena de jornalista se exercitava para 
a soberba campanha do Diário de Notícias, que tanto contribuiu 
para a queda do regime imperial. “Não há parvajola aí”, escrevia 
Salisbury, “que se não divirta com o republicanismo do Sr. Lafayette. 
A surrada, encorreada e esfarpelada imagem do barreto frígio sorri, 
todas as manhãs, juvenil sempre, a esses senhores, como aos poe-
tas de meia escodela a aurora dos dedos rosados”. E citava o caso de 
Charles Dilke, um dos políticos mais eminentes da Inglaterra, agre-
dindo numa conferência pública a administração da lista civil pela 
Rainha, e declarando-se republicano, poucos dias depois. Tanto 
bastou para que o seu nome fosse o pasto de todas as gazetas e se 
visse, na Câmara dos Comuns, coberto de impropérios, a ponto de 
Lord Brougham comparar aquele recinto a um viveiro de animais.

“Pois bem”, conclui Salisbury, “Sir Charles Dilke, o alvo da-
quelas apupadas, é hoje membro do gabinete Gladstone e conse-
lheiro da Rainha. E até ao dia de hoje, não houve ainda, em toda 
a imprensa da Inglaterra, desde o Punch até o Times e a Quarterly 
Review, não houve, entre quantos têm escrito livros sobre a polí-
tica daquele país, quem visse nesse fato uma apostasia, uma incon-
gruência, uma fraqueza. Por quê? Porque nos governos parlamen-
tares o cargo de conselheiro da Coroa não é senão o de comissário 
do Parlamento e porta-voz, perante o trono, da vontade do país na 
administração de si mesmo”. E depois: “Somos nós mais monar-
quistas do que a Inglaterra? Mas as mais francas manifestações re-
publicanas se têm pronunciado aqui, nas duas câmaras, sem turvar 
um instante a serenidade dos debates parlamentares, e, no Senado, 
até com satisfação de conservadores. Pertence entre nós aos mo-
narquistas o monopólio da inteligência, na apreciação dos interes-
ses ordinários do país? Serão os republicanos cidadãos menos bons 
do que eles? Quem tiver a coragem de responder pela afirmativa a 
essas interrogações, arremesse o calhau ao Sr. Lafayette!”

A demissão do ministro da Guerra provocou violentas cenas 
na Câmara dos Deputados. Lafayette tinha escrito uma carta 
àquele ministro, dizendo-lhe que seria um ato acertado a sua re-
tirada do Conselho: “Coube a V. Exa. uma pasta alheia aos seus 
estudos e hábitos; daí, força é confessar, tem resultado notável ti-
bieza e falta de conveniente direção nos negócios da guerra”. Era 
uma novidade na alta administração do país. Era uma descarga ex-
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plosiva, um acesso de temeridade, que a todos encheu de pasmo. 
Lourenço de Albuquerque exclamava: “Duvidei de meus próprios 
olhos!” Ratisbona protestava que era aquilo “uma prática estra-
nha a todos os parlamentares”. Duque Estrada Teixeira repetia uma 
frase de Lafayette: “A política não tem entranhas!” Avaliando a má 
impressão causada por essa palavra fria, Moreira de Barros expli-
cava a expressão de Lafayette, que devia ser tomada justamente 
no sentido oposto: “queria dizer que a política não se deve inspirar 
nem no ódio nem nas afeições, mas no interesse público, que nem 
sempre se pode harmonizar com os sentimentos individuais”. O ex-
-ministro da Guerra, invectivando furiosamente contra Lafayette, 
provocava-o nestes termos: “Decline V. Exa. um fato! Diga qual 
foi o erro que cometi!” E Lafayette atalhava: “A incapacidade não 
se prova com fatos”. Exacerbado, o ex-ministro tornou à tribuna, 
injuriando atrozmente o presidente do Conselho. No dia seguinte 
desferia-lhe Lafayette, com uma serenidade inalterável, esta res-
posta cruel:

Não quero, nem devo responder ao discurso do honrado 
deputado ex-ministro da Guerra. Já manifestei o meu pen-
samento a seu respeito. Entendi, era juízo meu, que S. Exa. 
não tinha aptidão necessária para gerir os negócios da 
Guerra. É juízo meu e devo governar-me pela minha cabeça. 
Diante deste juízo convidei o nobre deputado a retirar-se 
do Ministério. O nobre deputado é homem de espírito cheio 
de vacilações e de hesitações. Muitas vezes, diante de suas 
hesitações, convenci-me de que era realidade, e não coisa 
imaginária, a hipótese de Buridan.

Nessa tumultuosa sessão, Lafayette foi implacável e fulmi-
nante. A cada um dos que o tinham agredido na véspera, em discur-
so ou apartes, brindou com uma ferretoada sangrenta. Mas o arpão 
mais afrontoso foi destinado a um deputado da Paraíba:

Devo ser justo e, portanto, dirigir as minhas felicitações ao 
ilustre representante da província da Paraíba pela grande 
parte que lhe coube nos sucessos da sessão anterior.

S. Exa. tem o direito de vindicar a glória dessa jornada, assim 
como o companheiro do leão da fábula tinha o de chamar 
para si a honra da caçada. 
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O deputado não entendeu a alusão ferina. Somente quando 
lhe mostraram, na fábula da La Fontaine, os dois versos em que o 
asno presumido se ufana dos seus zurros: “N’ai-je pas bien servi dans 
cette occasion? Dit l’âne, en se donnant tout l’honneur de la chasse”, 
foi que prorrompeu em trovejante desforra contra Lafayette. Con-
vidado pelo presidente da Câmara a retirar as expressões insultuo-
sas, retrucou: “Estou pronto a retirá-las, quando o Sr. Presidente do 
Conselho retirar a fábula”.

Afinal interveio Ferreira Viana, declarando que por sua auto-
ridade própria retirava a fábula e a frase do deputado. E o incidente 
terminou em boa paz.

Tinha Lafayette o hábito original de simular ingenuidade e 
candura, diante de certas interpelações da minoria. Perguntando-
-lhe um deputado do Ceará quando e como pretendia o governo rea-
lizar as suas reformas sobre a questão do elemento servil, respon-
deu: “Nesta sessão, e dentro de poucos dias, por meio de um projeto 
que será submetido à Câmara”. E acrescentou: “Não há outro meio 
de realizar reformas, que dependam de lei, senão por um projeto 
submetido ao Poder Legislativo”. Não houve quem não rompesse 
em riso, observando a fingida seriedade com que foram ditas estas 
palavras.

Noutra ocasião, Andrade Figueira interpelou o presidente do 
Conselho, indagando se o governo perfilharia o projeto da comis-
são, incumbida de estudar a divisão das rendas gerais e provinciais. 
Acudiu Lafayette: “Darei uma resposta que ao nobre deputado tal-
vez pareça resposta de Sganarello: pode ser que sim, pode ser que 
não. Pode ser que sim, se o governo, depois de estudo refletido, se 
convencer de que o projeto satisfaz os interesses que se têm em 
vista; pode ser que não, se o governo se convencer de que o projeto é 
imperfeito; em tal caso organizará outro em harmonia com as suas 
vistas, e este será presente ao Parlamento”. A frase de Lafayette – 
pode ser que sim, pode ser que não – foi depois repetida e até hoje 
se repete, como solução evasiva de escápula e arteirice, para conju-
rar situações embaraçadas, suspeitas ou equívocas. Foi, aliás, neste 
sentido que astuciosamente a proferiu o personagem de Molière, 
quando lhe perguntam se é ele que se chama Sganarello: “Oui et 
non, selon ce que vous lui voulez”. Mas a resposta de Lafayette não 
tem o ardil nem a malícia de Sganarello. Valeu-lhe, não obstante, 
por todo o resto da sua vida, e ainda depois da sua morte, a repu-
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tação de um espírito dissimulado, tortuoso e maligno. É o homem 
das “soluções oblíquas”, do “pode ser que sim, pode ser que não”, de 
“uma vela a Deus e outra ao diabo”, dizia-se dele, a cada passo, nos 
jornais. Consolava-o a lição da história, apontando-lhe o exemplo 
de Émile Ollivier, perdido para sempre por uma palavra inocente, 
maldosamente interpretada, e o de Guizot, a quem adversários atri-
buíram um conselho imoral aos seus deitares, mutilando-lhe per-
versamente um discurso.

Na sessão de 3 de junho de 1884, procedendo-se à eleição 
do presidente da Câmara, o candidato do governo venceu apenas 
por dois votos o ex-ministro da Guerra, indicado pelos diversos 
grupos da oposição. Poucos dias depois, uma moção contrária ao 
governo era rejeitada por escassa maioria. Lafayette, convencido 
da inutilidade da resistência, abandonou o poder. Costumava então 
repetir aquele conceito do magistrado Eugène Poitou: “La politique 
n’est pas une science mathématique; en politique, il n’est pas toujours 
vrai que deux et deux fassent quatre, nique la ligne droite soit la plus 
courte”. O seu governo, atormentado de frequentes temporais do 
Parlamento, mereceu a Afonso Celso este comentário:

Se o gabinete Lafayette não realizou reformas, nem legou 
benefícios eminentes ao país, prestou ao menos um serviço, 
graças à forte individualidade do seu chefe: inseriu na tri-
vialidade dos nossos anais parlamentares alguns traços ori-
ginais e artísticos.

Em 1885 partiu Lafayette para o Chile, como enviado ex-
traordinário e ministro plenipotenciário, em missão especial do 
imperador, a quem tocava a escolha do terceiro árbitro nos tribu-
nais mistos internacionais, incumbidos de resolver as questões da 
guerra do Pacífico. Os pareceres que então formulou e as sentenças 
que proferiu elevaram a grande altura o nome do Brasil, pelo pro-
fundo sentimento de justiça que os realçava. Diplomata e magis-
trado, de uma rigidez e de uma incorruptibilidade incomparáveis, 
Lafayette cobriu-se de glória naqueles debates solenes, fazendo 
triunfar o direito, onde quer que ele repontasse, contra a coligação 
de interesses subalternos, não raro fortemente patrocinados.

Nova missão diplomática lhe foi cometida em 1889, na Con-
ferência Internacional Americana de Washington. Achava-se nesse 
posto quando se proclamou a República. Imediatamente deixou o 
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cargo, apesar de instado pelo novo governo para que nele perma-
necesse. Estava definitivamente encerrada a sua carreira política.

Fiel ao imperador exilado, de quem se fizera amigo e cujas 
nobres qualidades sempre engrandeceu, Lafayette absteve-se de 
qualquer solidariedade com o novo regime.

Tendo-lhe alguém perguntado porque não intervinha na or-
ganização das novas instituições, objetou:

Regimes novos requerem a direção de homens novos. Veja 
o exemplo do Conselheiro Saraiva, o chefe liberal de maior 
prestígio no segundo império... Foi deputado à Constituinte 
republicana. Apresentou uma infinidade de emendas ao pro-
jeto de Constituição, e viu-as quase todas, senão todas, re-
jeitadas pelos cadetes da República!

Era Lafayette um conservador adorável, cheio de fantasia e 
de graça nutrido de fatos, de anedotas e de reminiscências históri-
cas e literárias, zombeteando em comentários repentinos e impro-
visos burlescos, a propósito dos erros e ridículos do seu tempo. Não 
poupava, nas suas palestras encantadoras, os homens e as coisas 
da República. Em novembro de 1904, militares da Escola da Praia 
Vermelha sublevaram-se contra o governo. Partiram em demanda 
da cidade, mas, pouco depois, se detiveram, esperando o combate. 
A autoridade organizou a resistência e enviou contra os rebeldes 
tropas fiéis.

Encontraram-se às escuras, na rua da passagem; tiroteio, fe-
ridos de um e outro lado, e, sem mais, recuo e debandada, cada qual 
no sentido em que viera, com a convicção de ter sido batido. Et le 
combat cessa, faute de combattants... Comentava-se depois o fato, 
diante de Lafayette. O terrível ironista advertiu:

Era de esperar... Não faz muito tempo, logo que se fechava 
o meu portão e era solto o meu cão de guarda, deu outro 
canzarrão da rua em vir provocá-lo. Depois de latidos, que 
seriam insultos, iam às vias de fato, através da grade, sem 
consequência, porque estavam protegidos. Isto noites se-
guidas, sem me deixarem paz para o estudo ou para o sono. 
Por mais que chamasse a um e enxotasse o outro, livres, os 
bichos volviam a ladrar e arremeter furiosos... contra o gra-
dil. Exasperado, uma noite, mandei abrir o portão... Diabos! 
Que se estrafeguem!... Os dois cães viraram as costas um ao 
outro, correndo cada qual para sua banda...
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Lafayette não confiava na solidez do regime republicano. 
Acreditava que a nação, cansada dos erros da República, seria levada 
a restaurar subitamente o Império: “Um dia a gente encontra na rua 
o carro do Estado abandonado. É só trepar à boleia e fazê-lo andar”.

Quando foi da conspiração monarquista, em 1900, escreveu 
estas linhas Andrade Figueira, preso e submetido a processo:

Conspirar? Para quê e contra quem? Sêneca dizia que é de 
estulto tentar contra a vida do moribundo. É querer alcançar 
pela violência o que a natureza, cedendo à necessidade de 
suas leis, vai, dentro em pouco, dar de graça. O animal está 
morrendo de inanição. Lembra, na frase do orador antigo, 
um burro a devorar a própria cauda.

Assegura-se, todavia, que Lafayette, não desmentindo a sua 
aversão à República, entrou em conspiração contra ela.

O brilhante jornalista das Cartas sem título178 dizia numa de 
suas crônicas:

Houve quem regulasse as fases de inquietação ou de tran-
quilidade política do país pelo paradeiro de Lafayette. Nos 
dias em que os boatos fervilhavam, os boateiros, para avigo-
rarem as suas informações sinistras, cochichavam-nos com 
segurança: o Lafayette já foi para Minas. Toda a vez que eu 
o via aqui no Rio, tinha uma doce sensação de paz e sossego.

A ser isto verdade, pode-se dizer que Lafayette aproveitou 
com a lição de 1870.

Conta-se que, em 1870, Quintino Bocaiúva remeteu a Emílio 
Castelar o Manifesto Republicano de 3 de dezembro. O grande tri-
buno respondeu com os votos mais fervorosos pelo êxito daquela 
propaganda política, prometendo auxiliá-la na pessoa de um cida-
dão espanhol, “muito entendido no mister de organizar partidos 
revolucionários”.

Meses depois aqui apareceu, com efeito, o empreiteiro de re-
voluções, garantindo a subversão do regime imperial dentro de dois 
anos. Inquirido acerca dos seus planos, começou por dizer que a pri-
meira coisa em que se deve pensar, quando se prepara uma revolu-
ção, é nos meios de fugir, en los medios de escape. Constituiu-se uma 
conjuração em sociedade secreta, a Sociedade do Sacrifício (assim 

178 Tobias Monteiro, sob o pseudônimo de José Estevão (Rio, 1902).
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chamada porque os arrependidos se obrigavam ao suicídio), criou-
-se um distintivo que consistia num alfinete de gravata em forma de 
punhal, para que mutuamente se reconhecessem os conspiradores. 
Começavam estes os seus trabalhos quando lhes deu caça o famoso 
Chefe de Polícia, Ludgero Gonçalves da Silva, desconfiado de tantos 
punhais, espetados em gravatas, que apareceram na cidade.

Aturdidos os conjurados, dois dentre eles Aristides Lobo e 
Salvador de Mendonça, foram procurar o espanhol na pensão em 
que morava. Tinha fugido na véspera, rumo da Europa, a bordo de 
um paquete inglês!

Nos lazeres que lhe deixava uma vasta clientela, que de todos 
os pontos do país disputava seus luminosos pareceres, parcamente 
retribuídos, mas que quase sempre influíam na decisão de impor-
tantes e avultadas questões patrimoniais, Lafayette não descurava 
os estudos literários e jurídicos. Em 1899 aparece o seu livro 
Vindiciae em que se revela um vigoroso polemista, profundamente 
versado na filosofia do direito e na história literária. Foi desapie-
dado contra Sílvio Romero, que, em 1883, nos Ensaios de crítica 
parlamentar, o tinha crivado de injustos baldões, chamando-lhe 
“mediocridade feliz” de ideias “vesgas e aleijadas” e “alfarrabista 
jurídico sem filosofia, sem sistema e sem senso crítico”. Este volu-
mezinho de duzentas e cinquenta páginas é uma essência concen-
trada de finíssima ironia e de sarcasmo corrosivo, de envolta com 
uma secreta e maravilhosa intuição da crítica, em períodos vivazes, 
nervosos, cortantes, vestidos numa locução aprimorada e castiça. 
Kantiano obstinado, Lafayette pulveriza, em páginas magistrais o 
monismo atribuído por Sílvio Romero “ao maior gênio da filosofia” 
e a filiação, por ele imaginada, entre o sistema filosófico de Spencer 
e o kantismo. O capítulo em que defende Machado de Assis das in-
crepações do célebre crítico, é um modelo de apurado gosto e de 
penetrante percepção estética. Poucos anos depois vêm a lume os 
Princípios de direito internacional, em cujo prefácio Lafayette reivin-
dica os direitos das nações fracas, embora se mostre desalentado em 
face do triunfo crescente dos fortes:

Diante deste espetáculo, que serve de transição do século 
dezenove para o século vinte, compor e publicar um livro de 
Direito Internacional e invocar a moral e o direito como as 
regras supremas das relações da nação a nação, pode parecer 
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uma ironia ou uma ingenuidade, como a de Sêneca, escre-
vendo para Nero o tratado De Clementia. 

E conclui melancolicamente que dia virá, talvez, em que os 
povos, grandes e pequenos, compreendam que o respeito ao Direito 
não é só um dever senão também a condição necessária para a paz. 
“Estará longe esse dia? Ele virá certamente, embora, talvez a dis-
tância que o separa de nós só possa ser medida pelos algarismos da 
cronologia geológica.”

No refúgio solitário da meditação e do estudo, na sua chácara 
da Gávea, entre o mar e a montanha, à sombra das suas árvores 
queridas, ouvindo o sussurro da corrente que derivava a poucos 
passos da sua biblioteca, viveu Lafayette os seus derradeiros dias. 
A sua livraria ficava em um pavilhão separado da casa de morada e 
para lá se dirigia, calçado de botas de cano, quando havia lama no 
jardim. Foi a leitura a única distração da sua velhice, e Montaigne, 
engenheiro-irmão do seu último companheiro do seu espírito, que 
o deleitava com as confidências de moralista desencantado, de cé-
tico enternecido e sorridente, nesse livro imortal dos Ensaios, bre-
viário da sabedoria antiga, em que se mostra o grande pensador 
“sans étude et artífice”, “tel sur le papier qu’à la bouche”.

Seria preciso ver Lafayette na intimidade do seu lar, des-
prendido de ambições e vaidades mundanas, simples, modesto, re-
colhido, sorvendo os seus intermináveis cigarros de fumo de rolo e 
marcando as suas leituras interrompidas com fragmentos de palha 
de milho declamando versos de Virgílio à esposa e aos filhos, e su-
bindo todas as manhãs ao alto da montanha para saudar o sol e 
contemplar longamente o mistério infinito do oceano, para ava-
liar a injustiça e a dureza dos que proclamaram a suposta maligni-
dade do seu caráter. Chamaram-lhe “animal de sangue frio”, a ele, 
que tinha a mais delicada sensibilidade! L’ humanité est comme une 
mêlée de masques – escreveu Jules Lemaître. A frieza da máscara de 
Lafayette ocultava aos outros os tesouros da sua alma peregrina. 
Quando o injuriavam na imprensa, taxando-o de perverso e mau, 
sua esposa, revoltada pedia-lhe que se defendesse. E Lafayette, com 
um encolher de ombros: “Ninguém me conhece!”

A 29 de janeiro de 1917 veio buscá-lo a morte. Desapareceu 
como um deus proscrito, no meio da confusão contemporânea, 
entre o esquecimento de uns e a indiferença de outros... Mas, se-
nhores, recordando a palavra de Romain Rolland – il y a des morts 
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qui sont plus vivants que les vivants, podemos dizer que Lafayette res-
suscitará para a sua glória na sagração das gerações futuras, porque 
amou o Direito, que é o eterno símbolo do Poder, na frase de Carlyle, 
e amou a Beleza, no mundo radiante do pensamento e do sonho!

(Da Revista Americana) 



Vindiciae 
O Sr. Sílvio Romero, 

crítico e filósofo 
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Machado de Assis: estudo 
comparativo, por Sílvio Romero179

I

O anúncio de que o Sr. Sílvio Romero publicara um estudo 
crítico sobre o Sr. Machado de Assis despertou em nós um vivo sen-
timento de curiosidade. Conhecemos a vítima. Um espírito elegante 
com as delicadezas de um filho da cidade de Minerva, fino observa-
dor das fraquezas e ridículos do seu tempo, engenhoso e hábil em 
urdir contos e histórias que encantam e prendem pelo interesse e 
vivacidade do entrecho e pelo desenho firme e límpido das figuras.

Conhecemos também o sacrificador bárbaro que veio lá das 
regiões cimérias. Estudou retórica em alguma escola de província; 
fez um grosso pecúlio de teorias, de fórmulas, de cânones, pilha-
dos aqui, ali, que, embora ele os diga novos, têm, pelo tom e jeito 
com que são expostos, uns ressaibos, uns olores de Quintiliano, de 
Vida, de Soares Barbosa. Sem embargo de longa residência na ci-
dade, conserva ainda muito da primitiva vegetação; fala uma língua 
dura, de uma gramática impossível, contaminada da ferrugem de 
aldeia. Queimam-lhe a alma despeitos porque Atenas olha com um 
certo ar de desdém para os bárbaros, e devoram-no ódios e cóleras 
implacáveis contra todas as superioridades.

E lemos o livro; lemo-lo de princípio a fim, e, ai! Podemos 
chegar à última página; tanta coisa rebarbativa, teorias e fórmulas; 

179 Aludindo a este artigo em uma nota ao prefácio da 2ª edição dos Estudos jurídicos de 
Tobias Barreto, o Sr. Sílvio Romero exprime-se assim:

 “Bem se vê que não conto nesse número o miserável e torpe covarde que escreveu 
contra mim umas infâmias e imundas sandices ultimamente no Jornal do Commércio 
com pseudônimo de Labieno e que disse que Tobias não passava de um esquisitão 
de algum talento... A esse desgraçado cultor do pode ser que sim e pode ser que não, 
vulgarizador do rabinismo de granada e um dos responsáveis pelo assassinato de 
Apulcro de Castro, não respondi por o achar muito abaixo da crítica.”

 Transcrevemos textualmente a nota para dar a medida do abalo, da perturbação 
e do atordoamento que produziu no ânimo do Sr. Romero a leitura desses artigos. 
Quem a uma discussão séria, em linguagem decente, com uma ou outra vivacidade 
que nem de leve roçou pelo caráter e dignidade pessoal, responde com o insulto soez 
e banal, à competência com o almocreve e com o arrieiro, certo que se confessa, de 
plano, batido, vencido. Esbraveje, ranja os dentes o Sr. Romero; Labieno não perderá 
a calma e se manterá no seu modesto papel. Sempre que pelas imediações lhe passa-
rem umas certas figuras, murmurará brandamente como as canas da fábula: Midas 
asini habet auriculas.
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digressões e digressões, virulências, explosões de vaidades mal 
disfarçadas, um estilo que não é estilo, barbarismos e solecismos, 
mau gosto perpétuo, e demolições por toda parte, e, em meio das 
ruínas, incólume, hirto e duro como um monólito, o vulto de Tobias 
Barreto, a fênix da poesia, da eloquência, da filosofia, da história, 
enfim, de todas as ciências divinas e humanas!

Intitula-se o livro Machado de Assis - grosso embuste! Machado 
de Assis é o pretexto. O objeto do livro é Tobias, é a glorificação do 
teuto sergipano. Bem sabia o Sr. Romero que se houvesse dado ao 
livro sua verdadeira denominação - Tobias Barreto - não teria leito-
res. A botica em tempo reivindicaria os seus direitos. Daí a fraudu-
lenta substituição de Tobias Barreto por Machado de Assis. A crítica 
também tem as suas pias fraudes.

A primeira necessidade lógica que sente o Sr. Romero ao ini-
ciar o seu estudo, é a de classificar Machado de Assis, de dizer a que 
escola pertence. É clássico, é romântico, é realista, é naturalista? 
Mania de retórico das velhas retóricas.

Esta questão de classificar em escola clássica, escola român-
tica, escola realista, é um tema cediço, um lugar-comum com que se 
entretêm os espíritos estéreis, amigos de fórmulas vãs, e incapazes 
de análises penetrantes e profundas dos fatos literários.

As obras de imaginação, a poesia, o drama, o romance, re-
produzem idealizado o que enche a alma humana e faz a trama da 
vida e da sociedade em cada ciclo do tempo. Todo este mundo de 
afetos, de paixões, de ideias, de interesses muda, transforma-se 
de períodos em períodos, uns mais longos, outros mais curtos. Não 
é só o fundo, a substância que muda; mudam também a expressão, 
as formas, o teor.

Cada um desses períodos tem, pois, a sua literatura. As clas-
sificações são sempre artificiais; mutilam, pervertem, desnaturam 
os fatos para subordiná-los a divisões, a classes de pura simetria. 
Tomemos, para exemplo, a poesia que se chama clássica. Os poetas 
do século XVI são metidos no quadro dos clássicos; no entanto, eles 
só têm analogias de formas com os verdadeiros clássicos; trabalha-
ram um fundo que é todo moderno, todo do seu tempo. Não são 
clássicos: reproduziram o pensar e o sentir do seu século.

Veio o romantismo: traduziu nas suas mil variadas formas o 
estado da alma e do espírito humano no período que vai dos come-
ços do século até mais ou menos 1850.
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Mas quanta coisa de fundo e forma não se encontra em ple-
no romantismo que bem poderia denominar-se clássica! De 1850 
por diante, os imitadores, o rebanho servil, em vão esforçaram-se 
por continuar o romantismo. O fundo tinha desaparecido; ficaram 
as formas vãs e ocas.

A humanidade civilizada entrara em novo período.
O microscópio dos naturalistas e físicos destruiu todas as 

grandes crenças, todas as nobres aspirações, todos os ideais do 
homem; reduziu Deus a um absoluto cego, fatal, mecânico, incons-
ciente; e muito logicamente fez do homem uma besta, apenas racio-
nal, sob o domínio exclusivo da animalidade.

É esta a quadra que vamos atravessando.
E ela deve espelhar-se na sua literatura. E, com efeito, ela 

tem a sua literatura. E essa literatura ainda não achou o seu verbo, 
procura assuntos e não os encontra ou não sabe tratar; tenta for-
tuna em todos os sentidos, até no monstruoso, no horrível, no he-
diondo, no torpíssimo; corre agitada atrás do novo e só descobre o 
extravagante.

Naturalistas, parnasianos, decadentes, nefelibatas, e outros 
de singulares denominações são caçadores sem ventura da nova 
ideia, do novo signo; fatigam-se, despendem muito talento, brace-
jam nos desvios, pelos quais se perdem, e afinal sentem que perse-
guem falsas imagens.

No entanto, importa reconhecê-lo: um ou outro feliz gênio 
tem nas profundezas do coração, nas obscuridades da consciência e 
no conflito das paixões e dos interesses surpreendido sentimentos, 
ideias e coisas originais, singulares, verdadeiros produtos do sé-
culo, fenômenos que são mais uma revelação da complexidade, da 
riqueza e dos mistérios da natureza moral do homem.

Mas no meio de tudo isto, o que é Machado de Assis?
Diz o Sr. Romero: foi romântico, mais tarde passou para os 

realistas, mas conserva ainda umas echappées para o romantismo. 
Então, como classificá-lo?

É um transitório, um anfíbio, um neutro. E nesta classe 
de anfíbios mete o Sr. J. Nabuco e outros e o próprio... Tobias 
Barreto. Vão lá dizer ao Sr. J. Nabuco que ele é um transitório, e 
o ilustre publicista, mesmo por ser um homem de espírito, dará 
uma resposta à Jourdain.
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Certamente o Sr. Machado de Assis foi um romântico e não 
podia deixar de sê-lo. A sua inteligência desabrochou e a sua ima-
ginação aventurou os seus primeiros voos, quando aqui estávamos 
ainda em pleno romantismo. E porque foi romântico, não se segue 
que não pudesse ser chamado naturalista.

Garrett em sua mocidade foi, segundo a classificação usada, 
um terrível clássico. A Lírica de João Mínimo é Filinto puro, é Horácio 
condensado. Mais tarde, quando voltou do exílio, trouxe Camões, 
Dona Branca, poemas redondamente românticos e com os quais 
iniciou a nova era em Portugal. Ficou-lhe, não há dúvida, algum 
quid de clássico, mas por isso ninguém o meteu entre os anfíbios. 
E qual é o romântico, que não deixe lá de quando em vez escapar 
uma nota de clássico? Ainda em Lamartine há estrofes que Soares 
Barbosa, isto é, o Sr. Romero, com perfeita justiça, reivindicaria 
para o clássico.

Machado de Assis não é romântico, não é realista, não é par-
nasiano, não é decadente. É um espírito culto, imaginoso, cáustico, 
que traduz em versos bem-feitos as suas aspirações e descreve em 
cenas animadas a vida do seu tempo e traça figuras que reproduzem 
a realidade com que está em contato, segundo os processos que lhe 
parecem mais adaptados ao intento. Ora pinta o que está vendo, o 
que não é ser realista, porque assim o fizeram clássicos e românti-
cos, ora, entregando-se aos caprichos de sua fantasia, remonta ao 
ideal ou para embelezar a natureza, ou para exagerar-lhe as aspe-
rezas, as escabrosidades, o horrível. Mas é sempre um homem do 
seu meio. Não cuida em ser romântico, realista ou outra coisa. Luta, 
pensa e escreve como um homem do seu tempo.

E os Soares Barbosas, presentes e futuros, que rompam as 
ilhargas para classificá-lo.

Obedece, o Sr. Machado de Assis, ao influxo que o Sr. Romero 
denomina nacionalístico? É uma questão que o crítico levanta a 
propósito de asserções ao Sr. J. Veríssimo, de que discorda. Machado 
de Assis é brasileiro, descendente de brasileiros, aqui nasceu, aqui 
se educou e é aqui que tem sempre vivido. Ninguém escapa à ação 
do seu meio. É, pois, inquestionável que a sua obra deve trazer o 
cunho, o sainete do brasileirismo.

A este propósito, escreve o Sr. Romero: “Machado de Assis é 
um brasileiro em regra, um nítido exemplar dessa sub-raça ameri-
cana, que constitui o tipo diferencial da nossa etnografia.” Eis aí o 
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Sr. Romero a incorrer em um vício que a velha retórica estigmati-
zava - o de querer explicar o obscuro pelo mais obscuro.

Qual é a raça horizontalmente americana de que a do Sr. 
Machado de Assis é a sub-raça? Não haverá também uma sobre-
-raça?

Mas, afinal, para ser entendido, o Sr. Romero, que ama as 
digressões, ainda para narrar a gênese das roscas e retortas do seu 
pensamento e do Tobias, devia nos dizer quais os caracteres do es-
pírito e do coração dessa sub-raça. É a força ou a fraqueza?

É a atividade ou a inércia?
É a audácia ou a covardia?
É a lealdade ou a perfídia?
É a tendência para o real ou o amor da quimera? É uma sen-

sibilidade exagerada, uma imaginação doentia?
Mas... nenhum predecessor do Sr. Romero estudou o assunto, 

nem lhe fez a teoria. E por isso nada tinha a nos dizer a respeito.

II

Compõe-se a produção literária do Sr. Machado de Assis de 
poesias, contos e romances.

É Machado de Assis poeta?
Responde o Sr. Romero: “Machado de Assis não é um poeta... 

a índole de Machado de Assis é inteiramente alheia à verdadeira 
poesia.” Esta sentença contém uma revelação; e é que o Sr. Romero 
não sabe sentir nem compreender o belo, nem entende o que é a 
poesia, esta arte que pelo número, pela harmonia, pelo ritmo e pela 
feliz combinação das palavras exprime o que vai pela alma humana, 
desde o que é brando, meigo, suave, até ao que as paixões têm de 
mais veemente, de mais enérgico, de mais poderoso.

É coisa sabida desde gregos e romanos que o ensino da re-
tórica e da poética não faz orador ou poeta a quem não recebeu da 
natureza o dom da eloquência ou da poesia. Pois também é uma 
verdade, não menos inconcussa, que o conhecimento, ainda o mais 
aprofundado e completo das teorias, fórmulas e cânones da crítica, 
não torna crítico o sujeito a quem falece o gosto, a faculdade su-
perior, a capacidade de sentir, de entender o que é belo, o que é 
sublime, na poesia, na eloquência, na pintura. De Agostinhos de 
Macedo, de Soares Barbosas, de Freires de Carvalho, de Franciscos 
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Freire e de Chapellains está o mundo cheio. E que melhor e mais 
completo exemplo do que o Sr. Romero?

O estudo que tem feito de todas as filosofias, de todas as lite-
raturas, dos escritos de St. Beuve, Taine, Scherer, Rod, Hennequin, 
ainda não lhe abriu a faculdade do gosto.

Machado de Assis certamente não é um lírico de voos arroja-
dos, de raptos ousados, de movimentos, de transportes, de delírios, 
de sublimidades épicas, de esplendores, como Píndaro, Simónides, 
Manzoni, Byron, Vítor Hugo e, entre nós, Caldas, José Bonifácio, 
Castro Alves, Varela.

E o Sr. Romero comete um erro de crítica e de lógica, negando-
-lhe os foros de poeta, porque lhe falecem os dotes daqueles líricos.

O Sr. Machado de Assis é poeta, tem fora de toda a dúvida a 
alma de poeta. Sabe sentir, tem fantasia, ideais delicados, sonhos 
de amor de admirável pureza, cria pequenos nadas e veste-os de 
formas impecáveis, burila admiravelmente fragmentos de bronze, 
pinta quadros, combina habilmente luz e sombras, traça silhouettes 
caprichosas e exala em formosas endeixas a dor, a saudade. E tudo 
isto em uma língua correta, limpa, pura, expressiva e em versos de 
medidas variadas, bem-feitos e sempre adaptados ao assunto.

Deve ser estudado e julgado no gênero que cultiva e que é o 
da índole do seu talento. É poeta do lirismo subjetivo, do gênero 
temperado, da poesia leve.

E nestes gêneros é excelente, tem verdadeiros primores de 
fundo e de forma. Primores tais dão tanto direito de figurar no 
Parnaso, como o que a ode, a epopeia, a tragédia têm de mais per-
feito, sublime e remontado.

O que são as mais belas joias de Safo, de Horácio, de Tibulo, 
de Petrarca, de Malherbe, de Lamartine, de Musset, de Bocage, de 
G. Dias, de B. Guimarães, de Otaviano, senão composições curtas, 
poemetos, miniaturas? Marcial, que também era um crítico de bom 
gosto e juízo seguro, já dizia: “Eu não compus a Arma virumque 
cano, e no entanto leem os meus versos os bárbaros da Germânia, 
de Viena, da Ibéria, e lê-los-á a mais remota posteridade.”

Para documentar seus juízos, transcreve o Sr. Romero alguns 
fragmentos do Sr. Machado de Assis entre os quais o seguinte, em 
que o poeta faz alusão à poesia clássica:
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(...) aquela

Poesia que foi nobre, airosa e grande

Também eu a adorei, uma hora ao menos,

E suspirei destes remotos climas -

Pelas formosas ribas do Scamandro;

Onde descia, entre soldados gregos,

A moça Vênus; frívolo suspiro,

Que não pode acordar de seus sepulcros

Esses numes brincões da velha idade,

Mortos por seus pecados, que os tiveram,

E por sossego nosso (...)

“Que linguagem, que feia prosa metrificada!” exclama, de 
férula em punho, o Sr. Romero.

No entanto, que belo fragmento! É preciso não ter gosto, ou 
tê-lo pervertido para não sentir a distinção do pensamento e o gra-
cioso da forma; alguma coisa que lembra o mais puro de Garrett.

Se não soubéramos quem é o autor do excerto, o diríamos de 
Garrett. Tem um quê de finamente literário, de elegante, de ético 
que um bárbaro não pode sentir nem perceber. É uma pérola e a 
pérola, como ensina Esopo, não é para... todos.

Dando começo ao perpétuo paralelo, que institui entre o Sr. 
Machado de Assis e Tobias Barreto - tentame risível, porque nunca 
Deus pôs no mundo duas naturezas mais antitéticas, mais radical-
mente diferentes - o Sr. Romero, para confundir e esmagar o poeta flu-
minense, transcreve um número de fragmentos do teuto sergipano.

Não queremos abusar da paciência do leitor reproduzindo-
-os, mas não resistimos ao desejo de dar alguns desses espécimes: 
serão documentos do que vale Tobias como rimador, e mais uma 
prova do nunca assaz elogiado bom gosto do Sr. Romero.

Ei-los:

Terra de bravos, raça de valentes, 

Tu és o punho do gigante império!

Terra de bravos, raça de valentes,

Desde quando nos músculos selvagens,
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No solo virgem, no âmago dos troncos,

Livre corria do Brasil a seiva;

Desde quando rugiam nas florestas

A torrente, o caboclo, a onça, o vento:

Desde o arco encurvado por Tabira

Té o gládio brandido por Lamenha!...

Só este nome encerra uma epopeia,

Pois que de quantos houve heróis honrados,

Que ainda há pouco, a pátria enobreciam,

Que sufocados no silêncio eterno,

Fumegantes ainda dos combates,

Como os leões a pernoitar nas grutas,

Recolheram-se aos túmulos, foi ele

Que, ajustando o valor com a lealdade,

Sob o azul deste céu lançou mais brilho.

Fez mais rápido a órbita da espada!

Diante desta versalhada que faria honra ao mais desbragado 
coimbrão, extasia-se o Sr. Romero e não pode conter-se que não diga:

“É inútil continuar; há nisso um tom épico, uma energia e 
firmeza nas tintas que Faguet assinala no velho Vítor Hugo. E são 
versos de Tobias Barreto.”

E em um inexplicável crescendo de entusiasmo: “E é capaz 
ainda de sair-me à frente com suas negações qualquer badaud, des-
ses que desconhecem verbi gratia, dois dos primeiros críticos do 
Brasil - Rocha Lima e Celso de Magalhães, ou dois dos nossos mais 
completos liristas - Augusto de Mendonça e Gentil Homem... Pos-
so desde já afirmar: o autor das Crisálidas não é um notável poe-
ta, não é mesmo um poeta, posto que tenha escrito muitos versos.”

Explosão de vaidade que traz à memória as gabolices e jac-
tâncias de Mestre Gilvaz na Dona Branca:

(...) saiam a campo esses doutores

Da mula russa; a pé firme os espero.

(...)

Ignorantões! hei de encová-los (...)
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No entanto, se é preciso dizer a verdade, dificilmente se en-
contrarão, nas coleções dos nossos sesquipidais versos tão pitoyables!

Pensamentos mal elaborados, verdadeiros embriões, obs-
curos, confusos, retorcidos, sem grandeza e elevação; metáforas 
terrivelmente impróprias que se cruzam, orações que se enroscam 
e deixam o leitor suspenso, sem saber como se ligam e o que signi-
ficam: e como efeito final uma coisa túrgida, campanuda, retum-
bante, que fatiga e enjoa. Gongorismo puro, extreme!

“Pernambuco - punho do gigante império.” Ou não há ridí-
culo, ou isto o é.

E aqueles “Desde que” três vezes repetidos até o “Té o gládio 
do Lamenha”, quem será capaz de dizer como se arranjam eles ló-
gica e gramaticalmente no período?

E o “Pois que” a jeito de demonstração.
Ainda não é tudo. O verso final: “Fez mais rápido a órbita da 

espada” é uma chave de ouro para uma tal poesia. Que órbita é essa 
da espada, que Lamenha “fez rápido”.

Eis aí um verso que pertence a um gênero de poesia que 
B. Guimarães cultivava para divertimento dos amigos e de que é 
uma bela amostra o soneto que começa assim:

Eu vi dos polos o gigante alado,

Sob um manto de fatais rabiscos,

Por entre bulcões, raios e coriscos,

Devorando em silêncio a mão do fado.

Tenta o Sr. Romero bater Machado de Assis no gênero em que 
prima, com algumas poesias de T. Barreto, que os velhos Soares 
Barbosas denominariam - anacreônticas. Têm elas um ou outro 
pensamento feliz, uma ou outra quadra bela. Mas no geral são insí-
pidas. Domina-as o tom dos requebros de namorado de aldeia, um 
melífluo, um adocicado que roça, não raro, pelo ridículo.

Eis alguns fragmentos:

“Com seu cocar luminoso

O sol espana o seu rosto,

Não fica n’alma um desgosto,

Nem uma sombra na tez.

--
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O dia é teu livro de ouro.

E eu pego nele sutil

Para escrever uns segredos,

Para depor uns carinhos

E uns beijos... nos sapatinhos

Da tua idade infantil.

--

Teu corpo treme e tua sombra cheira.

--

Num fio adoro a tua imagem sigo.”

Pensamentos alambicados, estilo rebuscado: - bons exem-
plos de Marinismo, verdadeiros conceitos da Fénix renascida.

Diante dessas sensaborias exclama o Sr. Romero: “Que es-
plêndida poesia!”.

Os médicos falam de uma perversão do paladar, pela qual 
se explicam os casos, aliás raros, de homens que são coprófagos 
(koprophagoi).

Dar-se-á caso que o gosto literário do Sr. Romero sofra de 
perversão igual?

Não há que duvidar: a vocação do Sr. Romero é para não ser 
crítico.180

180 Mais um caso em que a absoluta incapacidade nativa do Sr. Romero para crítico se 
ostenta com todas as luzes da evidência: as parvoíces e dislates que lhe irrompem 
das retortas acerca de F. Octaviano.

 Octaviano é por ventura o brasileiro que neste século escreveu o português com 
mais pureza, propriedade, graça e elegância, reunindo o dom da clareza à excelência 
da concisão. Tudo que caiu da sua pena, versos, folhetins, crítica, artigos políticos 
e até as cartas particulares, são primores de pensamento e de frase.

 Compreendeu e realizou melhor do que ninguém entre nós o tipo que é e do que deve 
ser o jornalista político, este agitador de ideias e discutidor de fatos. Interpretava 
com maravilhosa sagacidade o pensar, o sentir, as preocupações e ânsias do dia e 
as traduzia em artigos curtos, vivos, incisivos, cintilantes de espírito e de finíssima 
ironia, sempre à luz e sob a lógica de seus princípios. É aí que está o segredo da 
mágica influência que exercia na opinião pública. Cada leitor sentia-se encantado 
porque se lhe deparava expresso numa língua clara e formulado com nitidez e pre-
cisão o que na mente lhe flutuava vago e indeciso.

 Na crítica literária culminava por um juízo firme, seguro, infalível, que desenvol-
vera, educara e fortificara a cultura inteligente dos mais belos monumentos das 
letras antigas e das modernas. Deram-lhe os contemporâneos e com plena justiça o 
cetro da crítica.

 As Semanas que por muitos anos escrevera para o Jornal do Commercio, são verda-
deiros modelos do gênero que ainda hoje entre nós não foram igualados. Nas poucas 
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Mais duas citações:

“Minha alma bebe os orvalhos

De teu suor odoroso...”

--

“Esta paixão que me devora o peito,

Esta sede que abrasa-me as entranhas.

Para acalmá-la, ao menos por instantes,

Bastava um gole d’água em que te banhas.”

Ce sont des saletés que repugnam às almas delicadas, aos ou-
vidos de gente polida e bem-educada; espuma de um sensualismo 
grosseiro.

Termina o Sr. Romero o estudo de Machado de Assis como 
poeta, com esta condenação: “Na poesia, fique consignado que, 
mesmo no Brasil, foi tipo de terceira ou quarta ordem.”

E dá como uma das razões principais de sua sentença o “não 
haver Machado de Assis mergulhado na fonte inesgotável das cria-
ções populares e não ter trazido dali pérolas inestimáveis”.

Mais um erro de crítica, o emprego de um processo ilógico.
Certamente a poesia popular é um dos mais belos e fecundos 

produtos do espírito humano. Ela é por assim dizer a manifestação 
larga, espontânea e, portanto, imparcial, da índole e gênio de um 
povo, das suas tendências, dos seus ideais, das suas crenças, da sua 

composições poéticas que deixou, que delicadeza de sentimento, que formosura de 
ideais, que harmonia de língua, que aticismo?

 Octaviano possuía ainda em grau eminente os talentos do homem de estado. Inte-
ligência de rara penetração, via com a admirável segurança o dia de amanhã. Sabia 
o passado e tinha a intuição do futuro. Não cultivou com assiduidade a tribuna po-
lítica; mas os discursos que proferiu numa e noutra câmara, de que foi ornamento, 
pela solidez e elevação do pensamento, pela correição da forma, perfeita inteligên-
cia das circunstâncias do debate, pelo espírito e pela agudeza e velado sarcasmo, lhe 
asseguram, fora de toda a dúvida, as palmas de orador parlamentar.

 Pois bem: a crítica alvar do Sr. Sílvio Romero reduz esta uma das mais brilhantes 
glórias da nossa pátria, a uma vulgaridade chata e ridícula! Nega-lhe tudo - o ta-
lento de crítico e de jornalista; acoima-o de lírico desgracioso. E resume o seu juízo 
nesta sentença que será um padrão eterno da ignorância e insensatez de quem a es-
creveu: “Palavroso, retórico, sem calor, sem vida, fluente, mas de fluência mortiça, 
pálida, doentia. Sua frase não tem colorido, não tem nervo; é flácida e mole como as 
bochechas de um velho.”

 Dir-se-ia a um sutor ou um resartor a discretear do gênio de um Raphael, de um 
Ticiano, de um Rubens.

 Mas nada há que admirar nesta profanação selvagem. Quem não vê a audácia da 
ignorância sob a violência da insânia ou inveja?
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estética e da sua filosofia, mas é um gênero e não toda a poesia. 
Nem ela vence, nem suprime, nem diminui a poesia individual, a 
poesia culta e profunda, a que reproduz em formas aperfeiçoadas e 
em metros polidos as grandes paixões, as grandes ideias, os grandes 
quadros, as alegrias e as tristezas, as lutas, os conflitos, os misté-
rios da vida humana.

A prevalecer a lógica do Sr. Romero, desceriam à terceira e 
quarta ordem os maiores poetas, tanto do mundo antigo, como 
do moderno: Virgílio, Horácio, Dante, Petrarca, Tasso, Camões, 
Corneille, Racine, Lamartine, Vítor Hugo, Musset, Byron, Shelley. 
Nenhum deles foi, na frase do Sr. Romero, popularista.

O raciocínio do Sr. Romero, reduzido à sua maior simplici-
dade, traduz-se assim: Machado de Assis não é poeta popularista, 
logo, ou não é poeta ou só o é de terceira ou quarta ordem.

Escrever crítica sem um pouco de bom senso e um pouco de 
lógica é tentar fortuna contra Minerva: invita Minerva.

III

No caracterizar o estilo do Sr. Machado de Assis, dá o Sr. 
Romero nova prova de mau gosto e da falta de senso e sagacidade 
do crítico, e mostra ignorar os segredos da arte de escrever.

Antes de tudo, para não desdizer dos hábitos de pedagogo, 
enumera as qualidades que pode ter o estilo e que aí estão à mão 
em qualquer compêndio de retórica: “a personalidade, o desenho, 
o colorido, movimento, correção, simplicidade, propriedade, repre-
sentação, variedade, singeleza”.

E depois deste elenco, submete o estilo do Sr. Machado de 
Assis ao seguinte processo de eliminação: “O período não lhe sai 
amplo, forte, vibrante (...); variegado, longo, cheio (...); imaginoso, 
fluente, cantante (...); seguro, articulado, movimentado (...); terso e 
transparente (...); abundante, corrente, colorido, marchetado (...);”

Cada escritor tem o seu estilo, porque o estilo é uma resul-
tante inelutável do temperamento intelectual e moral, do modo de 
ver e compreender. O estilo é o que o escritor tem de mais íntimo, e 
individual e por isso Buffon dizia que “o estilo é o homem”. Diferem, 
pois, grandemente os estilos. E cada um pode ser perfeito no seu 
gênero.
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Dizer que um escritor é mau estilista, porque não possui cer-
tos predica  dos que distinguem o estilo de outro, é apenas cometer 
um erro de lógica.

Com este processo, que é o do Sr. Romero, Tácito, Maquiavel, 
Montesquieu, La Bruyère seriam uns medíocres, porque nenhum 
deles tem a amplidão, o número e a sonoridade de Cícero, o esplen-
dor, a grandeza e a majestade de Bossuet, a abundância de T. Lívio 
e a facilidade de Thiers.

Que importa que Machado de Assis não reúna as excelências 
do estilo dos escritores que o Sr. Romero nomeia, se ele possui em 
alto grau as qualidades do estilo que lhe é próprio e que tanto con-
vém aos gêneros que cultiva?

Em matéria de estilo, o Sr. Romero reduz Machado de Assis 
a este mínimo:

Correto e maneiroso, não é vivaz, nem rutilo, nem gran-
dioso, nem eloquente. É plácido, igual, uniforme e compas-
sado. Vê-se que ele apalpa e tropeça, que sofre de uma per-
turbação qualquer nos órgãos da palavra. Sente-se o esforço, 
a luta. Ele gagueja no estilo, na palavra escrita, como fazem 
outros na palavra falada.

A ostentada benevolência do Sr. Romero para com Machado 
de Assis vai ao ponto de querer explicar defeitos que lhe atribui 
ao estilo, por um vício físico, que dá a entender que ele sofre nos 
órgãos vocais.

Isto não é só uma crueldade de mau gosto, é ainda um per-
feito dislate.

Que relação de causa e efeito descobre o Sr. Romero entre 
um defeito físico e o talento de escrever?

O estilo de Demóstenes como orador é incomparável pela 
força, pela veemência, pela rapidez. E Demóstenes sofria em grau 
eminente do defeito físico que o Sr. Romero atribui a Machado de 
Assis.

A crítica que resvala por estas misérias é simplesmente 
parva. As pessoas de alguma cultura literária, familiarizadas com 
os escritos do Sr. Machado de Assis, reconhecem que é ele um dos 
nossos estilistas de melhores quilates. A estrutura do seu período 
é singularmente bela. As palavras e as orações organizam-se e 
concatenam-se em uma ordem lúcida, como pede o gênio da língua, 
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e a lógica do pensamento. É conciso e não pobre no dizer. A frase 
é às vezes notável pela força da expressão, não tanto pela imagem, 
como pela aliança insólita ou pelo contraste das palavras. O pen-
samento, cheio e sombrio, corre desembaraçadamente uma língua 
folgada e não contrafeita. Não tem pretensão ao grandioso, ao su-
blime, ao campanudo, ao retumbante, mas sabe dizer com precisão, 
propriedade e agudeza o que pensa e o que sente.

Quem reúne dotes tais, é certamente um escritor de grande 
distinção. Mas não é só isso. Não raro, pela bela organização do 
período, pela nobreza das palavras, pela propriedade e precisão da 
expressão e por um certo polimento, o Sr. Machado de Assis toca a 
essa graça, a essa flor de elegância, que os atenienses chamavam 
aticismo e os romanos urbanidade.

Não é para estranhar que delicadezas, como estas, escapem 
ao senso crítico do Sr. Romero.

É Machado de Assis um humorista? Para dizer que não o é, 
escreveu o Sr. Romero longas e fatigantes páginas, repassadas de 
um narcotismo da mais pura essência.

Quer à fina força definir o que é o célebre humour dos in-
gleses. Pede a Hennequin, a Taine e a Scherer mão forte para o 
desempenho da tarefa, um trabalho digno de Hércules. São en-
cantadores, são finos, são delicados os fragmentos que transcreve 
daqueles escritores. Mas, se se deve antes de tudo dizer a verdade, 
nada adiantam para quem não sabe ou não sente o que é o humo-
rismo britânico. Brilhantes sutilezas, contrastes e antíteses, mais 
artificiais do que reais, bordados e arabescos à fantasia, belas va-
riações e nada mais.

Com os escritores que cita, o Sr. Romero dá L. Sterne como o 
humorista inglês por excelência, e por sua conta e risco exclui den-
tre os humoristas a Cervantes e a Rabelais, naturalmente porque 
não são ingleses.

Pois bem: ouça o que dizem a respeito os próprios ingleses:

We now perceive that this author (Sterne) apparently so original 
in his form, was one of the most unblushing plagiarists that 
ever wrote, borrowing incessantly from Rabelais and Burton, 
and owing, indeed, nearly the whole of his imagery to those 
authors.

(...) the writings, and particularly the character of Sterne, 
be found to possess a strong resemblance to the national 



237

idiosyncrasy of the French people and genius (Outlines of 
English Literature, T. B. Shaw, cap. XIV).

Eis aí: os próprios ingleses dão Rabelais como um dos pais do 
humorismo. Portanto a coisa não é tanto inglesa como pretende o 
Sr. Romero.

Addison em um dos seus ensaios (Spectator n. 35) escre-
veu alguma coisa sobre humorismo: diz que é mais fácil definir o 
que ele não é, do que o que é. E para exprimir o seu pensamento 
recorre a uma alegoria e constrói a seguinte árvore genealógica: 
“Truth was the founder of the family, and the father of Good Sense. 
Good sense was the father of wit, who married a lady of collateral line 
called Mirth, by whom he has issued Humour.”

Observa que o humor “at different times appears as serious as 
a judge and as jocular as a merry-andrew, but as he has a great deal of 
the mother (mirth) in his constitution, whatever mood he is in, he never 
fails to make his company laugh”.

Addison era um moralista acérrimo, queria o humor, mas 
sempre sob o governo da razão. O falso humor, dizia ele, ri perpe-
tuamente, ao passo que todos que estão junto dele se conservam 
sérios.

Mas, para que invocar Taine, Scherer e Addison?
Todos que têm alguma cultura literária sentem bem o que é 

o humor. É mais ou menos esta capacidade de perceber os descon-
certos, os ridículos, o lado cômico, as baldas, os sestros, as fraque-
zas, os falsos juízos e opiniões, os costumes e práticas desarrazoa-
dos do homem e da sociedade, unida ao talento de fazer tudo isto 
ressaltar por um gesto, por uma palavra, por uma proposição, pela 
alegoria, pelo conto e até pela caricatura, sem ódio nem paixão 
e com uma espécie de desinteresse, pelo menos aparente. É mais 
uma malícia de espírito do que uma perversidade de coração: uma 
coisa que faz rir, que “never fails to make company laugh”, mas que 
não provoca, nem revela a indignação e cólera.

Se é esta a noção comum de humor, ninguém em boa-fé 
pode contestar a Machado de Assis os dotes de humorista. Nas 
suas últimas produções há muito humorismo, e de bom quilate. 
O público, que segundo Voltaire, é sempre o melhor crítico, de 
há muito lhe conferiu os foros de excelente humorista, e não lhos 
há de rasgar o pedantismo de uma crítica estreita e de regrinhas.
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Também não quer o Sr. Romero que Machado de Assis seja 
um homem de espírito.

Ah! Espírito e humorismo só os têm Tobias, o eterno, o infa-
lível Tobias.

A admiração do Sr. Romero por Tobias tem sido uma ver-
dadeira fatalidade para a glória do homem. Se Tobias voltasse 
ao mundo, perseguiria o Sr. Romero em todos os tribunais e ins-
tâncias pela terrível obstinação com que teima em arruinar-lhe 
a fama, desenterrando papéis que apodrecem no esquecimento, 
e expondo-os de novo à luz da publicidade, papéis que encerram 
trabalhos efêmeros, esboços, ensaios, verdadeiros exercícios de 
composição.

Há uma certa piedade para os mortos que em fundo não é 
senão uma perversidade, já o disse alguém.

Acumula o Sr. Romero citações e citações para apontar aos 
incrédulos humorismos e pilhérias de Tobias.

Por certo essas citações deparam um ou outro humorismo 
feliz, uma ou outra boa pilhéria. Mas a troco de tão pouco, quanta 
sensaboria, quanta insipidez! Facécias de mau gosto, jocosidades 
aldeãs, pilhérias que resvalam pela chocarrice, grosserias...

Não; não reproduziremos as citações. Respeitamos a memó-
ria do morto. Só aos seus amigos é lícito profaná-la.

IV

Longa dissertação acerca do pessimismo e da misantropia, 
difusa e pesada, intercala o Sr. Romero no estudo sobre Machado de 
Assis. São páginas intragáveis, em que o crítico campa de filósofo, 
de conhecedor consumado das singularidades do espírito humano; 
e na realidade não faz senão mesclar, a algumas observações finas 
e elegantes de Rod, conceitos vulgares e chatos, que não lhe abo-
nam nem a agudeza, nem o senso.

É um trabalho fraco, de pouco ou nenhum valor.
Preocupa-se o Sr. Romero de saber se Machado de Assis é 

pessoalmente um pessimista, um misantropo. Não é essa a questão 
para o crítico. O que o Sr. Romero devia indagar é se Machado de 
Assis tem o talento de repassar as suas composições de pessimismo 
e misantropia; se criou tipos de pessimistas e misantropos que re-
produzem ao vivo e com vigor a realidade humana.
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Molière era um folgazão e criou o Misantropo; Boileau era 
um espírito grave, com toques porventura de misantropo, era um 
ralhador do Parnaso, e compôs o Lutrin.

O poeta, o romancista, o dramaturgo muitas vezes dão às 
figuras que criam uma natureza moral, um caráter, um tempera-
mento que são a negação do que eles são.

Bem pode, pois, Machado de Assis ser uma natureza doce, 
compassiva, de benevolência e misericórdia, mesmo para o Sr. 
Romero, e jogar com maestria o ridículo e derramar ondas de pessi-
mismo e de misantropia.

V

Eis-nos, afinal, no último capítulo do trabalho do Sr. Romero.
Até aqui, através de trezentas e muitas páginas, cuja leitura 

os médicos poderiam receitar aos doentes de insônia, o crítico só se 
tem ocupado, a bem dizer, com as qualidades secundárias do poeta 
e do romancista, isto é, com as qualidades que são o ornamento e 
não o fundo, a substância do talento.

É o Sr. Machado de Assis um espírito criador? Tem ele a 
concepção profunda do homem e da sociedade? Possui o dom de 
criar situações, lutas, conflitos, complicações, em que os caracte-
res de si mesmos se desenvolvem? Sabe no conto singelo pôr em 
ação figuras naturais, representações fiéis do homem com as suas 
grandes ou pequenas paixões, com as suas excelências e perversi-
dades, com as suas fraquezas e ridículos e com as nuanças da sua 
natureza vária e ondulante?

Ou é antes um pálido urdidor de entrechos e intrigas insig-
nificantes, vulgares, ilógicas, insípidas, um fabricante de figuras 
contrafeitas, artificiais, sem naturalidade, recortadas de papelão, 
seres inanimados, que representam um tema, uma tese, e não a 
ação, o movimento, as agitações da vida?

Os poetas, os romancistas, os dramaturgos de gênio criam o 
seu mundo, põem em atividade, através da sequência de inciden-
tes e fatos, as figuras dominantes, e do viver dessas figuras fazem 
ressaltar-lhes o caráter, a idiossincrasia, o temperamento, e a indi-
vidualidade fundamente acentuada.

O que revela e traduz a idiossincrasia, o caráter, o tempera-
mento não é a descrição, o retrato da figura, mas a sua atividade, o 
seu viver no desenvolvimento da ação.
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E o ser criado, imaginário, adquire uma individualidade 
forte, tão bem definida e profundamente caracterizada, que as-
sume a realidade de uma figura histórica.

Pode o leitor esquecer o enredo do drama, do romance, ficam-
-lhe, porém, gravadas na mente as figuras, como se as tivesse lido 
em Tucídides, em Tácito, em Plutarco, em Maquiavel. Tais são o 
Hamlet, o Macbeth, o Shylock, o Otelo de Shakespeare; o D. Quixote 
e o Sancho de Cervantes, o Gil Blaz de Lesage, o Antiquário de 
W. Scott, o D. Juan de Byron, o Monte Cristo de Alexandre Dumas.

Shakespeare apoderava-se de pobres dramas, de lendas e 
contos, submetia-os ao poder do seu gênio, cavava as paixões e re-
duplicava de intensidade interesses fracamente desenhados, dava-
-lhes profundidade, metia sangue, energia e vigor em figuras páli-
das e superficiais, verdadeiros esqueletos, derramava a vida, a luz, 
o movimento, animava tudo com o seu sopro, e tirava do nada um 
mundo de realidades.

Quem não tem força para fazer os caracteres saltarem da 
complicação dos fatos, da frágua das paixões e do conflito dos in-
teresses, recorre ao banal expediente de previamente traçar o re-
trato do personagem, que põe em cena, de descrever-lhe o tempe-
ramento e as tendências.

É o que perpetuamente se vê nessas composições anêmicas 
com que gemem os nossos e os prelos estrangeiros.

Lord Monboddo, consumado helenista da Escócia, praticava 
de Homero com o célebre Dr. Johnson, segundo Carlyle, o repre-
sentante mais alto e poderoso do gênio inglês no século passado.

Johnson dizia: “There are in Homer such characters of heroes 
and combinations of qualities of heroes, that the united powers of 
mankind ever since have not produced any but what are to be found 
there.” Ao que observou Monboddo: “Yet no character is described.” 
Johnson acudiu: “No; they all develop themselves.”

Evidentemente eram dois entendidos.
O Sr. J. Veríssimo, crítico elegante e de bom gosto, fazendo 

uma vez uma análise do Sargento de milícias, de Manuel de Almeida, 
reconheceu que o romancista reproduzia com fidelidade e vida os ti-
pos do Rio de Janeiro colonial que evocara, isto é, que essas figuras 
reviviam nos esboços do escritor. No entanto, porque lobrigou de-
feitos de estilo e de composição, negou ao autor a primazia a que 
tem direito entre os nossos. Não: se Manoel de Almeida soube re-
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produzir ao vivo os tipos que evocara, se os animou com o sopro 
da vida, é, fora de contestação, um escritor, um artista de altíssi-
mo merecimento, muito superior aos que, suposto escrevam com 
melhor estilo e mais ciência de composição, todavia, só têm posto 
em cena figuras artificiais, desajeitadas; estatuetas que não respi-
ram, verdadeiros postes que trazem um nome, como os postes que 
no teatro grego indicavam por simples epígrafe os lugares dos su-
cessos: Colonna, Propileus, Parthenon.

Quiséramos que o Sr. Romero tomasse o assunto por estas 
profundidades, que nos desse um estudo sério da trama e do enredo 
dos principais romances do Sr. Machado de Assis, e que por meio de 
análises firmes, seguras, fizesse brilhar o caráter, o temperamento, 
as particularidades das figuras, censurando, elogiando, como fosse 
de razão.

Mas para tanto... faltavam-lhe garras. Apenas no pobre e 
magro capítulo final limita-se a afirmar que o Sr. Machado de Assis 
não inventou, nem criou tipos que se tornassem populares.

Nisto de tipos populares o Sr. Romero é de uma severidade à 
S. Barbosa. Para ele nem ao menos são tipos populares o Irmão das 
almas, de Martins Pena, o Capitão Tibério, de Manuel de Macedo, e 
o... Anselmo, de Alcazar.

E basta.
Quem, como nós, tiver a coragem heroica de ler o livro do Sr. 

Romero de fio a pavio, há de inelutavelmente chegar à conclusão 
que esse livro pode conter tudo quanto quiserem, todo o fatras li-
terário e científico do autor, mas não a crítica profunda, justa, im-
parcial das produções do Sr. Machado de Assis. Apesar de todas as 
investidas, o assunto ficou intacto.

Mas, na verdade, a intenção do Sr. Romero, por mais que a 
disfarce sob as aparências de elogios banais, é demolir Machado de 
Assis e por sobre suas ruínas sacudir diante dos leitores estupefa-
tos a sinistra e estranha catadura de Tobias Barreto, um esquisitão 
de algum talento, nunca um gênio, nem ainda um grande espírito; 
apenas uma inteligência acima do medíocre e do comum, desvai-
rada pelo orgulho e pelas ilusões da meia ciência, e perdida nas 
nébulas de um germanismo obscuro e mal compreendido.

O Sr. Machado de Assis é um homem de espírito, e sabe quem 
tem pela frente.
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Há cerca de vinte anos aqui nos apareceu o Sr. Sylvio. No 
Século chamava-se Sylvio Ramos. Este nome de Ramos soava como 
o de Juan Fernández e tantos outros que dão aos que os trazem uns 
ares de vulgaridade. Era preciso, pois, transformá-lo em outro que 
por alguma coisa de estranho ferisse a atenção e conciliasse umas 
aparências de distinção e dignidade. Mem Bugalho Pataburro, 
célebre casuísta do século XV, ao comparecer diante do mundo 
sábio como autor de um infólio, transformou-se em Mater Gallia 
Asinipes, acreditando encobrir com a gravidade do latim o ridículo 
do nome. O cavaleiro da Mancha, quando teve de sair mundo afora 
e afrontar os perigos da glória e da celebridade, com um fino sen-
timento do que valem os nomes de D. Quijada passou a chamar se 
D. Quixote. O Sr. Sylvio seguiu a praxe que tem em seu favor a 
autoridade de tão insignes varões. E de Sylvio Ramos se fez Sylvio 
Romero.

E durante esse longo período de vinte anos, o Sr. Romero 
não tem cessado de agredir, atacar, abocanhar os talentos mais pe-
regrinos, as inteligências mais excelentes do nosso país.181 Tácito 
fala-nos de um sicofanta político que procurava chamar sobre si a 
atenção de Roma, cobrindo de insultos, de doestos e de impropérios 
os nomes mais ilustres do tempo. Queria obter pelo escândalo do 
insulto o que não podia conquistar pelo talento. Tem sido este o 
processo do Sr. Romero, como homem que pretende ser de letras.

Cumpre, no entanto, reconhecer (é uma homenagem à verda-
de) que a picareta do Sr. Romero ainda não demoliu, não aluiu, nem 
diminuiu uma só reputação literária, uma só reputação científica.

Pode dizer-se dele o que o poeta disse de outro farsante:
“Tous ceux qui vous avez tués, se portent bien.”182

181 José Bonifácio, Cotegipe, Paranhos, Octaviano, Silveira Martins, Magalhães, Porto 
Alegre, Paranapiacaba, L. P. Barreto, e outros e outros. E a hidra a morder o granito.

182 “Todos aqueles que você matou, passam bem.”
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Ensaios de filosofia do direito, por Sílvio Romero183

I

O livro que o Sr. Sílvio Romero publicou em 1895 sob o tí-
tulo Ensaios de filosofia do direito encerra, segundo sua expressa 
declaração, “as lições que professara nas duas faculdades livres de 
direito desta cidade reduzidas à forma expositiva escrita, e consti-
tui uma espécie de parte geral e introdutória, perfeitamente apta a 
dar ideia do seu modo de encarar o assunto”.

É um livro didático, no qual se acham formuladas as ideias 
do autor, lentamente elaboradas e definitivamente aceitas.

São confissões que convém registrar.
A filosofia do direito ou o direito racional, ou, segundo a 

velha e consagrada denominação, o direito natural, tem as suas 
bases e fundamentos na filosofia.

Há diversas filosofias, ou antes diversos sistemas de filoso-
fia. Daí resulta que há diversos sistemas de direito natural.

A metafisica do direito de Kant, por exemplo, é uma aplica-
ção das doutrinas da Crítica da razão pura e da Crítica da razão prá-
tica à ideia do direito e aos seus corolários imediatos e mais altos.

A filosofia de Bentham, fundada nos princípios do útil, deu 
um sistema de filosofia do direito, que em substancia é a negação 
dos princípios da metafísica do direito de Kant. O sistema de Ahrens 
é uma emanação lógica da filosofia de Krause.

Era o Sr. Romero chamado a fazer um curso de Filosofia do 
Direito; carecia, pois, de prévia e sumariamente expor qual filoso-
fia que professa, e da qual devia tomar os princípios daquela ciên-
cia. E fê-lo mais difusa, mais longamente do que o exigia a neces-
sidade didática.

O Sr. Romero professa, em alto e bom som, o monismo e 
adota, com uma ou outra reticência, os princípios e as conclusões 
de Herbert Spencer.

Ao monismo ou unitarismo opõe-se o dualismo.
Há diversos gêneros de monismos.
Monismo, que resulta da absorção do Eu no Não-Eu, isto é, 

do Eu no mundo externo. É a forma mais perfeita e completa do 

183 Rio de Janeiro, 1895.
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materialismo. Neste sistema tudo que existe é matéria. Os que o 
seguem, denominam-se materialistas. É o monismo de Hobbes, de 
Büchner, de Veron.

Há o monismo, em que o Eu absorve em si o Não-Eu. Tudo é 
espírito. É o monismo de Fichte – monismo ideal ou espiritualista.

Há finalmente o monismo em que “o espírito e a matéria 
não são senão modificações fenomenais de uma mesma substância 
comum”. Tal é o monismo de Spinoza, o da identidade absoluta, de 
que são principais representantes Schelling, Hegel, e, porventura, 
V. Cousin.

Destes monismos qual é o que faz o fundo da convicção filo-
sófica do Sr. Romero? Não é difícil responder, porque nos ministra 
ele documento decisivo.

Podemos crer na ideia, escreve ele, na consciência, no sen-
timento, como uns produtos da matéria; onde quer que apa-
reça, está integrada de forma a produzir a vida consciente, 
o sentimento, o pensamento, produz também a liberdade. 
(pág. 54) 

Hoje compreendemos uma doutrina unitária, na qual uma 
substância cósmica, por evoluções e integrações espaciais, 
produza todos os grandes fatos, todas as grandes verdades 
que o espiritualismo proclamava. (pág. 53)

Para o Sr. Romero a sensibilidade, o entendimento, a razão, 
a consciência, a vontade, a liberdade são propriedades, atributos, 
predicados da matéria.

Vida, sensação, diz ele, sentimento, consciência, vontade, 
liberdade, finalidade (?) são produtos da mesma substân-
cia eterna, são predicados que ela em si mesma já tem e os 
manifesta em suas integrações superiores. [...] chama-se 
monismo o sistema que a um só ser atribui todas aquelas 
qualidades e a finalidade entre elas. (pág. 80)

Este prodígio explica-se pela maneira por que se agregam, se 
justapõem e se organizam os átomos, as moléculas corpóreas.

O monismo, pois, do Sr. Romero é o monismo materialista: 
tudo é matéria, uma substância eterna.

É o monismo de Hobbes, do B. de Holbac, de Letourneau, de 
Büchner.
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Mas, não sabemos por que, o Sr. Romero tem horror àque-
les materialistas de célebre nomeada; recusa-se formalmente a 
perfilar-se entre eles. E pensa romper o vínculo lógico que indisso-
luvelmente o liga a tão respeitáveis varões, com estas tiradas: 

Os grandes pensadores, que por um trabalho secular des-
cobriram o fecundo princípio da unidade das forças físicas, 
e os grandes filósofos que estabeleceram a correlação entre 
os fenômenos físicos e os fenômenos mentais, intelectuais e 
morais, jamais confundiram uma pedra com um cérebro, um 
punhado de terra com uma ideia, uma árvore com uma ins-
tituição! Isto era próprio do velho materialismo, do míope 
materialismo francês do século passado! (pág. 53).

E, em outro lugar, atribui o mesmo materialismo a Letourneau, 
Büchner e Lefebvre.

Tudo isso é puro invento, erros indesculpáveis de História 
da Filosofia. Nenhum dos materialistas a que alude com tanto des-
dém, como se não fossem da sua grei, confundiu uma pedra com o 
cérebro, um punhado de terra com uma ideia. Todos eles reconhe-
ceram, em geral, no entendimento humano, as mesmas faculdades 
que lhe atribui a filosofia clássica – atenção, capacidade de sentir, 
faculdade de abstrair, comparar, de formar juízos, de raciocinar, de 
tirar induções. Mas como reputavam as faculdades mentais, pro-
priedades, atributos materiais, e eram lógicos, entendiam que essas 
faculdades deviam ser regidas por leis físicas, e destarte se esfor-
çaram por explicar as operações intelectuais e morais por meio da 
filosofia do cérebro e pelo mecanismo dos sentidos. É exatamente o 
sistema e o processo de Spencer, de Sergi e de outros materialistas 
de recente data.

Que é a psicologia de Spencer, senão em última análise, a 
psicologia do cérebro e dos nervos?

Tentativa vã, mesmo no conceito de sensualistas, como 
S. Mill e Tyndall, e no de Du Bois Raymond, cujas doutrinas os ma-
terialistas invocam.

As sucessões dos fenômenos mentais não podem, pois ser 
deduzidas das leis fisiológicas de nossa organização nervo-
sa. Reputo um erro grandíssimo em princípio, e mais ainda 
na prática, o proscrever os recursos de análise psicológica e 
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edificar a teoria do espírito somente sobre os dados que a fi-
siologia pode fornecer. (S. Mill)

Quando mesmo nosso espírito e nossos sentidos adqui-
rissem tanto desenvolvimento, luz e força, que nos per-
mitissem sentir e ver as moléculas do cérebro... quando 
mesmo tivéssemos o conhecimento íntimo dos estados cor-
respondentes do pensamento e do sentimento, estaríamos 
tão longe como sempre da solução deste problema: como 
ações físicas se ligam a fatos de consciência? O abismo que 
separa estas duas classes de fenômenos será para todo o 
sempre invencível para a inteligência. (Tyndall)

Que relação posso eu conceber, de uma parte, entre os mo-
vimentos definidos de átomos em meu cérebro, e de outra, 
entre fatos primordiais indefiníveis e incontestáveis, tais 
como a dor e o prazer, um sabor agradável, o perfume de 
uma rosa, o som de um órgão, ou a cor rubra? [...] É absolu-
tamente impossível que átomos de carbono, de hidrogênio, 
de azoto e oxigênio não sejam indiferentes às suas posições 
e seus movimentos passados, presentes e futuros. É abso-
lutamente inconcebível que a consciência resulte da ação 
simultânea de tais elementos. (Du Bois Raymond)

O próprio Littré, um dos corifeus do positivismo, com deci-
siva tendência para o materialismo, mostra a impossibilidade de 
explicar os fenômenos mentais pela fisiologia.

A inteligência, são palavras suas, anda ligada a uma por-
ção do cérebro, acompanha o desenvolvimento deste órgão 
na escala dos seres e na evolução da idade, perturba-se com 
as lesões de diferentes naturezas e perverte-se com a lou-
cura [...] São estas as condições fisiológicas do pensamento, 
mas não são as leis do pensamento. As condições fisiológi-
cas do pensamento pertencem incontestavelmente à fisio-
logia; as leis do pensamento não lhe pertencem, atualmente 
ao menos, visto que não temos intermediário que nos con-
duza das condições as leis.

Por mais esforços e sutilezas que empregue, Spencer explica 
sempre as faculdades e suas operações por leis puramente físicas, 
quer faça intervir o elemento químico, quer o princípio animal. 
E seria ilógico e absurdo, como é o Sr. Romero, se pretendesse su-
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jeitar faculdades que no seu conceito são pura matéria a leis que 
não são materiais. A única diferença que há entre os antigos e mo-
dernos materialistas, é que aqueles lidavam com uma fisiologia 
atrasada e estes jogam com uma fisiologia levada a um grão emi-
nente de adiantamento, fisiologia que tem conseguido estabelecer 
com maior clareza e precisão a correlação dos fenômenos físicos e 
dos fenômenos intelectuais e morais. 

Mas, tanto uns como os outros, são uns chapados materia-
listas.

Colocando-se muito modestamente entre “os grandes espíri-
tos que têm o que Renan chamava o talento da nuance”, o Sr. Romero 
descobre uma nuance entre a matéria e o espírito e chega a dizer que 
a sua doutrina é um materialismo espiritualista, um naturalismo 
idealista!

O Sr. Romero está fazendo versos e não filosofia. O seu mo-
nismo ou é naturalista ou é espiritualista. O Sr. Romero é professor 
de lógica e afronta com o desembaraço de um habitante das ilhas 
do grande oceano o princípio base, o princípio fundamento da inte-
ligência – o princípio da contradição: A é B ou não é B. Não há meio 
termo: tertium sive medium.

Em filosofia o Sr. Romero é um fantasista: não tem uma cons-
ciência clara das doutrinas que aceita e não lhes mede as conse-
quências. Diz-se sectário do agnosticismo, sistema que exclui da 
competência da razão humana e, portanto, da filosofia o conheci-
mento do absoluto, do noumenon, do incognoscível; e de conformi-
dade com esta convicção relega a metafísica entre a astrologia e a 
quiromancia.

No entanto afirma que tudo é matéria, que a matéria é uma 
substância eterna e lhe atribui a propriedade de pensar. Logo ad-
mite que a matéria, um noumenon, pode ser compreendida pela in-
teligência humana, logo conhece este incognoscível, este absoluto 
e lhe sabe a natureza. Mata a metafísica e continua a fazer meta-
física! Isto não é uma simples contradição, é uma contradição de 
inconsciente.

Com a honesta pretensão de pôr o seu monismo sob a impo-
nente autoridade do maior gênio da Filosofia, o Sr. Romero escreve, 
e mais de uma vez o repete, com adorável candura – que Kant é 
monista! É outra afirmativa de inconsciente. Na Crítica da Razão 
Pura Kant traçou uma linha de separação, que ainda ninguém 
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pôde transpor, entre o entendimento, mundo interno, e o não-eu, 
o noumenon, o mundo externo. Eis aí já o dualismo. Na Crítica da 
Razão Pratica, por meio de uma análise tão profunda quão sutil 
da ideia do dever, deduziu a realidade da liberdade, da realidade da 
liberdade a realidade e a imaterialidade do espírito e a existên-
cia de Deus. C’est à la Raison Pratique que les idées de libre arbitre, 
d’immortalité et de Dieu doivent leur certitude.

Como classificar de monista uma filosofia que professa a 
pluralidade de substâncias – o noumenon externo, o espírito imor-
tal e Deus?

Todos os historiadores da Filosofia, e entre eles o que melhor 
conhecia os antigos e modernos sistemas, Hamilton, sempre enu-
meraram Kant entre os dualistas. Só pode chamá-lo monista quem 
ou nunca o leu ou se o leu, não o entendeu.

II

Em nome do seu monismo materialista, proclama o 
Sr. Romero condenada por errônea e de uma vez extinta para todo 
o sempre a dicotomia das ciências, em ciências da natureza e ciên-
cias do homem. A despeito, porém, do monismo, a velha dicotomia 
subsiste e subsistirá, porque assenta em fatos irrecusáveis, incon-
vertíveis e de uma perfeita realidade. Não é ela por certo uma clas-
sificação das ciências e nunca foi como tal apregoada, mas apenas 
um ponto de vista, uma simples divisão, correta, conforme com as 
regras da Lógica.

Os objetos que fazem os assuntos das ciências do homem 
– a mente humana e os atos e fatos, produtos da inteligência 
e da liberdade, são radicalmente diversos dos objetos das ciências 
da natureza, como é a física e a química. Nestas últimas incluem-se 
todos os ramos do saber humano que estudam as leis físicas, no 
entanto que as ciências do homem, excluídas as físico-médicas, se 
ocupam das leis morais e intelectuais e dos atos e fatos subordina-
dos à vontade. São dois mundos essencialmente distintos.

“Com a doutrina da evolução, diz o Sr. Romero, estabelece-se 
definitivamente a unidade de todo o universo do pensamento e do 
mundo exterior, equipolência gradativa (?), uniforme do objetivo 
e do subjetivo.” Perfeito engano: a evolução jamais dará em resul-
tado a equipolência uniforme do subjetivo e do objetivo. A ideia, o 
sentimento, fenômenos mentais, e uma barra de ferro, uma pedra, 
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fenômenos externos, são coisas toto coelo diferentes. Não há ciên-
cia, não há evolução que as identifique em uma unidade, que as 
torne uniformemente equipolentes. As tentativas da ciência neste 
sentido estão dando em bancarrota.

Escreve o Sr. Romero: “Já não é mais lícito em nossos dias 
falar de uma ciência da natureza e de uma do homem, como coisas 
antitéticas. Semelhante antinomia foi um dos grandes embaraços 
ao espírito científico dos velhos tempos.”

Destas palavras vê-se que o Sr. Romero atribui aos fatores da 
velha dicotomia um contrassenso que jamais cometeram.

Antítese quer dizer: “coisas, pensamentos contrários.”
Antinomia: contradição entre duas leis e, por extensão, entre 

dois pensamentos.
Ciências antitéticas ou antinômicas seriam ciências contrá-

rias umas às outras ou ciências que mutuamente se contradisses-
sem. Duas ciências contrárias seriam, ou ambas falsas ou uma ver-
dadeira e outra falsa. Na primeira hipótese uma e outra deixariam 
de ser ciência; na segunda deixá-lo-ia a falsa.

Não há, pois, possibilidade de ciências antitéticas ou anti-
nômicas. Nenhum sábio ou filósofo jamais sustentou semelhante 
absurdo. O Sr. Romero criou-o e o atribui a pais incógnitos. Mais de 
um pai verdadeiro têm tido igual procedimento.

As ciências são distintas, mas as verdades de umas não ex-
cluem as verdades de outras. Cada uma mantém-se na sua esfera. 
Não há verdade contra verdade.

Em um capítulo que se intitula “a atividade humana e o fato 
do direito” exara o Sr. Romero um singular fruto das suas lucubra-
ções acerca da história dos métodos das ciências.

É uma verdade sabida, de ninguém contestada, que a apli-
cação do método indutivo às ciências físico-experimentais, depois 
da publicação do Novum organum de Bacon, deu resultados verda-
deiramente prodigiosos: os domínios das ciências alargaram-se, 
conquistaram-se novas ideias; as leis foram averiguadas com pre-
cisão e firmeza; a dúvida substituiu-se pela certeza. No entanto 
as ciências filosóficas, morais e políticas, continuaram ainda por 
largo tempo entregues ao método dedutivo, e em consequência ou 
não progrediam ou faziam-no lentamente: incerteza, confusão, 
obscuridades, oscilações, teorias falsas, eis o que em geral as ca-
racterizava. A diferença dos resultados estava principalmente na 
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diferença dos métodos. Dos meados do século passado para cá o 
método indutivo foi trazido para estas últimas ciências, reduzido o 
dedutivo ao emprego em que ele é legítimo.

Em 1807 Royer-Collard celebrava na Sorbonne as excelên-
cias do método indutivo aplicado à psicologia, e invocava como 
brilhante confirmação o exemplo de Reid.

V. Cousin em 1827 proclamava com o entusiasmo que lhe era 
peculiar, e com a sua incomparável eloquência, que a filosofia en-
trava em uma nova era e que a psicologia estudada pelo método 
experimental, em breve adquiriria a consistência, a segurança e a 
certeza das ciências físicas: belas promessas que não se realizaram 
ainda, porque a observação dos fenômenos da consciência é mais 
delicada e difícil do que a dos fenômenos do mundo externo.

É esta a verdade histórica e de ontem. Dão dela testemunho 
categórico sábios e filósofos. 

Pois bem, o Sr. Romero afirma positiva e desembaraçada-
mente o contrário.

E se se pudesse aqui falar em auxílio de umas ciências às 
outras... seria mais plausível dizer que bem longe de have-
rem as ciências naturais auxiliado as morais, estas é que 
auxiliavam aquelas; portanto foi depois que a biologia fez 
ensaios de aplicação do processo histórico comparativo, 
mais próprio, como ensina, das ciências morais, que ela fez 
progressos. O emprego de tal processo que produziu a ana-
tomia comparada, a morfologia comparada... é que a habi-
litou a adotar nos seus domínios (ciências físicas) também o 
princípio da historicidade e da evolução. (pág. 11.)

Erro manifesto.
O que, porém, excede todas as marcas da credulidade hu-

mana, é que o Sr. Romero enumera entre os exemplos da inspiração 
das ciências morais às físicas, a anatomia comparada.

Desde meado do século XVII já a anatomia comparada cons-
tituía uma ciência distinta e sistematizada.

The Napolitan M. Aurélio Leonino in his Zootomia Democratea 
first united the scattered fragments in a general treatise on 
comparative anatomy in 1645; after him Collins in England 
pursued the subject in to domain of natural history and 
pathology. (Dana vol. V, verb. Comparative Anatomy).
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Da citação vê-se que já por esse tempo cultivava-se também 
a história natural e a patologia comparadas.

Como é que ciências fundadas no presente século, como a 
gramática, a filologia, a biologia comparadas, podiam ensinar um 
método tal às ciências que já existiam constituídas desde meado do 
século XVII?

Dá o Sr. Romero o método de estudar as ciências morais e 
políticas à luz da história, como uma criação da primeira metade 
do século atual. Ninguém contesta os prodigiosos resultados do 
princípio que o Sr. Romero exprime pelo barbarismo – princípio da 
historicidade, tal como tem sido recentemente aplicado. Mas só a 
ignorância pode asseverar que é ele um processo descoberto e só 
aplicado nos começos do presente século.

A renascença, desde a sua primeira aurora, e os sábios e hu-
manistas dos séculos XVI, XVII, XVIII, fizeram longa e fecunda 
aplicação do princípio da historicidade à literatura, à arte militar, 
ao direito e à política.

Os textos clássicos gregos e latinos, esses monumentos eter-
nos de beleza, foram explicados e iluminados pela história da vida 
doméstica, civil e política e pela das artes, usos e costumes dos 
dois célebres povos, e ainda pela biografia de seus homens ilustres.

Justo Lipsio, em um livro cheio de erudição, esboçou os ele-
mentos da estratégia e tática antigas. Machiavel, no seu tratado De 
ré militari, confrontou a arte militar antiga com a do seu tempo e 
esclareceu uma por outra.

A ciência do direito romano andava reduzida à pobre e mise-
rável casuística dos glosadores; envolviam-na obscuridades impe-
netráveis por ignorância da história e antiguidades dos romanos.

Continuando o movimento iniciado por Alciato, o grande 
Cujácio trouxe, para a interpretação dos textos e formação das 
teorias do direito romano, vastos e riquíssimos subsídios da his-
tória, da biografia, da epigrafia, da numismática e da literatura, e 
fundou a escola histórica, escola que renovou o estudo do direito, 
abriu uma nova era pela depuração dos textos, por exegeses de 
uma profundidade e sagacidade admiráveis, e preparou elementos 
para sínteses de um poder e beleza incomparáveis.

A moderna escola histórica dos jurisconsultos é uma ema-
nação da escola cujaciana, mas deu-lhe um sentido mais amplo e 
fecundo.



252 Cartas ao irmão & Vindiciae

Para a antiga escola a história era um magnífico subsídio 
para a inteligência perfeita e completa do Direito. A escola mo-
derna toma a história, não como um acessório, mas como fonte, 
como parte integrante do direito. Segundo ela, o direito nasce da 
vida e do seio do povo, como as línguas, a moral e as artes. Mas 
disto não se poderia concluir que o método histórico fosse antes 
desconhecido.

Machiavel, Bodin, Hottomano e outros, tomando a política, 
o direito público e a organização dos governos como assuntos ex-
perimentais, cavaram a história antiga, a da Idade Média e dos 
primeiros tempos da Idade Moderna, criticaram sistemas, profli-
garam erros e formularam novas doutrinas.

Na primeira metade do século passado Montesquieu insti-
tuía o exame e revisão da história antiga e principalmente da dos 
governos, instituições, usos e costumes dos tempos modernos e 
formulava essas vastas sínteses que reuniu no livro que ele inti-
tulou Espírito das leis um dos mais belos e nobres monumentos do 
engenho humano.

E o Sr. Romero a ensinar aos seus discípulos que a aplicação 
do processo histórico ao estudo das ciências morais é um invento 
deste século!

III

É a sociologia uma ciência? T. Barreto sustenta que não, o 
Sr. Romero que sim. Sobre esta questão trava o Sr. Romero com 
Tobias uma luta que lembra uma dessas batalhas simuladas, a que 
por mero exercício se entregam os corpos de um mesmo exército.

A sociologia não é ainda uma ciência fundada, mas pode vir 
a sê-lo dentro de certos limites.

Os atos e fatos que fazem objeto da sociologia são atos e 
fatos humanos e por consequência subordinados à vontade e à 
inteligência.

A liberdade é vária. Não está sujeita a um determinismo ab-
soluto e fatal como os fenômenos da natureza física. É dirigida pela 
inteligência: sem a inteligência seria um poder cego.184 Dentro do 

184 O padre A. Vieira, que era tão versado nas sutilezas da Escolástica, já dizia: “sem 
vontade não há culpa, sem conhecimento não há vontade”.
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círculo dos motivos de deliberação que a inteligência lhe sugere, 
pode ele atuar antes por um do que por outro.

Pode a liberdade entrar em ação sem um motivo inspirado 
pela inteligência? Não: tal é o testemunho da consciência. Mas 
entre os motivos fornecidos pela inteligência, ela tem a faculdade 
de escolher antes uns do que outros. Este poder a subtrai à fatali-
dade do determinismo.

E não é só isso; a liberdade prefere não raro dentre os motivos 
o menos razoável. Este fato de consciência acha-se traduzido com 
precisão nas palavras que Ovídio põe na boca de Medeia:

 (...) Video meliora proboque;

Deteriora sequor.

Os grandes poetas são também grandes psicólogos.
Por seu turno é também vária a inteligência no modo de en-

tender e compreender. As paixões e os interesses a corrompem e 
lhe tiram a retidão, ou como se exprime um escritor, a implacabili-
dade. Exercem sobre ela poderosa influência a educação, o tempe-
ramento, o caráter, o meio, as circunstâncias, as ideias dominan-
tes, as superstições do tempo. Todos estes elementos de variação 
refletem sobre a liberdade, porque ela não atua senão guiada pela 
inteligência.

Da variação da inteligência e da liberdade, resultam duas 
grandes dificuldades: a de descobrir e formular as leis que prati-
camente determinam a vontade ou a liberdade; e a de prever pela 
aplicação dessas leis os atos e fatos humanos.

Todavia é certo que por um estudo penetrante e por análi-
ses pacientes das causas, motivos e razões que no maior número 
de casos determinam o procedimento do indivíduo e da sociedade, 
pode-se chegar a formular as sínteses dessas causas, motivos e ra-
zões e reduzi-las a regras e máximas.

E na verdade, quais são os intuitos dessas investigações, tão 
interessantes e tão curiosas do coração e do caráter do homem, de 
que oferecem finos exemplares os tratados morais de Plutarco e 
Sêneca e modernamente os estudos de Charron e La Bruyère e de 
outros, senão surpreender a trama delicada e latente das causas e 
motivos que determinam os atos da vida do indivíduo?

Nos escritos dos grandes historiadores, como Tucídides, 
Tácito, Machiavel, e nas produções dos grandes poetas, como 
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Homero, Virgílio, Horácio, Shakespeare, Molière, que de observa-
ções profundíssimas e sagacíssimas sobre os mais recônditos segre-
dos, as mais delicadas nuances do coração humano?

E o que é a história, enquanto estuda e apura as causas, os 
motivos e circunstâncias que explicam o desenvolvimento dos 
povos, os sucessos que lhes enchem a vida, as transformações e re-
voluções por que passam, senão estudos das causas e leis do fato 
humano?

E a própria filosofia da história?
Estes nobres trabalhos são magníficos subsídios para a orga-

nização da ciência da sociologia.
Essa ciência, certo, pela natureza variável dos fenômenos 

que fazem o seu objeto, nunca terá a precisão, a segurança e a cer-
teza das ciências físicas, mas poderá conter médias corretas que 
traduzam na generalidade dos casos a realidade e ministrem bons 
elementos para previsões seguras.

O que faz com que falhem as previsões, não é a incorreção 
das leis, senão a complexidade, o enredado e o obscuro das cir-
cunstâncias que cercam e envolvem as hipóteses.

O erro é da aplicação, mas nem por isso se pode negar à socio-
logia a possibilidade de vir a ser ciência. De igual sorte participam 
algumas das ciências físicas, como a meteorologia e a balística.

O Sr. Romero dá-se como autor de duas teorias acerca da 
liberdade.

“A liberdade, são palavras suas, é uma conquista da inteligên-
cia sobre o fatalismo da natureza... A liberdade não é um predicado 
da vontade, é antes uma resultante do entendimento.” Fala-nos o 
Sr. Romero uma língua ininteligível. A liberdade é uma faculdade, 
um poder, uma força inerente ao espírito, e, pois, não pode ser uma 
conquista, uma resultante, um produto de inteligência, o que quer 
que digam Spencer e outros. Faculdade e produto da faculdade são 
coisas essencialmente distintas. A liberdade, como dizia Leibniz, é 
um poder do espírito, e não um ato, um produto.

Nem tampouco se pode confundir a inteligência com a liber-
dade. Certo, a liberdade não entra em atividade senão sob a direção 
da inteligência, mas são dois poderes distintos. A inteligência atua 
sempre sob o império de leis fatais, isto é, das leis lógicas, a que 
não pode se subtrair sem cair no erro. A liberdade, ao contrário, 
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não está sujeita a um determinismo fatal; tem o poder de eleger 
entre os motivos que a inteligência lhe sugere.

Nos termos da sua segunda teoria, que ele declara melhor do 
que a primeira, “a liberdade não é um princípio da vontade, nem 
da inteligência, é um produto inteiramente similar aos sentimen-
tos”. A emenda que o Sr. Romero oferece à sua própria teoria não 
presta. O sentimento é um fenômeno de consciência e, portanto, 
não pode ser elevado à categoria de faculdade, de poder, de força. 
O sentimento é ainda um fenômeno da sensibilidade; pressupõe a 
passividade do espírito, é uma dor, um prazer, uma emoção afetiva. 
Ora, a liberdade que se confunde com a vontade, sob certo aspecto, 
é o poder porventura o mais ativo do princípio pensante. Como, 
pois, pode ela ser ao mesmo tempo um sentimento ou coisa similar 
aos sentimentos?

Parece que o Sr. Romero perdeu até a memória da significa-
ção dos vocábulos.

Por ocasião de renhir com Tobias sobre se a sociologia é ou 
não uma ciência, o Sr. Romero traz à baila o terrível e célebre pro-
blema da finalidade.

Na vida orgânica a finalidade está escrita em caracteres de 
uma significação irrecusável. Os organismos dos animais e das 
plantas são aparelhos evidentemente combinados para fins certos 
e determinados.

As partes são essenciais ao todo e o todo às partes. Há um 
consenso nos elementos parciais uma dependência recíproca, que 
põe clara a relação de meio para fim.

No mundo inorgânico, porém, a análise não descobre uma 
combinação de meio para fim. Não subsiste entre o todo, um mero 
acervo, e as partes que o formam, dependência recíproca. As partes 
que se separam formam por si unidades independentes. No orga-
nismo a unidade é indivisível. No inorgânico a unidade é divisível.

D’une pierre cassée resultent des fragments qui sont des 
pierres entières, parceque I’unité de la pierre n’est qu’une unite 
d’assemblage, mais un organe divisé ne serait plus un organe, 
ce serait um composé sans vie.

Do exposto que se deve deduzir?
O mecanismo da natureza física?



256 Cartas ao irmão & Vindiciae

Kant na crítica do juízo teleológico submete a questão aos 
princípios da Razão pura e da Razão prática.

O entendimento, movendo-se sob o império das suas leis 
(categorias), descobre a causa, mas não descobre o porquê, o fim.

O entendimento por si só, mesmo no mundo orgânico, só 
poderia alcançar causas necessárias. Mas há um princípio superior, 
princípio de razão, o da finalidade. Para a razão, tudo que existe 
tem um fim. Este princípio é regulador e não constitutivo do en-
tendimento. Com a intervenção desse princípio regulador, obtém-
-se a ideia de finalidade nos seres organizados.

No mundo inorgânico o entendimento nada adianta. Fica só 
em ação o princípio da razão, e não do entendimento, o princípio 
da finalidade, o qual por si só não dá o conhecimento do mundo 
externo.

Mas a Razão prática resolve o problema. Tudo existe para 
um fim: o bem supremo. Nesta ordem de ideias, o mecanismo do 
mundo inorgânico é um meio para um fim último. Tal a doutrina 
de Kant.

Na filosofia de Leibniz a dificuldade se resolveria pelo prin-
cípio da razão suficiente. Este princípio, porém, representará, 
quando muito, uma necessidade lógica a que não se sabe se corres-
ponde uma realidade objetiva. 

O Sr. Romero aceita e faz sua a explicação de Hartmann.
Diz Hartmann (copiamos a tradução do Sr. Romero): 

Se se considera o resultado das ações regulares de causas 
mecânicas como alguma coisa de ligado à essência das leis 
mecânicas, chega-se, é verdade, a suprimir o dualismo (de 
mecanismo e finalidade), porém, somente aceitando a ideia 
de teleologia como parte integrante da ideia de mecanismo, 
o que se reduz a reconhecer que pertence necessariamente 
à essência do mecanismo produzir ações conforme a um 
plano, isto é, ser ele mesmo teleológico [...] Na natureza a 
teleologia e o mecanismo portam-se exatamente como as 
ideias de alvo e de meio [...] No fundo, ambos não são mais do 
que momentos de um mesmo processo lógico. A necessidade 
lógica é o princípio da unidade que se apresenta de um lado 
sob a aparência morta de causalidade das leis naturais me-
cânicas, e de outro sob a forma de teleologia. De uma parte 
a organização aparece assim como produto do mecanismo 
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da natureza inorgânica; e de outra parte este mecanismo é 
um sistema de organização e da sua finalidade.

É uma explicação engenhosa, diremos mesmo profunda. 
Qualquer poderia aceitá-la, nunca o Sr. Romero.

Hartmann joga com a ideia de um plano na natureza, de uma 
ordem necessária e universal. Ora, a ideia de uma ordem universal 
e necessária é uma ideia suprassensível, como o reconhece o pró-
prio positivismo, é um conceito de metafísica. 

Hartmann pressupõe a finalidade como uma necessidade da 
razão, como se vê destas palavras: “Se o mecanismo das leis da na-
tureza não fosse teleológico, não haveria nenhum mecanismo de 
leis, obrando de acordo, porém um estúpido caos de potências in-
dependentes, entrechocando-se como touros bravos”.

Logo, sem o conceito da finalidade, o mecanismo da natu-
reza seria um contrassenso. Mas contrassenso, por quê? Certa-
mente um tal contrassenso não fere nenhuma das leis da lógica: é 
contrassenso porque contraria o princípio de razão de finalidade.

Hartmann não tira esse princípio da própria natureza, do 
mecanismo em si: invoca, pois, um princípio suprassensível, um 
princípio de metafísica.

A explicação de Hartmann, é, pois, puramente metafísica.
O Sr. Romero é o homem do conhecimento tão somente sen-

sível, e quanto ao suprassensível professa franca e enfaticamente o 
agnosticismo.

Como, pois, aceita a resolução do problema da finalidade 
pela metafísica?

Na verdade, o Sr. Romero muitas vezes é a negação de si 
mesmo.

IV

É preciso confessar, o Sr. Romero não trepida em agredir os 
mais árduos problemas filosóficos, ainda quando isso não faz ao 
seu intento: é de uma desmarcada audácia, mas infelizmente não o 
ajuda a fortuna.

Que lhe importava para a sua filosofia do direito a classifica-
ção das ciências?

Ao comemorar o lugar que o direito ocupa na enciclopédia 
jurídica, alude à classificação das ciências de Spencer, que qualifica 
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de magnífica, e por esta ocasião nos dá notícia de uma classificação 
que é obra sua – ex proprio marte.

Nada mais difícil do que uma boa classificação das ciências. 
Tentaram-na antigos e modernos; e ainda não há uma que sa-
tisfaça os requisitos de um trabalho desta natureza: Aristóteles, 
a Escolástica, Bacon, Neil Arnott, Ampére, Comte e finalmente 
Spencer.

A última na ordem das datas, a de Spencer quaisquer que 
sejam os gabos que lhe têm sido prodigalizados, não resolveu a di-
ficuldade, nem porventura lhe adiantou a solução.

A classificação de Spencer é esta:
Ciências abstratas;
Ciências abstrato-concretas;
Ciências concretas.
Faz da ideia abstrata o caráter, o princípio classificador, mas 

dá à palavra “abstrato” uma significação diversa da que ela tem 
na língua da filosofia, tanto antiga como moderna; não traça uma 
linha clara, firme e positiva entre as ciências que chama abstratas 
e as abstrato-concretas; introduz na segunda classe ciências que 
mais naturalmente pertencem à primeira; e na terceira, ciências 
que se deveriam incluir na segunda, como a astronomia, a biologia, 
a psicologia.

E ainda mais: funda a classificação antes no processo lógico 
do que no conteúdo das matérias que formam o assunto de cada 
uma das ciências, de modo que uma tal classificação não dá absolu-
tamente ideia dos objetos de que elas se ocupam.

Bain, de uma competência indiscutível para julgar do as-
sunto, já pela alta capacidade filosófica, já por extensos e profundos 
conhecimentos das ciências exatas, físicas e morais, opõe-lhe críti-
cas de uma procedência irrecusável e a reduz ao seu justo valor. As 
respostas de Spencer a Bain são fracas, pálidas, ilusórias, e destoam 
notavelmente do calor, abundância em ênfase que lhe caracterizam 
o estilo.

O Sr. Romero, com uma modéstia que não cessamos de 
admirar, oferece, apesar de achar a de Spencer magnífica, à admi-
ração dos sábios, naturalmente com a intenção de emendar a mão 
do mestre, esta:

Ciências verdadeiras;
Quase-ciências, pretendidas ciências (!).
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Que é o que entende o Sr. Romero por ciências verdadeiras?
Serão as que se ocupam de verdades necessárias, isto é, das 

verdades cujo contrário é inconcebível (certeza apodítica)? Se toma 
a palavra “verdadeiras” neste sentido, em tal caso só são ciências 
verdadeiras as matemáticas e a lógica formal.

No entanto, parece que não é esse o sentido, em que emprega 
a palavra verdadeiras, porquanto entre as ciências, que denomina 
verdadeiras, inclui a física, a química, a astronomia, ciências que 
não dão a certeza apodítica, mas tão somente a certeza assertórica, 
isto é, a certeza que tem por fundamento a experiência e não uma 
necessidade lógica.

Ou, ao contrário, entende o Sr. Romero por ciências verdadei-
ras as que dão simplesmente a certeza assertórica? Parece que não, 
porque então deveria enumerar entre elas a biologia, a psicologia, 
a sociologia, a economia política, que no entanto relega para a se-
gunda classe – das quase-ciências; quando é certo que as verdades 
que fazem objeto daquelas ciências são assertóricas, como o são as 
da química, as da física.

Mas, qualquer que seja o sentido em que o Sr. Romero tome a 
palavra “verdadeiras”, seu pensamento é contraditório e labora em 
uma deplorável confusão.

Quase-ciências. Que significa também essa locução? Entre as 
quase-ciências coloca o Sr. Romero a biologia, a sociologia, o direi-
to, a moral, a economia política. Mas todas estas ciências ocupam-
-se de verdades que são tão verdades como as da física, as da quí-
mica, e dão, como elas, a certeza, não apodítica, mas assertórica.

Qual é o característico que rebaixa uma ciência à categoria 
de quase-ciência?

Chamará o Sr. Romero quase-ciência a que tem por objeto hi-
póteses não demonstradas? Uma tal ciência não seria ciência, nem 
quase-ciência. As que estão em via de formação? Também ainda 
não são ciências, nem quase-ciências, mas ramos de conhecimen-
tos que podem vir a constituir ciências.

Quase é um advérbio que exprime uma certa aproximação, 
sem definição precisa. Que número de verdades deve a ciência ter 
conquistado e que número não deve ainda ter conquistado, para 
ser uma quase-ciência?

É roçar pelo burlesco.
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Não faz menos honra ao talento e saber do Sr. Romero o ter-
ceiro membro da classificação – pretendidas ciências, na qual in-
clui a quiromancia, a astrologia, a teologia e a metafísica. O sábio 
professor tenta uma classificação das ciências que não são ciências!

Há ainda a notar:

1º Que o Sr. Romero tomou para princípio da classificação 
um caráter que é comum a todas as ciências e que portanto 
jamais podia servir para dividi-las: toda ciência é verda-
deira, e, se não o é, então não é ciência.

2º Que o caráter escolhido – verdadeiras – não determina 
nem dá ideia da natureza e do objeto das ciências. Sob este 
aspecto, sua classificação seria inteligente e útil como a de 
um catálogo de biblioteca que dividisse os livros em livros 
infólio, livros em 4º, livros em 8º e livros em 12º.

Eis aí o que é a classificação das ciências do Sr. Romero: uma 
síntese de dislates.

Afinal, a melhor classificação é ainda a classificação em 
ciências filosóficas, ciências exatas, ciências morais e políticas 
e ciências físicas. Todos maldizem dela, mas não se servem de outra. 
O próprio Sr. Romero, apesar de achar a de Spencer magnífica e de 
ter inventado a sua, quando no seu livro tem necessidade de desig-
nar as ciências por suas classes, não nos fala de ciências abstratas, 
abstrato-concretas ou concretas, nem ciências verdadeiras e quase-
-ciências, mas sim de ciências físicas, de ciências morais ou políti-
cas ou exatas. E por quê? Porque de outro modo ninguém ou pou-
cos o entenderiam.

Divide o Sr. Romero os sistemas filosóficos em quatro: mo-
nismo; dualismo; positivismo; e criticismo naturalista ou natura-
lismo evolucionista.

Esta divisão é errônea: peca contra as regras da lógica.
Quer dividir um todo – a filosofia – em membros, cuja soma 

deve perfazer o todo, e opera a divisão de modo que uns mem-
bros incluem outros. A dicotomia monismo e dualismo exaure o 
dividido. Toda filosofia ou é monista ou dualista, portanto o po-
sitivismo e o criticismo naturalista estão necessariamente incluí-
dos em um dos dois primeiros membros – ou no monismo ou no 
dualismo.
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A divisão monismo e dualismo é feita sob o ponto de vista da 
unidade ou dualidade de assuntos que fazem objeto da filosofia e 
a do positivismo e criticismo naturalista sob outro ponto de vista 
– o das escolas. Daí a perturbação. A divisão do Sr. Romero é como 
a de quem dividisse todo o gênero humano nestas quatro classes: 
em homens sábios; em ignorantes; em brancos; em negros. O erro 
consiste em tomar como base da divisão caracteres da mesma ge-
neralidade, de modo que os membros dela se incluem uns nos ou-
tros: há brancos que são sábios, que são ignorantes; há negros que 
são sábios, que são ignorantes.

Não perderia o seu tempo o Sr. Romero se relesse o capítulo 
da lógica acerca da divisão e suas regras.

Ainda uma vez o Sr. Romero explica o seu monismo e franca-
mente declara qual é o seu sistema de filosofia.

O seu monismo materialista não é senão o criticismo natu-
ralista ou o naturalismo crítico. “O naturalismo crítico hodierno – 
são palavras suas – posto ao par de ciência corrente é nosso modo 
de pensar, em suas linhas capitais, o kantismo rejuvenescido pelo 
órgão de Spencer.”

Santa inocência! A filosofia de Kant e o sistema filosófico de 
Spencer são radicalmente diferentes e distintos nos fundamentos, 
nos processos e nos resultados.

Para Kant, o espaço e o tempo são formas orgânicas e vir-
tuais da sensibilidade, isto é, intuições puras, condições das insti-
tuições especiais ou das representações do que se passa no mundo 
interno e no externo: puras formas do espírito, a que não corres-
ponde nenhuma finalidade objetiva. Segundo Spencer, o espaço 
tem uma realidade objetiva e o tempo não é senão uma ideia de 
relação. E um e outro são ideias adquiridas por meio da experiência.

Kant dá as leis do entendimento (leis que ligam os fenôme-
nos, os sistematizam e convertem em conhecimentos) como prin-
cípios a priori inerentes ao espírito e não deduzidos da experiência: 
tais são as categorias de qualidade, de quantidade, o princípio da 
substância e de causalidade. Spencer, ao contrário, pensa que as 
leis lógicas são formas impressas no espírito pelas sensações, uni-
formemente repetidas e transferidas de geração em geração pela 
hereditariedade. E, pois, essas leis, essas formas não são virtuali-
dades do espírito, mas noções adquiridas.
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Para Kant, o entendimento só conhece os fenômenos, como 
eles lhe aparecem e segundo as leis do próprio entendimento. 
E, portanto, não sabe, nem tem meio de saber se o conhecimento 
assim formulado reproduz a realidade objetiva dos fenômenos. 

Les cathégories ne regissent donc que les choses qui occupent 
une place dans le temps; elles en font I’objectivité, en établissant 
entre elles une synthèse necessaire; il n’y a pas d’autre realité… 
Les rapports des objets dans I’espace et dans le temps et les 
propriétés qui en derivent, I’ espace et le temps eux mêmes… 
ce sont lá des phenoménes qui n’ont pas de realité en soi et qui 
n’existent qu’en nous. 

Tudo isto no sistema de Kant é perfeitamente lógico. Se o 
conhecimento humano reduz-se ao que a experiência fornece ao 
espírito, se o espaço e o tempo, condições necessárias das intuições 
empíricas, são puras formas da sensibilidade, a que não corresponde 
realidade objetiva, como podem ter uma tal realidade os fenômenos 
que o espírito não pode conhecer senão no espaço e no tempo?

No entanto, segundo Spencer, as leis do entendimento, as 
leis lógicas, não são senão formas impressas no espírito pelas sen-
sações repetidas e transmitidas por atavismo. Daí resulta que as 
leis do conhecimento são as leis da natureza e que em consequência 
o espírito conhece os fenômenos, tais como eles são em si, na sua 
realidade objetiva.

Conclusão: para Kant, o mundo dos fenômenos é uma pura 
idealidade, para Spencer é uma realidade objetiva.

Ainda mais: Kant considera o bem, o dever, o direito, o justo, 
como conceitos de razão, conceitos a priori. Spencer sustenta que 
todas estas noções não são senão ideias que têm origem nos fatos e, 
portanto, meros conceitos experimentais.

De tudo isto vê-se que as duas filosofias não são simples-
mente diferentes, mas que uma é, por assim dizer, a negação da 
outra.

Como ousa, pois, o Sr. Romero dizer que o naturalismo crí-
tico não é senão o kantismo rejuvenescido pelo órgão de Spencer?

Certamente Kant demonstrou na Crítica da razão pura que 
tudo que ultrapassa os limites da experiência, ultrapassa os limi-
tes do conhecimento. Mas esta já era de há muito a conclusão do 
sensualismo inglês e do materialismo francês do século passado. 
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A diferença entre Kant e a filosofia sensualista, neste aspecto, é 
que Kant, por meio do estudo crítico, profundíssimo e sagacíssimo 
das faculdades mentais e do alcance delas, explicou e demonstrou 
cientificamente aquilo que o sensualismo e o materialismo já afir-
mavam sem bem compreender a doutrina e sem sabê-la justificar.

Não se pode, pois, dizer que Spencer reproduz o kantismo, 
porque também limita o conhecimento ao mundo sensível.

O que constitui o kantismo no ponto sujeito não é o resul-
tado final que só o sensível é o objeto do conhecimento, mas a 
demonstração científica desta verdade pela análise a mais pene-
trante, a mais profunda e a mais completa que jamais filósofo fez 
das faculdades do espírito humano.

O Sr. Romero diria com mais acerto que o naturalismo crí-
tico de Spencer é o rejuvenescimento do sensualismo inglês.

Não é só Kant que é vítima da ignorância do Sr. Romero. 
Enumera ele Descartes e Leibniz entre os filósofos do a posteriori! 
Descartes, que explica as ideias universais e necessárias como ina-
tas, e Leibniz, que demonstrou com profundidade, rigor e precisão 
que elas não podem provir das sensações e que são verdadeiras vir-
tualidades do espírito.

V

Professa o Sr. Romero com franqueza e entusiasmo e aceita 
como sua a filosofia dos Primeiros princípios de Spencer, à qual dá 
a pomposa e um pouco obscura qualificação de naturalismo crítico 
hodierno. E nisso é lógico, porque essa filosofia, o que quer que 
digam Spencer e o Sr. Romero, não é na realidade senão o monismo 
materialista.

A filosofia, segundo Spencer, ocupa-se tão somente das ge-
neralidades mais altas, das que são irredutíveis.

O que fica como o elemento comum das diversas concep-
ções da filosofia, eliminados todos os elementos em desa-
cordo, é o conhecimento do mais alto grau de generalidade.
[...] Assim como cada uma das generalizações superiores 
envolve e consolida as generalizações mais restritas de sua 
seção, assim as generalizações da filosofia envolvem e con-
solidam as generalizações da ciência.
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As generalidades, mais altas, irredutíveis, constituem princí-
pios que são comuns a todas as ciências, mas que não fazem objeto 
particular de nenhuma delas.

Caminhando, segundo o seu processo, de generalização em 
generalização, Spencer obtém cinco generalidades que ele deno-
mina princípios universais: o espaço; o tempo; a matéria; o movi-
mento; a persistência das forças.

Spencer é agnocista e em consequência dá aquelas cinco 
ideias como verdades relativas, mas por virtude de conveniência 
de método as trata como se fossem verdades absolutas. E é esse, diz 
ele, o hábito do espírito.

Sem querermos entrar em uma discussão a respeito – o que 
estaria fora do programa destes escritos –, oporemos à doutrina de 
Spencer algumas considerações.

As cinco ideias fundamentais de Spencer não são generali-
zações ou ideias gerais, mas ideias simples e universais. Kant, na 
Estética transcendental, demonstrou de uma maneira invencível 
que nem o espaço nem o tempo são noções gerais, “porque toda 
a noção geral é formada pela comparação de objetos particula-
res e não há espaços nem tempos diversos; cada parte do espaço 
ou do tempo tem absolutamente os mesmo caracteres”. A mesma 
argumentação procede com relação à matéria, ao movimento e à 
força, reduzidas à simplicidade, sob a qual as encarou Descartes 
na sua Física. A matéria, sem dúvida, tem partes, mas conside-
rada como substância externa, cada uma das suas partes tem os 
mesmos caracteres.

O tempo não é, como pressupõe o sistema de Spencer, uma 
generalidade que envolva e consolide a do espaço, nem cada uma das 
demais ideias envolve e consolida a antecedente. Nem tampouco a 
persistência das forças é a ideia última e final que envolve e conso-
lida as quatro ideias anteriores.

Certamente uma destas ideias são condições do aparecimen-
to de outras. A ideia do espaço, a de tempo e a de força são condi-
ções da ideia de matéria e movimento; a de força é condição da de 
espaço, a de movimento da de tempo.

Mas, porque uma ideia é condição do aparecimento de outra, 
não se pode concluir, como faz Spencer, que a ideia – condição – 
faz parte da ideia condicionada ou que a ideia condicionante seja 
uma generalidade em que se compreende a ideia condicionada.
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O ar é uma condição para a vida, mas o ar não é a vida; o fio de 
arame é uma condição para a passagem do telegrama, mas o fio não 
é a eletricidade nem o telegrama.

A ideia de força ou a persistência das forças não é uma ideia 
primária, aquela em que se envolvem e se consolidam a ideia de 
espaço, a de tempo, a de matéria e movimento, como quer Spencer. 
A força em si é incognoscível.

Mas como surge ela no espírito?
Os químicos dizem que “la notion de force est liée à celle de la 

matière et lui est subordinée” (Wundt, L. I, § 14).
Os espiritualistas sustentam que ela é dada no primeiro ato 

da consciência, ou por indução ou por um juízo primitivo, porque o 
ato de consciência é uma resultante da atividade, e atividade men-
tal é uma força em ação. Kant, na Critica da Razão Pura, faz dela 
uma ideia derivada, gera-se no espírito pela união da categoria de 
causa com a categoria de substância. Mas, seja como for, a ideia 
de força tem antes de si a ideia de substância e de causa.

As cinco generalidades de Spencer não exaurem os primeiros 
princípios, as ideias irredutíveis, comuns a todas as ciências.

Falta, por exemplo, a ideia de número. As matemáticas não 
se poderiam construir sem a ideia de número. O espaço e o tempo 
por si sós seriam para isso insuficientes. E demais: o número (uni-
dade, pluralidade) é a noção sob cuja forma aparecem todas as no-
ções de que é capaz o espírito humano.

E a ideia de substância? A substância é em si um incognos-
cível. Mas o espírito humano a pressupõe absoluta, invencível, 
necessariamente. Ninguém pode conceber o estado, a modifica-
ção, o modo, senão como aderências de um quid subsistente em 
si. O princípio da substância é, pois, uma lei do espírito. As possi-
bilidades permanentes de sensações ou as sensações possíveis de 
S. Mill não explicam nada, porque, permanentes, ou possíveis, as 
sensações são sempre sensações e não podem dar senão o que dá a 
sensação; e pois não podem jamais constituir um quid que realize 
a ideia de substância.

Na realidade, os Primeiros Princípios de Spencer, se se lhes 
tirar a ideia de tempo, não são senão o que Kant chamava uma 
Física Transcendental e o que Descartes tentou formular sob o 
nome de Física do globo, e nunca a filosofia. E, empreendendo um 
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tal trabalho, Spencer não fez senão realizar a seu modo o voto for-
mulado por A. Comte:

Que uma classe particular de sábios... sem se entregar à cul-
tura especial de cada ramo particular da filosofia natural, 
se ocupe tão somente, considerando as diversas ciências 
positivas no seu estado atual, em determinar exatamente 
o espírito de cada uma delas, em descobrir as suas relações 
e encadeamento, em resumir, se é possível, todos os seus 
princípios comuns, conformando-se perpetuamente com as 
máximas fundamentais do método positivo. Este estudo das 
verdades as mais gerais, nas quais se resumem e se conden-
sam as ciências particulares, eis o que é e o que pode ser a 
filosofia. (Licç. 58)

Eis aí o que tentou Spencer nos Primeiros princípios.
Spencer é, pois, um perfeito e chapado positivista. Não o tira 

desta escola o admitir ele a existência do incognoscível. O positi-
vismo reconhece também a existência do incognoscível e nos mes-
mos termos.

Ce qui est au delà du savoir positif, soit, materiellement, 
le found de l’espace sans bornes, soit, intellectuellement, 
l’enchaînement de causes sanas terme, est inaccessible à 
l’esprit humain. Mais inaccessible ne veut pas dire nul et non 
existant. L’immensité, tant materielle qu’intellectuelle, tient 
par un lien étroit à nos connaissances et devient par cette 
alliance une idée positive et du même ordre; je veux dire que, 
en les touchant el en les abordant, cette immensité apparait 
avec son double caractère, la realité et l’inaccessible. (Littré, 
Preface d’un disciple)

Spencer, às vezes, afasta-se de Comte e caminha mais. O po-
sitivismo de Comte exclui de seu seio a psicologia; Spencer entende 
que ela é uma ciência positiva e como tal a trata. Mas fora de toda 
a dúvida, a sua filosofia nos seus fundamentos, processos e conclu-
sões, ainda quando diverge de Comte, é absolutamente positivista.

Adota o Sr. Romero plenamente, sem reticências, o sistema 
de evolução de Spencer; e tanta estima faz dele que o intercala no 
seu livro, reduzido aos caracteres e lineamentos fundamentais.

A evolução de Spencer, como se sabe, é uma síntese vasta, 
colossal, apoiada em uma complicação de inumeráveis hipóteses, 
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tem o predicamento da universalidade: as suas leis aplicam-se com 
o mesmo rigor a todos os fenômenos, aos do mundo inorgânico, aos 
do mundo orgânico, bem como aos atos e fatos humanos. É alguma 
coisa, já o disse um escritor, que, posto de lado o caráter científico, 
não difere muito do panteísmo de Schelling e Spinoza.

Que é a evolução? Ainda não se chegou a formular uma de-
finição simples, clara, nítida. Há dificuldades graves para uma ex-
planação satisfatória e completa. Consiste ela na transformação? 
Ou no desenvolvimento e expansão de modo a achar-se no termo 
final o que estava contido no gérmen (amplificação geométrica)? 
Ou no crescimento por verdadeiras adições ao que preexistia?

Spencer pensa que no estado atual das ciências é possível 
formular em uma única síntese a explicação última de todos os 
fenômenos.

E a explicação opera-se, tomando os fenômenos no momen-
to em que passam do imperceptível ao perceptível, acompanhando-
-os nos seus desenvolvimentos até a passagem do perceptível para o 
imperceptível, e determinando as leis da sua integração (formação) 
e desintegração. Este processo com as suas leis é o que ele chama 
evolução.

Basta enunciar um programa tal para desde logo se ver que 
as ciências não oferecem ainda os elementos necessários para 
realizá-lo.

Precisando e acentuando o seu pensamento, Spencer diz que 
a evolução é a integração do fenômeno (um todo, um agregado) por 
meio da redistribuição da matéria com dispersão de movimento e 
que a desintegração (o oposto da evolução) se consuma pela absor-
ção do movimento.

A evolução, sob a forma mais simples e mais geral, é a in-
tegração da matéria e a dissipação concomitante do movi-
mento; ao passo que a dissolução é a absorção do movimento 
e a desintegração concomitante da matéria. (pág. 257) 

As partes constituintes não podem se agregar sem perder do 
seu movimento relativo e não podem se separar sem receber 
mais movimento relativo. (pág. 253) 

Perda de movimento e integração consecutiva, seguidas em 
definitiva de uma aquisição de movimento e uma desinte-
gração consecutiva, eis um enunciado da série inteira das 
mudanças consumadas. (pág. 254)



268 Cartas ao irmão & Vindiciae

Destas citações vê-se que a lei superior da evolução, segundo 
Spencer, é esta: as partes constituintes não podem se agregar (inte-
gração) sem perda de seu movimento relativo; e não podem se 
separar (desintegração) sem receber movimento relativo.

Uma tal lei é uma lei geral de química, mas não universal. 
No Tratado elementar de química, de Troost, Introd. n. 23, 
lê-se: “ll existe des corps dont la decomposition (desintegra-
ção) s’effectue avec degagemnt de chaleur (movimento).”

E o dito autor confirma a sua proposição com exemplos. Estas 
exceções da regra geral no próprio mundo inorgânico quebram a 
universalidade que Spencer atribui à lei.

No mundo orgânico, porém, e nos agregados que são cria-
ções do homem, a lei falha totalmente, ou pelo menos no maior 
número de casos. Tomemos por exemplo o homem físico: Na idade 
viril chega ele à sua perfeita integração. Que quantidade de movi-
mento não é necessário para que a integração se consuma e para 
que se mantenha? – movimento cerebral, movimento de nervos, de 
circulação, de respiração, de alimentação. Aí temos movimento ab-
sorvido para integração; movimento, e porventura em maior quan-
tidade, para a conservação do estado íntegro: logo a consumação 
da integração nos corpos orgânicos não é seguida de dissipação de 
movimento.

O homem sucumbe, o corpo entra em decomposição. É evi-
dente que a soma de movimento que absorve para o trabalho da 
decomposição é menor do que a que foi requerida para a integração 
e para a conservação da mesma.

Assim a decomposição se perfaz sem receber mais movimen-
to relativo, “sans recevoir plus du mouvement relatif.”

A tentativa de Spencer para aplicar aos atos e fatos humanos 
uma lei da química inorgânica, qual é a que estamos discutindo, é 
simplesmente uma audácia contra a própria natureza.

Os atos e fatos humanos são afinal produtos da inteligência 
e liberdade, quaisquer que sejam as influências exercidas por cir-
cunstâncias estranhas. Como, pois, explicar a evolução do pensa-
mento e liberdade por uma lei física, uma lei puramente química? 
Só pelo materialismo o mais desbragado.

Pode haver entre a evolução do mundo orgânico e a do pen-
samento e atividade humanos, em um ou outro caso, uma analogia 
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fugaz, um símile, mas o símile não é identidade, nem em conse-
quência determina leis idênticas.

No entanto, vejamos a fórmula de Spencer com aplicação aos 
agregados humanos. Tomemos uma sociedade anônima, uma uni-
versidade, uma nação.

A soma do movimento para a formação, integração e man-
tença de uma sociedade anônima é manifestamente muito maior 
do que a que é necessária para sua dissolução. Imagine-se uma 
sociedade anônima comercial com vastas relações e um grande 
número de negócios. Que trabalhos, que esforços, que movimento 
não são necessários para constituí-la e conservá-la integra? Uma 
operação má arruína-a e dissolve-a. Ainda incluindo na dissolução 
o trabalho da liquidação, o trabalho (movimento) para integrá-la e 
conservá-la íntegra é sem contestação muito maior do que o que se 
exige para a dissolução e liquidação.

Uma universidade é o produto de longo e grande trabalho 
de organização e conservação. Um decreto dissolve-a e dá novo 
destino ao seu pessoal e material. O movimento que a dissolução 
determina é incomparavelmente inferior em quantidade ao que foi 
despendido para integrá-la e conservá-la.

Uma nação: quanto trabalho para fundá-la e conservá-la in-
tegral! – absorção de movimento para integrá-la, absorção de mo-
vimento para conservá-la.

É conquistada em uma batalha. Ninguém dirá que foi pre-
ciso mais trabalho para destruí-la do que para mantê-la íntegra.

Fundar uma nação, organizá-la, elevá-la a alto grau de poder 
e brilho e a mantê-la nestas condições, dizia Píndaro, é obra 
de longos anos de trabalhos e dos esforços de homens de 
gênio. Um soldado bruto a destrói em um momento.

Em presença dos exemplos alegados, é licito afirmar que a 
integração nos agregados humanos não é seguida de dissipação de 
movimento, antes, ao contrário, se requer a mesma ou maior quan-
tidade de movimento para manter o estado íntegro.

Eis, pois, quebrada a lei suprema da fórmula de Spencer. 
É apenas uma lei geral na química inorgânica e falha completa-
mente no mundo orgânico e no que é obra humana.

No sistema de Spencer, a evolução se opera pela passagem 
do homogêneo para o heterogêneo, do indefinido para o definido.
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Contradizem redondamente a primeira lei não só os fatos do 
mundo inorgânico e orgânico como os fatos humanos.

Antes de tudo convém notar que homogêneo não se confunde 
com simples: um objeto, um corpo se diz homogêneo quando tem 
a mesma forma, a mesma aparência, a mesma formação, embora se 
componha de elementos diferentes. Existe a homogeneidade, ou a 
unificação se faça por combinação química, como no caso da água, 
ou por simples amálgama, como no do bronze. É neste sentido que 
Spencer emprega a palavra “homogêneo”.

A água é um todo íntegro formado da combinação química do 
oxigênio e do hidrogênio. Aí temos passagem dos dois gases – he-
terogêneos –, para a água, substância homogênea. A chylo é a uma 
formação química de diferentes substâncias alimentícias: passagem 
de elementos heterogêneos para a chylo, substância homogênea.

As línguas cultas da Europa são formadas de línguas dife-
rentes. Cada uma delas constitui um todo homogêneo nas sílabas, 
na construção dos vocábulos e na sintaxe: passagem de heterogê-
neos para o homogêneo.

Na França vigoram, até o começo do século, diversas legis-
lações – o direito escrito e um grande número de costumes, como 
o de Paris, o de Orleans, o de Sedan. Veio o Código Civil e fundiu 
todos esses elementos heterogêneos em um sistema de legislação 
uniforme, dominado por princípios gerais e harmônicos nos deta-
lhes – um todo perfeitamente homogêneo.

É um caso acentuadamente caracterizado da passagem do 
heterogêneo para o homogêneo.

As diversas nações da Europa constituíram-se pela fusão de 
povos diferentes. Diversas raças, habitando o mesmo solo, obede-
cendo ao mesmo governo e às mesmas leis, transformaram-se em 
povos homogêneos.

Ao inverso do que afirma Spencer, aí está um grande nú-
mero de hipóteses no domínio orgânico e do inorgânico e do que 
é obra humana, nos quais a evolução se consumou pela passagem 
do heterogêneo para o homogêneo.

As mesmas hipóteses que acabam de ser invocadas servem 
igualmente para demonstrar que nem sempre a evolução se faz do 
indefinido para o definido, mas sim do definido para o definido.

Não têm, pois, as leis que Spencer aplica à evolução, a uni-
versalidade que o seu sistema requer.
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Spencer, despindo a timidez que caracteriza a filosofia in-
glesa, tentou descobrir uma fórmula que unificasse em uma síntese 
vasta e imensa todos os fenômenos do mundo interno e externo. 
Nesse trabalho gigantesco exibe ele muito gênio e muito saber. Mas 
nem o gênio nem a ciência podem domar e vencer os fatos. E diante 
dos fatos esboroa-se e desfaz-se a sua pan-evolução.185 

VI

Não se sabe qual mais admirar, se a perpétua mania do Sr. 
Romero pelas classificações, se a infelicidade com que as delineia. 
Ignora as regras da divisão; não tem noções claras e exatas dos as-
suntos. Daí os desastres.

Ao considerar o direito como uma criação humana, propõe-
-se ele a esboçar em vastas sínteses a classificação das “criações 
fundamentais e irredutíveis da humanidade”.

185 A filosofia de Hegel resolve-se numa evolução universal. A evolução de Spencer, 
também universal, realiza-se pela ação de causas e leis puramente físicas. A de 
Hegel move-se nas mais altas regiões da metafísica. 

 Um intérprete de Hegel resume o pensamento do mestre assim:
 “O universo é o produto da evolução da ideia absoluta, a filosofia é a descrição ra-

cional e conseguintemente a reprodução dessa evolução necessária da ideia, a ideia 
se faz natureza, depois o espírito.” (Rémusat).

 Vera, o impertérrito discípulo do monstro de Berlin:
 “Se representam pelo pensamento a totalidade das ideias, verão que elas, de algum 

modo, são impelidas por um movimento interno que as faz passar de um estado 
simples a um estado cada vez mais complexo… Este movimento que eleva as ideias 
de um estado abstrato a um estado cada vez mais concreto é, a um tempo, um mo-
vimento de expansões e de concentração, de desenvolvimento e de envolvimento 
(envelopement). É um desenvolvimento neste sentido que em cada grau se produz um 
estado, uma nova e mais rica realidade. É um envolvimento neste sentido que cada 
forma nova resume e condensa todas as formas precedentes… É preciso um termo 
a este movimento, um ponto onde estas evoluções possam parar. Este derradeiro 
termo, ponto culminante da existência, é o que Hegel chama ideia…Se as coisas 
e as ideias aspiram a ideia, se elas têm na ideia seu princípio e fim, elas são em si 
mesmas, tomadas cada uma separadamente e fora da ideia, o que elas são no seio da 
ideia. Em si mesmas, são existências imperfeitas, limitadas, finitas; na ideia elas se 
transformam e tocam à sua absoluta perfeição.”

 Saint-Simon, o socialista, teve também a pretensão de explicar todos os fenômenos 
do universo por um só princípio - o de gravitação!

 Concluamos (eis a fórmula textual de S. Simon):
 “1º Que se pode deduzir, de uma maneira mais ou menos direta, a explicação de 

todos os fenômenos da ideia da gravitação universal;
 2º Que o único meio para reorganizar o sistema de nossos conhecimentos é lhes 

dar por base a ideia da gravitação, ou a considerem sob a relação científica, ou sob a 
religiosa ou sob a política:

 3º Que a ideia de gravitação não colide com a de Deus, porquanto não é outra coisa 
senão a lei imutável pela qual Deus governa o universo.” (Obr. II, pág. 126).

 Pura fantasia, sonho de enfermo, sem o poder, a força, a profundidade e a organiza-
ção sistemática da concepção de Hegel ou da de Spencer.
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“É talvez, diz o Sr. Romero, o ponto central do assunto, o 
ponto culminante do nosso modo de ver nestes assuntos.”

E acrescenta: “É trabalho ainda não feito de conjunto e com 
seriedade.”

Vai, pois, o sapientíssimo filósofo consumar um cometi-
mento que nenhum gênio antigo ou moderno levou a cabo; vai 
dotar as ciências de um novo órgão que exercerá uma ação pode-
rosa, decisiva na cultura da mente humana; vai dar afinal satis-
fação “à necessidade de fazer o quadro completo, traçar a carta, 
organizar definitivamente o esquema (!) do conteúdo mesmo da 
civilização, indicando sem subterfúgios quais sejam em definitiva 
as criações fundamentais da humanidade”.

Aproximemos com o sagrado horror que inspiram os mons-
tros, as grandes maravilhas, desse esforço heroico, desse parto su-
premo do engenho humano.

São cinco, exclama o Sr. Romero, apenas cinco as classes... 
que constituem a civilização... E chamam-se elas: religião; 
arte; ciência (compreendendo a filosofia); política (tomada 
no mais genérico sentido, compreendendo moral e direito); 
e, finalmente, indústria.

E categoricamente afirma:

Não há, não houve jamais, um só fenômeno humano, pro-
duto da sua atividade, um só resultado de sua energia espi-
ritual, emocional, ou mental, que não pertença a uma qual-
quer dessas classes.

Tal a certeza que tem da perfeição e integridade da sua obra. 
São os rumores da montanha de Horácio. Vejamos quid nascetur.

Nas sínteses do que faz o conteúdo da civilização – das cria-
ções fundamentais da humanidade –, há antes de tudo a considerar:

a) Os produtos do espírito, enquanto meros conhecimentos, 
puras noções (ciências);

b) Os atos, fatos, obras da atividade intelectual e física do 
homem, como os poemas, dramas, história, os corpos de 
direito escrito, os monumentos da arquitetura, o comér-
cio, a navegação.
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Na classificação do Sr. Romero não se lobrigam estes dois as-
pectos, obscuridade que não deixou de contribuir para o insucesso 
da tentativa.

Percorramos cada uma das sínteses, ou classes.
Ciência. Há ciências que são puramente teóricas, como ma-

temáticas, há ciências que têm uma parte teórica e outra prática, 
como a lógica; há certos ramos do conhecimento que são principal-
mente práticos e que na realidade se reduzem à coleção de regras 
práticas, como a retórica, a poética, a estratégia, a tática, a nave-
gação. É certo que estes conhecimentos têm e não podem deixar 
de ter uma teoria, mas como o elemento dominante é o prático, se 
denominam particularmente artes. 

Compreende o Sr. Romero todos estes diversos ramos de co-
nhecimentos sob a categoria ciência? Evidentemente não, do con-
trário seria inútil a classe arte, porque então as belas artes, únicas 
que segundo sua afirmativa expressa enchem a classe arte, já esta-
riam compreendidas na classe ciência. 

As artes, pois, ficam excluídas da carta do Sr. Romero: não 
têm entrada na classe ciência, que só inclui as ciências teóricas e 
práticas, nem tampouco na classe arte, que abrange tão somente as 
belas artes, segundo sua declaração expressa.

Eis aí já criações fundamentais que não inclui a classificação. 
Política. No sentido grego (politea) política é o que respeita 

à organização, funções e governo da cidade (polis). Na tecnologia 
moderna política é a ciência de governar, isto é, a ciência que in-
venta, imagina, descobre, sugere as medidas, as providências, as 
reformas de que carece o governo do Estado para desempenhar e 
realizar a sua missão, assim nos negócios da vida interna, como nas 
relações exteriores. As medidas e provisões que a política inspira 
e sugere adquirem realidade por meio da deliberação dos poderes 
competentes, revestindo a forma que por direito lhes convém.

Por extensão tomam a denominação de leis políticas as que 
estatuem a Constituição da cidade e definem os direitos que com-
petem aos membros da cidade, aos cidadãos. E estes direitos tam-
bém se chamam direitos políticos. 

Em que sentido toma o Sr. Romero política? No sentido ciên-
cia? Não, porque como ciência já estaria incluída na classe ciência. 
Como arte? Também não, porque a sua categoria arte só abrange as 
belas artes.
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Adverte-nos o Sr. Romero que emprega o vocábulo politea no 
seu sentido mais genérico, compreendendo a moral e o direito.

Querem estas palavras dizer que para o Sr. Romero política é 
um gênero, de que são espécies ou subdivisões a moral e o direito! 
É uma novidade absolutamente desconhecida na língua dos filóso-
fos, dos publicistas e jurisconsultos.

Nunca ninguém jamais neste mundo confundiu a moral, a 
ciência dos deveres de consciência, absolutamente fora do alcance 
da coação jurídica, a ciência do imperativo categórico, com a polí-
tica, que só diz respeito ao governo e organização da cidade. 

E o direito? Exceção feita do direito político – direito orgâ-
nico da cidade –, o direito nas suas demais ramificações nada tem 
de político, nada tem a ver com a política. Que elemento político se 
descobre no direito civil, no comercial, no marítimo, que só regu-
lam relações de indivíduo a indivíduo, de personalidade particular 
a personalidade particular, ainda mesmo quando o Estado lhe é su-
bordinado, como nos contratos e nas questões de seu domínio?

Certamente a moral pode e deve inspirar a política; certa-
mente os ditames e as sugestões da política são muitas vezes tradu-
zidas e convertidas em leis positivas e coativas. Mas nem por isso a 
moral e o direito são política.

São ciências, são subsídios, são elementos de que a política se 
serve para realizar os seus intuitos.

Porque uma ciência presta auxílios à outra, não se segue que 
uma seja gênero ou subdivisão da outra.

A astronomia fornece noções à navegação, mas ninguém 
jamais disse que astronomia é uma subdivisão da navegação, ou 
vice-versa.

A política pode empregar a moral e o direito como meios de 
ação, mas nem por isso a moral e o direito se tornam política, assim 
como não se tornam política a arte da balística e a de navegar, de 
que ela se aproveita para a defesa dos Estados.

E pois a categoria política, na classificação do Sr. Romero, 
reduz-se a uma fórmula vã, ociosa, a um papel de comparsa. Não 
vale como ciência, porque já lá está a classe ciência, não inclui a 
moral e o direito, porque moral e direito não são subdivisões da 
política.
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E destarte, a moral e o direito ficam excluídos da carta do Sr. 
Romero, estas duas das mais nobres e belas construções do espírito 
humano!

Indústria. É preciso bem caracterizar o que seja “indústria” 
para se saber o que forma o seu conteúdo. 

Na acepção comum e no sentido que lhe dão as ciências 
econômicas, indústria é a arte de modificar, transformar, alterar, 
afeiçoar os objetos corpóreos, tendo por agentes a força física do 
homem e a da natureza, em ordem a adaptá-los à satisfação das 
necessidades humanas.

Nas operações da indústria inclui-se a de investigar, extrair 
e colher os produtos naturais.

Quem discute cientificamente um assunto, está obrigado a 
empregar os vocábulos no sentido que lhe dão as ciências. 

Religião. É por certo uma das mais importantes criações da 
humanidade.

Eis percorridas as cinco classes do Sr. Romero.
Para levantar a sua carta do conteúdo da civilização, o 

Sr. Romero violentou a língua comum e das ciências, fez tábula 
rasa das noções universalmente recebidas, e como resultado final 
do supremo esforço do seu engenho obteve uma classificação ar-
bitrária e ridícula, cheia de erros e ignóbeis aleijões, com o defeito 
capital de deixar de fora do seu âmbito fatos e criações das mais 
importantes, entre as quais, além das já notadas, se podem enu-
merar as seguintes:

O comércio. Não é mister encarecer o seu valor. Sem o co-
mércio, diz um economista, a vida humana seria impossível.

Na história representa ele um dos mais poderosos instru-
mentos da civilização. 

Onde incluí-lo na classificação do Sr. Romero?
Na categoria “indústria”? Não.
O comércio transporta, acumula, distribui os produtos que 

as indústrias lhe fornecem, mas não os adapta pela transformação 
ou modificação à satisfação das necessidades humanas. E pois não 
se resolve na “indústria”, nem pode na linguagem científica ser ha-
vido como a espécie de que a indústria é o gênero.

É possível e muitas vezes acontece que as duas funções se 
acham reunidas na mesma pessoa ou no mesmo estabelecimento. 
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Um empresário de fundição exerce a indústria, preparando os pro-
dutos, e exerce o comércio, vendendo-os.

Mas nem por isso as funções se confundem e se identificam.
Arte de navegar e a da “guerra”. 
Estas maravilhosas criações da humanidade não acham asilo 

na carta do Sr. Romero. Não entram na classe “ciência”, porque não 
são ciências, mas puras “artes”, porque para o Sr. Romero a classe 
“arte” só compreende as “belas artes”.

Fora manifesto erro capitulá-las sob a categoria “indústria”. 
Qualquer delas serve-se, certamente, dos produtos e instrumentos 
que lhe ministra a indústria, mas nenhuma é indústria, porque ne-
nhuma delas transforma ou afeiçoa o produto.

“As línguas”. O produto por ventura o mais assombroso do 
espírito humano, é a criação das línguas. Há nisto alguma coisa 
de maravilhoso, e por isso a muitos parece exceder a capacidade 
humana.

Daí o atribuem às línguas uma origem divina.
Em qual das suas cinco classes mete o Sr. Romero as línguas? 

Na “ciência”? Não, por certo.
As línguas são “fatos” humanos, espontaneamente produ-

zidos; podem ser e são objetos de ciências – da linguística, da fi-
lologia, da gramática; não são, porém, a linguística, a filologia, a 
gramática, mas fatos que existem por si e que aquelas ciências clas-
sificam, explicam e organizam, segundo as leis e princípios que as 
dominam, como fazem as demais ciências com os assuntos que lhe 
são próprios. Dizer que as línguas são a linguística, a filologia, a 
gramática, valeria como dizer que o corpo é a anatomia e fisiologia.

Instituições de caridade, hospitais, asilos de inválidos – São 
criações que mais honram a humanidade e que dão o mais elo-
quente testemunho da grandeza e da sublimidade dos sentimentos 
do coração humano. Não são, no entanto, ciência, arte, política, in-
dústria, nem religião: puras obras de Moral, mas a Moral, apesar da 
violência da cunha e do martelo, não teve ingresso na classificação 
do Sr. Romero.

A religião, como já se notou, forma a 1ª categoria da classifi-
cação do Sr. Romero.

Pelo modo de exprimir-se parece que o sapientíssimo filó-
sofo professa a doutrina de Spencer acerca da religião. Essa dou-
trina tem por certo muito de profunda; é uma summa que joga com 
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os mais altos conceitos da ciência, todavia na sua conclusão final, 
ao que nos parece, não traduz a verdade.

Propõe-se Spencer a firmar de uma vez a conciliação entre 
a ciência e a religião. A ciência, caminhando de generalização em 
generalização, encontra como última e inelutável barreira o abso-
luto, o incognoscível. Não compreende o absoluto, mas vê-se for-
çada pela índole e compleição da inteligência humana a admitir a 
existência do incognoscível.

 Suposto não possamos de nenhum modo nem em nenhum 
grau, conhecer o absoluto, - se tomamos a palavra conhecer 
em sentido stricto: vemos todavia que a existência positiva 
é um dado necessário da consciência; que, em quanto dura a 
consciência, não nos é possível um só momento, desembara-
çarmo-nos desse dado, e que a crença que tem nele o funda-
mento é de uma certeza superior a todas as outras. (Premiers 
Princip. cap. 5, pág. 86)

A ciência e a religião tocam-se, pois, em um ponto funda-
mental: o reconhecimento de um poder ilimitado, incognoscível.

É neste ponto que elas se conciliam. E, no entanto, sem em-
bargo deste ponto de união, a ciência e a religião no decurso da 
história têm-se chocado como inimigas.

E por quê? Porque a religião não é, como quer Spencer, a 
simples contemplação respeitosa do incognoscível.

Ela vai além; penetra nos domínios do incognoscível, traduz 
em teses que chama dogmas, a natureza do absoluto e as leis da sua 
atividade e reveste-o de atributos – onipotente, onisciente. Por isso 
alguém já disse que a religião é a ciência de Deus.

E com efeito a religião, ou seja, o politeísmo, ou o budismo, 
ou o cristianismo, é um sistema de ideias, um complexo de doutri-
nas, que prendendo a humanidade por uma ordem de sentimentos 
profundos ao absoluto, ao divino, se propõe a suprir a insuficiência 
da razão e a completar o conhecimento, preenchendo as falhas e 
lacunas da ciência, e dando como resolvidos os mais terríveis pro-
blemas, cuja solução tanto importa ao homem.

A filosofia não conhece a origem, a natureza e o fim do uni-
verso, não sabe a origem do homem, em que consiste o seu ser e 
qual é o seu último destino. Vem a religião, afirma e ensina a ori-
gem, a natureza e os fins do universo e do homem. Ela dá a solução 



278 Cartas ao irmão & Vindiciae

dessas dificuldades, invencíveis para a razão, por suas afirmativas 
– por seus dogmas. Qual é a base, o fundamento, o a priori de suas 
afirmativas?

Não são por certo a razão humana, porque tais afirmativas 
não cabem nas leis e condições da inteligência.

A base, o fundamento do dogma e dos artigos de fé, é a re-
velação do princípio supremo, feita ou pela inspiração ao espírito 
humano ou pela palavra. A certeza que ela exige e proclama não é 
a que é o produto da convicção, da conformidade do conceito com 
as leis do pensamento, é a que repousa sobre a crença, a fé: a que 
aceita a afirmativa sem entendê-la.

Exprimem as afirmativas, os dogmas da religião, a verdade? 
Ou são meros produtos da fantasia, agitada pelo medo, pelo terror 
e levada pela necessidade de pôr a fragilidade, a humildade profun-
díssima do homem sob a proteção de um princípio, de um poder 
onipotente e soberanamente bom? É uma questão absolutamente 
fora da alçada da razão humana.

A razão não compreende o dogma porque o dogma envolve o 
absoluto e o absoluto não entra nas condições da inteligência. Mas 
também é certo, e o reconhece o próprio Spencer, a ciência não pode 
negar a existência do que não compreende. Pode afirmar que não 
entende o dogma, mas não pode negar a verdade do seu conteúdo; 
a verdade não deixa de existir, porque a razão não compreende. 
A razão não é a medida da verdade.

Acredita Spencer que ciência irá pelo decurso do tempo ani-
quilando dogma por dogma e que afinal reduzirá a religião a um 
mero sentimento de respeito diante do incognoscível.

É uma previsão que nunca se realizará, porque tem contra si 
a índole, a estrutura, os instintos, as necessidades mais poderosas 
e profundas do espírito humano.

Não há religião sem Deus, e Deus é o ser incompreensível e 
ilimitado que o espírito humano reveste de atributos.

O princípio da causalidade sugere ao homem como uma ne-
cessidade inelutável a existência de uma causa última; e o arranjo 
e ordem do universo impõem-lhe pelo princípio da finalidade a 
convicção de que essa causa é infinitamente inteligente; daí a ideia 
de Deus.

Essas noções, certamente, submetidas às leis, às condições, 
às categorias do espírito humano, resolvem-se no contraditório, no 
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inconcebível. Mas assim é fundamentalmente constituído o espírito 
humano e assim há de perpetuamente pensar.

E no dia em que a ciência conseguisse reduzir a religião há 
uma mera contemplação do incognoscível: nesse dia a religião teria 
desaparecido e seria apenas uma filosofia tocada de respeito, de 
pasmo e horror diante do infinito.

Não. A religião não pode desaparecer; há de ser perpetua-
mente o que é: um estado de alma humana em relação ao absoluto, 
ao divino, e uma doutrina com seu ensino, com seus preceitos e 
dogmas acerca da divindade e de seus atributos. E como ela é, é um 
produto necessário do que há de mais profundo e íntimo no espírito 
humano.

Depois de ter exibido à admiração dos contemporâneos e da 
posteridade o ridiculus mus da sua classificação, passa o Sr. Romero a 
demonstrar que as cinco classes são “irredutíveis e independentes”.

Irredutíveis? Por certo que na mente do Sr. Romero devem 
sê-lo, porque admitir que uma classe se poderia fundir em outra 
importava confessar ele mesmo um erro de divisão.

Mas que vale este primor – a irredutibilidade, se a classifica-
ção afinal não é senão uma summa de inépcias?

Independentes? Não, porque as criações de uma classe nem 
sempre poderiam existir por si sós. A indústria, por exemplo, não 
poderia existir e funcionar sem os princípios que lhe ministram 
a química e a mecânica. Nem tampouco poderiam entrar em ati-
vidade as “belas artes”, sem as noções e elementos que a umas e 
outras prestam a própria indústria, as matemáticas, a acústica e a 
ciência da luz e das cores.

Queria naturalmente o Sr. Romero dizer que as cinco classes 
se distinguem umas das outras e não se confundem, e por “distin-
tas” escreveu “independentes”. Os espíritos falsos não raro come-
tem destes equívocos: faltam-lhes a agudeza e a penetração para 
sentirem as nuances das coisas e vê-las como são.

Na determinação dos períodos do desenvolvimento histórico 
ou da evolução dos assuntos de cada uma das classes, reproduz o 
Sr. Romero aspectos, ideias, conceitos alheios, contestáveis na sua 
maior parte e que antes exprimem modos de ver peculiares a seitas 
e escolas do que a verdade nua e simples.

Para e evolução do direito pede emprestado a Holtzendorff o 
esboço por ele traçado.
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Eis o esboço de Holtzendorff:

Separação do direito privado e do direito público;

Separação da vida eclesiástico-religiosa e da vida político-
-social;

Separação da consciência individual e das comunidades 
religiosas;

Separação entre a responsabilidade econômica do indivíduo 
e a atividade econômica do Estado.

Considera o Sr. Romero incompleto o esboço de Holtzendorff, 
e lhe acrescenta, como constituindo o primeiro período, a distinção 
do direito privado e do direito público.

A emenda do Sr. Romero é apenas o enxerto de um erro no 
esboço do ilustre jurisconsulto alemão.

Nas suas primeiras manifestações o direito não foi senão 
o direito privado. As relações eram de indivíduo para indivíduo, 
e estas relações são do direito privado. Só muito tarde veio o di-
reito público, quando os indivíduos se constituíram em sociedade, 
quando surgiu o interesse coletivo e se tornou necessária a criação 
do poder público.

O poder do pater familias, ainda quando revestido do jus vitae 
atque necis, foi sempre uma instituição do direito privado.

O esboço de Holtzendorff é estreito e incompleto, e foi ideado 
sob o influxo exagerado do elemento religioso. Na idade média o 
elemento religioso, suposto poderoso, não abafou o elemento polí-
tico-jurídico. O feudalismo e a realeza eram instituições políticas, 
sociais e jurídicas, e predominaram soberanamente, enquanto o 
crescimento e os progressos das comunas não destruíram um e di-
minuíram o outro. O direito romano nunca deixou de vigorar e, nos 
séculos XI e XII, meteu na sombra o direito canônico.

Não foi a Reforma, como pretendem os protestantes, que res-
tituiu ao homem a independência e liberdade de espírito. A emanci-
pação de pensamento foi principalmente obra da Renascença, isto 
é, da restauração das letras, do saber e da filosofia da antiguidade 
clássica.

E para atestá-lo aí estão os sábios, os humanistas e filósofos 
italianos dos séculos XV e XVI; e em França, Rabelais, Montaigne, 
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La Böetie Charron, Bodin, Hottomano e Budée. A própria Reforma 
foi em grande parte um efeito da Renascença.

Um dos grandes fatos da era moderna é o comércio marítimo 
interoceânico, consequência imediata e direta das descobertas de 
novos mundos e da colonização em larga escala e em assombrosas 
proporções.

A rivalidade das nações produziu a celebre “política mercan-
til” e deu causa a grandes guerras nos séculos XVII e XVIII, aconte-
cimentos que provocaram a adoção e fixação de um grande número 
de princípios do direito das gentes.

Mas o facto político-jurídico, porventura de efeitos mais gra-
ves e extensos, foi a consciência mais clara e distinta que os povos 
– as nações – adquiriram da sua “soberania”. A reivindicação desse 
poder enorme e a sua organização constitucional agitou até os fun-
damentos o mundo moderno. Revoluções, demolições dos velhos 
edifícios, cenas horrorosas de anarquia, crueldades que lembram os 
mais célebres exemplos antigos, reformas radicais, vitórias, derro-
tas; eis a obra da soberania nacional nos tempos modernos.

Pode-se dizer que sob o influxo irresistível, mas benéfico, 
humanitário da soberania nacional, o direito privado nas suas va-
riadas seções e o público passaram por transformações e reformas 
fundamentais. A igualdade nos direitos, a liberdade nas suas diver-
sas esferas, a propriedade organizada de conformidade com as exi-
gências da razão, receberam amplas consagrações nos códigos. E o 
que é o Código Civil francês, esse monumento de justiça e de equi-
dade, senão um magnífico produto da soberania nacional a exercer 
suas nobres reivindicações?

Pois bem: o esboço de Holtzendorff não acusa nenhum desses 
fatos, capitais na vida e no desenvolvimento do direito.

VII

A aplicação da evolução a tudo quanto existe é feito magno 
da ciência e da filosofia nos últimos tempos... Dois geniais 
juristas alemães são os representantes dos dois grandes 
princípios, dos dois grandes progressos no Direito: Savigny, 
o fundador da escola histórica, Rudolf Von Ihering, o chefe 
da escola naturalista (evolucionista).

São palavras do Sr. Romero.
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Vejamos, no entanto, qual a influência do darwinismo nas 
ciências físicas e morais.

O transformismo, lobrigado já pelos antigos186 e claramente 
pressentido por naturalistas modernos, só adquiriu a dignidade de 
um método científico, e tão somente com relação à zoologia, nos 
admiráveis trabalhos de Darwin.

Nos limites e com a sábia prudência com que foi empregado 
pelo ilustre naturalista, o transformismo operou, por assim dizer, 
uma revolução na zoologia. Nem também se pode contestar a sua 
ação na botânica, na geologia, na biologia e em algumas outras 
ciências. Novos aspectos, novas verdades, explicações inespera-
das de obscuridades: eis os resultados da aplicação da doutrina do 
transformismo àquelas ciências.

É, porém, o transformismo ou a evolução um novo método, 
um novo organon, para as outras ciências físicas e morais? Renovou-
-lhes os processos, abriu-lhe horizontes desconhecidos, deu-lhes 
novos pontos de vista, revelou-lhes verdades ocultas? É Darwin, 
um Bacon, um Descartes, um Leibniz, um Kant, um desses gênios 
raros que de século em século revolvem as profundidades do pen-
samento e descobrem novas regiões: Sim; será a resposta dos entu-
siastas do darwinismo, e já disse Grant Allen. Não: dirá quem acom-
panha com serena tranquilidade o progresso das luzes e não cede à 
avidez doentia do novo, sempre do novo.

Relancemos os olhos por algumas dessas ciências.
Desde que se organizou em ciência, a química ocupa-se do 

estado e da mudança dos corpos: fusão, solidificação, dissolução, 
vaporização, liquefação, cristalização, dimorfismo, isomorfismo, 
composição, recomposição. Que é tudo isso, senão o estudo do 
transformismo, da evolução dos corpos segundo as leis da atração, 
da repulsão, das afinidades? É esse método, o processo, os intuitos 
da química desde tempos remotos. E Darwin é de ontem (1859).

A teoria das nebulosas, das suas rotações, mudanças, solidi-
ficações, é uma conquista da ciência astronômica, realizada desde o 
século passado e, portanto, sem a inspiração do darwinismo.

186 Pitágoras em Ovídio:
 Nec species sua cuique manet, rerumque novatrix
 Ex aliis alias reparat natura figuras.
 (…)
 Sed variat, faciemque novat.
 (Methamorph. XV ver. 252 e seg.).
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Pode-se afirmar o mesmo de várias outras ciências físicas, 
como da própria física, da mecânica.

Spencer e outros esforçaram-se por aplicar o princípio da 
evolução à psicologia e quiseram demonstrar “como se formavam, 
sob a influência das relações existentes entre o organismo que 
sente e o meio natural, as diferentes faculdades mentais, tais como 
hoje existem”. Tentativa vã: assenta em hipóteses impossíveis, em 
conjecturas repelidas pelo princípio da contradição, e não em fatos 
diretamente observados. Pode alguém conceber que o exercício é 
quem cria a faculdade, isto é, que o efeito é a causa da causa? Se o 
princípio pensante e sensível não tivesse virtualidades, atividades 
próprias – as faculdades de lembrar-se, de analisar, de abstrair, 
de generalizar, de induzir, de raciocinar –, o mundo externo, por 
mais que sobre ele atuasse, jamais poderia nele criar tais poderes. 
Certamente o exercício desenvolve, amplia, estende, fortifica as 
faculdades, dá-lhes mais precisão e facilidades, mas não as cria. 
O exercício repetido é o hábito, e o hábito, como já dizia a própria 
Escolástica, produz aqueles efeitos. Por que as mesmas impressões 
do mundo externo não geram nos irracionais as mesmas faculdades 
do homem? É certamente porque a alma do bruto não possui as 
virtualidades, os princípios da do homem.

A memória, por exemplo, não é uma faculdade de entender 
ou compreender, e que, portanto, entendesse ou compreendesse as 
leis do mundo externo: seu objeto é tão somente reter os estados da 
consciência. Não se pode estabelecer uma correlação entre as leis 
da memória e as do mundo externo. Como poderia, pois, a ação do 
mundo externo criá-la?

E a consciência, esta faculdade de sentir as modificações do 
próprio princípio pensante? Como poderia a ação do mundo externo 
criá-la, se o objeto dela é absolutamente o fenômeno interno?

E, pois, o darwinismo ou nada acrescenta à psicologia, ou 
aplicado a ela dá no absurdo.

Isto que hoje chamam evolução, pelo que respeita aos atos e 
fatos humanos, era, muito antes da vinda de Darwin, uma perfeita 
velharia, conhecida sob o nome de “progresso”, vocábulo de que ain-
da em um passado recente se usou e se abusou com o mesmo furor 
com que hoje os charlatães usam e abusam do vocábulo “evolução”.

No século passado alguns espíritos superiores deram uma 
forma precisa e nítida a uma verdade que de há muito andava nas 
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inteligências cultas: a verdade que a civilização caminha e progride 
perpetuamente.

E que é o progresso, senão as transformações, as mudanças, 
as alterações, reformas, revoluções, invenções, por meio das quais 
melhor se aperfeiçoam e se adaptam à satisfação das necessidades 
morais e físicas do homem todos os aparelhos, instrumentos, insti-
tuições que servem à vida?

Todas as ciências que têm por objeto o estudo dos atos ou 
fatos humanos, a filosofia, a história, o direito, a economia polí-
tica, a crítica, a ciência das religiões, descrevem as transformações, 
mudanças, renovações que com o andar dos tempos se foram con-
sumando nos seus assuntos e enumeram e explicam as causas e as 
leis de tais fenômenos.

Aí temos o transformismo, a evolução estudada com profun-
didade e vastidão em tempo em que tais denominações não eram 
conhecidas nem sonhadas.

O que há de novo é apenas um neologismo e, porventura, 
desnecessário, porque exprime uma coisa antiga, que tinha deno-
minação própria.

No entanto, convém notar, antes de Darwin e de seus dis-
cípulos, já Savigny, Hegel e outros usavam da palavra “evolução”, 
como sinônimo de progresso, de desenvolvimento.

Hegel, na filosofia da história:

A razão de Deus manifesta-se no governo geral do mundo. 
Ela se faz efetivamente (fit, devient) o que é em si e seu poder.

Esta “evolução” realiza-se em três épocas, das quais a pri-
meira é a do despotismo oriental ou a infância da huma-
nidade, a segunda a do espírito helênico ou a juventude do 
mundo, a terceira a do gênio germânico, a idade madura ou 
a idade do saber e da verdade nacional. (Remusat, Fhilosoph. 
de Hegel, 1845)

Um dos mais inteligentes propagandistas do darwinismo es-
creve o seguinte:

À nulle Science, pas même à l’histoire naturelle, la théorie de 
l’Évolution ne s’adapte avec autant de justesse qu’à l’histoire 
des langues. L’application est d’une exactitude si frappante 
qu’on dirait, en verité, que la théorie de l’Évolution est née de la 
philologie. (Ferrière)
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E certo a linguística fez progressos assombrosos sem a ins-
piração do darwinismo. A linguística é de recente data; começou 
a constituir-se no fim do século passado. Bop, Pott, Grimm, Diez, 
Curtius e outros, cujos trabalhos se publicaram antes de 1859, 
levaram-na a um grau eminente de adiantamento.

As causas e leis do nascimento e marcha das línguas, da 
formação dos vocábulos, das flexões, da corrupção e obsoletismo, 
da constância dos caracteres e transformações dos sons, tudo foi 
descrito, estudado pelos processos que posteriormente empregou 
Darwin.

Ainda mais: a filiação genealógica, que Darwin preconizou 
como a única capaz de dar uma distribuição natural e correta das 
espécies na zoologia, já havia sido muito antes posta em prática 
pelos filósofos na classificação das línguas.

Ihering, escreve o Sr. Romero, “trouxe a ideia da luta para 
a efetividade do Direito”. Não podemos deixar de notar neste fato 
“uma invasão do espírito do darwinismo na jurisprudência.”

Perfeita ilusão. As transformações, as evoluções e, por conse-
quência, os progressos do Direito foram sempre assunto de extensos 
e profundos trabalhos dos jurisconsultos, e ainda de historiadores, 
Gibbon, por exemplo. 

Desde a Renascença a história interna do direito romano co-
meçou a ser cultivada.

E que é a história interna do direito romano?
Um escritor do primeiro terço deste século a definiu: “His-

tória das fontes e das regras de direito, segundo a origem, os pro-
gressos sucessivos e as modificações que têm sofrido essas regras.”

Gustavo Hugo exprime-se assim: 

A “história interna”, frequentemente denominada “anti-
guidades do direito” ou “jurisprudência cronológica”, passa 
em revista os princípios de Direito, examina como nasce-
ram, como se desenvolveram e muitas vezes também como 
desapareceram.

Com efeito cada princípio fundamental, cada instituição é 
tomada desde suas origens mais obscuras, é acompanhada nas suas 
modificações, alterações, reformas, até o seu último estado, com a 
explicação das causas e circunstâncias.
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Os grandes jurisconsultos, tanto antigos como modernos, 
Cujacio, Duareno, Hottomano, Savigny, Puchta submetem sempre 
os textos que discutem a um exame histórico, e reproduzem, como 
elementos de formação e interpretação do Direito, as transforma-
ções e reformas por que passaram.

Savigny, no seu Tratado do direito romano, começado pelo ano 
de 1836, escreve:

De même les langues et le Droit n’existent que par une suite de 
“transformations” non interrompues, et ces “transformations” 
procedent du même principe que son origine. (I, § 7)

Que novidades, pois, que revelações trouxe para a ciência do 
direito a teoria da evolução das espécies de Darwin ou a evolução 
de Spencer?

Os colonos da Europa que se transplantaram para as duas 
Américas e aí se constituíram em nações, trouxeram consigo as 
instituições jurídicas das metrópoles: eis aí, exclamam, um caso de 
hereditariedade do direito.

Simples puerilidade.
A transplantação do direito de um país para outro, fato co-

nhecido desde fenícios, tírios, gregos e romanos, tem causas natu-
rais e acusadas de há muito. Para ser entendido, como sempre o foi, 
não carece de ilustrações deduzidas do darwinismo.

E os vestígios, que velhas instituições jurídicas deixam nas 
legislações posteriores, não são exemplos da existência de ór-
gãos rudimentares, descobertos ou pelo menos explicados pelo 
darwinismo?

Outra puerilidade.
Já um velho escritor observou que o direito possui uma sin-

gular força conservadora, de onde procede que muitas vezes se 
mantém por longos anos nas novas instituições fragmentos de 
disposições antigas que já não tem razão de ser e deixam de ser 
executadas.

Há certamente símiles entre os desenvolvimentos e pro-
gressos dos fenômenos que fazem objeto de algumas das ciências 
morais e físicas e o transformismo das espécies segundo a teoria 
de Darwin; mas são puros símiles, e símiles, como é sabido, nada 
provam, nada induzem, nada concluem.
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Ocupar-se desses símiles, descrevê-los, enumerá-los é um 
objeto de mera curiosidade, que nada adianta as ciências, é uma 
curiosidade como a do humanista do século XVI que escreveu um 
catálogo dos homens célebres que nasceram com dentes, entre os 
quais enumera o célebre Julio Cesar Scaligero.

A verdade é esta: as ciências morais e muitas das físicas ca-
minharam, organizaram, fizeram grandes avanços, empregando 
cada uma delas o método que lhes era mais próprio; encontraram 
no campo do seu estudo mudanças, alterações, transformações de 
fenômenos; explicaram-nos, segundo as leis das inteligências e por 
meio de análises e sínteses.

É exatamente o mesmo processo que seguiu Darwin no es-
tudo das espécies. Darwin descobriu o transformismo pelo princí-
pio da luta e da seleção? Elas também o encontraram, o estudaram 
e o explicaram, sempre que apareceu nos seus domínios. Portanto, 
nem novos processos, nem novas ideias lhes trouxe Darwin, só ou 
amplificado por Spencer e outros.

No fato humano, que é o que no momento nos preocupa, a 
evolução é, como já se disse, nada mais, nada menos, o progresso 
sob um novo nome.

Querer aplicar método e processo de Darwin às ciências mo-
rais e políticas, ao direito, pelos símiles, pelas analogias exteriores 
que acontece descobrirem-se entre os fenômenos de umas e de ou-
tras, não é senão trazer para o domínio verdadeiramente científico 
o método das ciências ocultas, denominado o processo da analogia.

Nas ciências ocultas a analogia é o processo fundamental de 
demonstração. Em um doutor dessas ciências, lemos o seguinte:

Se uma coisa qualquer é análoga a uma outra, todas as par-
tes de que é composta são análogas às partes correspon-
dentes da outra. Assim, os antigos tinham estabelecido que 
o homem era análogo ao universo. Daí segue-se que, para 
conhecer a vida no universo, basta estudar a circulação vital 
no homem; e reciprocamente para conhecer as minúcias 
do nascimento, do crescimento e da morte de um homem, 
é preciso estudar os mesmos fenômenos em um mundo. 
(Dr. Papus)

Explicar, por exemplo, a persistência de uma ou de outra dis-
posição antiquada e sem razão de ser em um corpo vivo de legislação 



288 Cartas ao irmão & Vindiciae

pela doutrina de Darwin acerca dos órgãos rudimentares não é pra-
ticar francamente o método da analogia das ciências ocultas? E que 
outra coisa faz Spencer no seu sistema da pan-evolução, quando 
aplica as leis, tiradas da transformação das espécies e organismos, 
à astronomia, às nações, à história, ao direito, à economia política, 
deduzindo conclusões, que reputa científicas, de puros símiles, de 
analogias?

E a conferência, como enfaticamente diz o Sr. Romero, de 
Rudolf von Ihering, feita na sociedade jurídica de Viena em 1872?

Antes de tudo convém notar, como declara o autor no prefácio 
da 9ª edição, que nessa conferência ele teve principalmente em vis-
ta “éveiller dans les esprits la disposition morale qui doit faire la force 
suprème du droit la manifestation courageuse et ferme du sentiment 
juridique” e não fazer uma aplicação do darwinismo ao direito.

A conferência é fina, elegante, cheia de observações justas e 
penetrantes e, por vezes, eleva-se à grande altura de pensamento; 
mas em vão procuraram nela uma novidade que, à luz do darwi-
nismo, Ihering trouxesse para o Direito.

Eis suas ideias fundamentais:

O direito é a luta e a paz; a paz é o termo, o fim do direito; a 
luta é o meio de chegar a esse termo, de alcançar esse fim. 
Todo o direito foi adquirido pela luta; todos os princípios de 
direito foram conquistados pela luta sobre os que não que-
riam. O direito é o trabalho sem tréguas não só por parte do 
poder público, como por parte de todo o povo.187

Tudo isto é de uma perfeita justeza e verdade.
No ponto de vista objetivo – norma agendi – os princípios de 

direito, ou de ordem privada ou de ordem pública, vigentes em cada 
momento da vida dos povos, não se alteram, não se modificam, não 
se reformam, não se substituem por outros, senão mediante a luta 
– a luta da dialética na imprensa e na tribuna nos tempos calmos, 
a luta armada ou em tempos revoltos ou quando a resistência não 

187 Publicou-se em Pernambuco em 1885 uma tradução da Conferência de Ihering. In-
felizmente o tradutor não sabia nem o francês, nem o português. Entre outros erros 
encontram-se estes: o texto diz: réparer une omission commise” (pág. 4) e o tradutor 
verteu “a acumulação de uma lacuna” (pág. 4). Acumular lacuna seria reunir ou 
amontoar lacunas, quando a intenção expressa do autor é “preencher, suprimir a 
lacuna cometida”. As máximas Ne faites point d’injustice, ne souffrez point d’injustice 
(pág. 59) são traduzidas assim: “Não comete injustiça, não sofre nenhuma” (pág. 44). 
Imperativo em português precedido de negativa! Oh! Manes do Sotero!
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pode ser vencida pelos meios pacíficos. É o testemunho da histó-
ria. Que eram as insurreições, as revoltas, as revoluções, as guerras 
civis de Roma nos tempos da República, senão a luta pela conquista 
de direito? Que foi a luta vasta, enorme, a luta das comunas contra 
senhores feudais no último período da Idade Média? E a revolução 
da Inglaterra de 1686 e a da França de 1789? Estas verdades, porém, 
estas observações, tão justas, não são umas novidades trazidas e 
explicadas pelo darwinismo. No-las dizem Tito Lívio, Sallustio, 
Tácito, Machiavel, Hume, Macaulay, Thierry Thiers e tantos outros.

No ponto de vista subjetivo – facultas agendi – todo o di-
reito encerra em si, como uma inerência: a) o direito de defesa – o 
de repelir a agressão atual ou de prevenir a iminente; b) o de rei-
vindicar a propriedade usurpada; c) e o de exigir a satisfação pelos 
danos causados com a sua violação. Reconhecem-no todos os es-
critores do velho direito natural e repetem-no os mais recentes: 
“Le droit est inséparable, suivant le principe de contradicion, de la 
faculté de contraindre celui qui s’oppose a son libre exercice”. (Kant, 
Methaphisique du Droit. Introduct. § E). “A força empregada na sus-
tentação do direito chama-se coação jurídica, a qual se manifesta 
debaixo de três formas: de prevenção... de defesa... de satisfação.”

Nas sociedades primitivas, em que ainda não há poder pú-
blico organizado, cada um usa da própria força para fazer valer o 
seu direito, quando violado. É a luta pelo direito.

Nas sociedades organizadas a luta pelo direito reveste outro 
caráter, como o exigem a razão, a cultura, os interesses da paz e da 
ordem sociais. Todo o direito é protegido como uma ação: Actio est 
medium legitimum persequendi em judicio jura quae cuique competunt. 
As leis do processo estabelecem as fórmulas da discussão e assegu-
ram às partes os meios de que carecem para fazer triunfar os seus 
direitos. Há um poder constituído para presidir o debate e decidir 
o pleito.

Tudo isto é velho, conhecido e explicado.
Em poucas palavras: a teoria de Darwin, nem como método, 

nem como processo, nem como um fundo de verdades, em nada 
aproveita ao Direito; fornece, apenas, símiles que, como já disse-
mos, nada induzem, nada concluem.

E o Sr. Romero, quando qualifica a Conferência de Ihering 
“como uma invasão do espírito darwiniano na jurisprudência”, é 
vítima, como tantos outros processos de uma perfeita ilusão.
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Ihering, na sua bela conferência, dá longo desenvolvimento 
a esta máxima: “Resistir à injustiça é um dever do indivíduo para 
consigo mesmo; é um dever para com a sociedade, porque essa re-
sistência não pode ser coroada pela vitória, senão quando ela se 
torna geral.”

O direito é um prolongamento da personalidade humana; é 
ele que faz a atmosfera moral em que se agita a vida. Ferir o di-
reito é, portanto, ferir a personalidade humana. Já antes o dissera 
o velho Douneau. O que neste sentido se diz de um homem se diz 
de um povo.

Kant, como reconhece Ihering, muito antes escrevera: “Ne 
laissez pas fouler votre droit aux pied d’autrui. Celui que rampe comme 
un ver, ne doit pas se plaindre d’être fouté aux pieds.”

Rosmini chamava o sentido do direito violado – ressenti-
mento jurídico. Para ele, “a resistência à injustiça não é somente 
determinada pelo egoísmo, mas também pela consciência de um 
pensamento mais elevado, o de vingar a lei moral indignamente 
violada na pessoa do agredido”.

Ihering prefere este grande e nobre pensamento: “O povo 
que não tem o sentimento vivo e energético do seu direito, não sa-
berá defender a sua independência e liberdade.”

Poderemos citar exemplo, sem sair da casa e da hora pre-
sente. Povo conhecemos nós, que se lhe tirarem a metade de seus 
haveres, sem embargo, se confessará e se mostrará agradecido ao 
usurpador, porque lhe... deixou a outra metade.

Nihil sub sole novum.
No tempo de Domiciano, Marcial dizia aos romanos: “Povo, 

ajoelha-te e rende graça a Cézar. A tua vida é um dom de príncipe.”

VIII

Compõe-se o livro do Sr. Romero de uma longa e complicada 
introdução consagrada toda a doutrinas filosóficas; de uma subin-
trodução que se qualifica de preparo para a inteligência da filosofia 
do direito; e de alguns capítulos em que toca a ideia do direito na 
sua maior abstração.

A introdução filosófica, qualquer que fosse a intenção do 
autor, é o que forma o corpo da obra. A introdução aos capítulos fi-
nais são como que uns meros apendículos – órgãos rudimentares –, 
que não chegaram a se desenvolver, como o cóccix do homem.
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Que é, para o Sr. Romero, a filosofia do direito? Não o diz ex-
pressamente, mas do que diz, depreende-se que para ele a filosofia 
do direito é o complexo de regras gerais, tais como hão sido pro-
gressivamente reveladas nos costumes e monumentos legislativos 
dos povos, formuladas por meio da análise e da indução.

Nisso o Sr. Romero é perfeitamente lógico consigo mesmo. 
O monismo material e a psicologia de Spencer não podiam dar ou-
tros corolários. Mas isso não é a filosofia do direito; é a empírica do 
direito; é a filosofia geral do direito positivo.

Eis-nos pela frente com a célebre questão de saber se há 
verdades, princípios a priori, princípios puros, dados da razão, ou 
pelo contrário se são criações da experiência, meras generalidades, 
todas as ideias que se encontram no espírito? É na discussão deste 
problema que o sensualismo inglês, representado por S. Mill, Bain e 
Spencer, de há muito, trava renhida luta com os sectários da grande 
tradição de Descartes, Leibniz e Kant.

Leibniz firmou a doutrina dos princípios a priori com uma 
argumentação profunda, lúcida, diante da qual se têm quebrado 
todos os esforços do sensualismo. Existem no espírito princípios, 
axiomas, leis necessárias e universais. A necessidade do princípio 
consiste nisto – que a razão não pode conceber o contrário do que 
ele afirma. Exemplos: todo o efeito tem uma causa, a coisa é ou não 
é, a linha reta é o caminho mais curto entre os dois pontos, o crime 
é uma injustiça. A universalidade é uma consequência da neces-
sidade. Ora, a experiência não dá o necessário, nem o universal. 
O que é o produto da experiência é simplesmente o geral. Apurem, 
como quiserem, a indução; ela só pode fundar a generalidade – as-
segura o passado, mas não garante o futuro contra exceções. Desde 
que a verdade é puramente experimental, o espírito concebe a pos-
sibilidade do contrário. Tal é a argumentação de Leibniz.

S. Mill, dialético finíssimo e agudíssimo, o mais ilustre e pe-
netrante dos modernos filósofos ingleses, reconhece o caráter ne-
cessário e universal de certos princípios, mas tenta explicá-los pela 
experiência, recorrendo ao princípio de associação, instrumento 
capital da sua psicologia. Argumenta assim: Em todo princípio, em 
toda a verdade que denominam necessários, o sujeito e atributo 
andam perpetuamente ligados na experiência. Ninguém ainda viu, 
por exemplo, no mundo dos fenômenos externos uma linha reta 
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que não fosse e caminho mais curto entre dois pontos, ou um efeito 
sem causa.

Esta associação, perpetuamente repetida na experiência e 
nunca desmentida, firma no espírito a crença invencível que este 
sujeito é atributo nos juízos necessários e universais são absoluta-
mente indissolúveis. Daí a impossibilidade em que se acha o espí-
rito de conceber o contrário.

É uma ilusão de S. Mill. Há um grande número de verdades 
experimentais, de que o homem nunca viu o contrário, mas cujo 
contrário ele concebe. Exemplo: o homem é mortal, os rios seguem 
o plano inclinado, as obras materiais do homem perecem. Suposto 
em todas as experiências do homem, desde seu aparecimento até 
hoje, sujeito e atributo de tais verdades tenham andado indissolu-
velmente ligados, sem uma só exceção, todavia em nada repugna à 
razão humana conceber o contrário. Com efeito o espírito concebe, 
sem absurdo lógico, que o homem pode ser imortal, que os rios vol-
tem para as fontes, que alguma obra humana não pereça, mas seja 
imortal. E lá se vai pelos ares a explicação de S. Mill.

Há, portanto, verdades de experiência cujo contrário nunca 
o homem testemunhou, mas que ele pode conceber sem repugnân-
cia das leis lógicas. Em consequência, o princípio da associação 
não explica a necessidade e a universalidade dos princípios cha-
mados princípios de razão.

Spencer, naturalmente achando a explicação de S. Mill in-
suficiente, ensaia uma outra, de acordo com a sua psicologia evo-
lucionista. E é em substância a seguinte: os fatos externos pela 
sua constante repetição e a experiência acumulada de geração em 
geração e transmitida de umas às outras imprimem no espírito as 
suas formas. Tais formas acabam por identificar-se com o espírito 
e revestem o caráter de leis que lhe são inerentes. É uma tenta-
tiva que sucumbe diante das mesmas razões que repelem a de Mill. 
Spencer joga com a experiência e a experiência não pode dar senão 
o que ela contém. As experiências, a que se referem as verdades 
acima invocadas, repetem-se perpetuamente e sem contradição 
no homem atual, e se repetiram nos mesmos termos nas gerações 
passadas; e, entretanto, o espírito concebe a possibilidade do con-
trário delas.

A consequência, pois, invencível, inelutável, é que os prin-
cípios necessários e universais não são verdades experimentais. 
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Esses princípios são leis próprias da Constituição do espírito, são 
dados de razão. Hume, que era um cético, mas que tinha a capaci-
dade filosófica em altíssimo grau, já sustentava que axiomas das 
matemáticas são puros conceitos da razão.

O princípio do direito – o justo – tem os caracteres dos prin-
cípios da razão – é universal e imutável. O justo é sempre o justo 
debaixo de quaisquer circunstâncias, em todas as latitudes, em 
todos os tempos.

A universalidade e a imutabilidade do princípio excluem o 
elemento empírico, porque o elemento empírico é perpetuamente 
variável, dá o geral, mas não dá o absoluto, isto é, o que não sofre 
exceções.

A indução nunca poderia tirar de fato a ideia do justo. O fato 
em sua materialidade não é justo nem injusto. O mesmo fato to-
mado em si pode ser exercício, pode ser a violação do direito. Corto 
uma árvore no meu campo: exerço um direito; corto uma árvore no 
campo do vizinho: violo um direito. Multipliquem-se, como quise-
rem, os fatos. A análise não descobre nele o justo.

Tomemos o fato nas relações que pode ter com uma intenção, 
com um fim determinado. O que a análise e a comparação desco-
brem é simplesmente uma relação de conveniência: o que só dá a 
ideia de utilidade, e absolutamente nada mais. Mas a utilidade não 
é o princípio do justo. A utilidade em geral coincide com o justo, 
mas em grande número de casos o útil não é o justo. Não há neces-
sidade de citar exemplos. A Espanha, esforçando-se em conservar 
Cuba sob seu poder, professa uma política que lhe é decididamente 
útil, mas que é soberanamente injusta.

Já Lucano dizia:

Sidera terra

Ut distant et flamma mari, sic utile recto.

PHARSALIA, 8, 484.

E, pois, a ideia do justo não provém nem pode provir do fato 
e de suas relações. É necessariamente uma ideia dada pela razão. Se 
o espírito não tivesse a ideia do direito preexistente, lhe fora impos-
sível julgar se um fato ocorrido era ou não justo. A qualificação de 
justo pressupõe uma regra, um princípio superior, que não está no 
fato, que não pode ser tirado do fato, mas que o fato é subordinado.
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Existe, portanto, fora de toda contestação, um princípio 
puro, uma norma de direito, a priori, que envolve afinal o elemento 
empírico, mas que é dele essencialmente distinta. A Grécia, com o 
seu gênio profundo, claro, eminentemente humano, de há muito 
proclamou esse princípio pela voz dos seus grandes filósofos, dos 
seus grandes historiadores e dos seus grandes poetas.

Platão ensinou-o na sua República. Sófocles e Tucídides 
reconhecem a existência de leis não escritas (nomoi agraphoi) es-
culpidas no coração humano, leis eternas não escritas, que as leis 
escritas são impotentes para derrogar, abolir ou suprimir.

De conformidade com o que fica exposto, a filosofia do di-
reito ou o direito racional é o conjunto sistemático e cientifica-
mente organizado dos princípios de razão do direito e de seus co-
rolários e aplicações imediatas.

No sentido subjetivo o direito é uma faculdade (facultas 
agendi) subordinada aos princípios objetivos. Da natureza do 
homem – ser inteligente e livre, ressalta o direito subjetivo à luz 
da razão. A liberdade é o elemento constitutivo da personalidade. 
O homem é pessoa porque é fim de si mesmo; é fim de si mesmo 
porque é livre; se pudesse ser convertido em meio, seria escravo e 
não livre.

A liberdade, como diz Kant, dá, pelo princípio da contradi-
ção, o direito. Seria contraditório que o homem tivesse liberdade e 
não tivesse direitos.

A personalidade tem um certo número de direitos (faculda-
des) que se chamam primitivos, inatos, porque não nascem de atos 
ou fatos, mas são inerentes à própria natureza humana.

E tais são: o direito de liberdade em sentido estrito, o direito 
de defesa, o de conservação, o de manifestar o seu pensamento, o 
direito de adquirir, o direito à honra e boa reputação, o direito de 
fundar família.

O direito, porém, carece de passar da esfera ideal para a real, 
porque ele é de sua natureza prático: é preciso que ele se determine 
e se concretize. O direito determina-se, concretiza-se pelo fato, 
pela intervenção do elemento empírico. Da combinação do ele-
mento racional e do empírico nascem os direitos secundários, direi-
tos derivados, direitos adquiridos. Entra no domínio da filosofia do 
direito o estudo e a determinação dos atos e fatos, de que derivam 
os direitos, isto é, os modos de adquirir, tomados na sua mais alta 
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generalidade, e os elementos fundamentais desses direitos. Esses 
modos são a ocupação (apreensão da posse) os contratos, quase-
-contratos, delitos e quase-delitos. Nem todos incluem a prescrição 
aquisitiva e a sucessão natural e testamentária, porque nem todos 
as admitem como modos de adquirir segundo a filosofia do direito 
ou, na antiga denominação, segundo o direito natural.

Tal é o quadro da filosofia do direito: o direito no sentido 
subjetivo (faculdades), o direito no sentido objetivo – regras e 
princípios.

É certo, porém, que a filosofia do direito, como reconheciam 
os antigos escritores do direito natural, não pode suprir o direito 
positivo nos seus variados ramos. A complicação da vida humana 
nas suas diferentes esferas e desenvolvimentos, a variedade das 
circunstâncias, a maior ou menor cultura do homem, acidentes de 
tempo e lugar, gênio e tendências de raça, mil necessidades já tran-
sitórias, já permanentes, exigem regras, adaptações, regulamentos 
e combinações que a filosofia do direito, na sua alta generalidade e 
pelo inflexível de suas normas não pode ministrar.

O elemento mudável da sociedade impõe-lhe, de fato e por 
virtude de forças inelutáveis, restrições e acrescentamentos.

É o que com agudeza e precisão dizia Ulpiano:

Jus civile est, quod neque in totum a jure naturali recedit, 
neque per omnia ei servit; itaque, cum aliquid addimus aut 
detrahimus juri communi sive naturali, jus proprium sive civile 
effecimus. (Fr. 6, D. de Just et Jure)

Daí a necessidade do direito positivo, uma espécie de matéria 
plástica destinada a acomodar o direito natural à vida prática, tal 
como ela é. A filosofia do direito vem a constituir o princípio regu-
lador do direito positivo, o ideal para o qual ele tende sempre e do 
qual tanto mais se aproxima quanto mais se aperfeiçoa. Os grandes 
jurisconsultos, como Savigny, Ihering, Troplong, na exegese dos 
textos não raro explicam e criticam as disposições da lei positiva, 
comparando-as com os princípios da filosofia do direito.

Há uma outra ciência que faz parte da enciclopédia jurídica, 
ainda não definitivamente constituída, mas adiantada: a filosofia 
geral do direito positivo. Chamam-lhe alguns empírica do direito. 
Tem ela por objeto indagar, formular e reunir em sínteses os princí-
pios, as regras, as máximas que são geral e comumente aceitas pelas 
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legislações positivas dos povos e constituem uma espécie de direito 
geral, alguma coisa como o jus Gentium dos romanos:

Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id 
apud omnes populos poeneque custoditur, vocaturque jus 
gentium, quasi quo Jure omnes gentes-utuntur. (Inst. L I, § 2°)

Constitui-se esta bela ciência pelo estudo, análise e compa-
ração dos costumes e monumentos legislativos dos povos e explica 
a origem e a gênesis do direito positivo e as leis e causas dos pro-
gressos e transformações das instituições jurídicas.

É uma ciência vasta, que pressupõe o conhecimento exato e 
profundo do direito romano e das leis positivas dos povos antigos 
e modernos.

E é essa ciência que o Sr. Romero confunde com a filosofia do 
direito e que ele pretende ensinar sob uma tal denominação.

Estava o Sr. Romero habilitado para empreender e levar ao 
cabo semelhante empresa? É licito duvidar. Não conhece ele o di-
reito romano, que é o fundo das legislações modernas. Com efeito, 
não há noção de direito que o direito romano não houvesse anali-
sado, composto, decomposto, recomposto e aplicado às relações da 
vida humana. Para todas as situações e estados do homem em con-
tato com o seu semelhante, criou e formou regras e normas, sim-
ples, claras, justas, altas, mas eminentemente práticas. Essas regras 
e princípios formam um todo orgânico, ligado, sistematizado, do-
minado de uma filosofia elevada.

As legislações modernas, ainda quando parece que mais se 
afastam do direito romano, não fazem senão combinar de maneira 
diversa as noções daquele direito e dar-lhes novas aplicações. No 
fundo, jogam sempre com as ideias elaboradas pelo direito romano, 
em cujos moldes veio afinal acomodar-se o próprio elemento saxô-
nico, que a princípio lhe parecia avesso.

Os fragmentos dos grandes jurisconsultos romanos, derra-
mados pelas Pandectas, são monumentos assombrosos de profun-
didade de pensamento, de justezas de ideias, de precisão de frase e 
de rigor de dedução. Leibniz comparava o encadeamento lógico des-
ses fragmentos ao encadeamento das demonstrações matemáticas. 
Cujacio, que era também um grande artista, extasiava-se diante da 
beleza desses textos, que se lhe afiguravam membros quebrados 
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(dijeta membra) de estátuas da arte antiga; e reunindo-os, pondo-os 
em ordem, procurava reconstruí-los e chamá-los à vida.

Pois bem, é a monumentos tais, tão cheios de ciências, de sa-
bedoria e de beleza, que o Sr. Romero, na audácia de sua ignorância, 
chama textos morrinhentos!!!

Não é o Sr. Romero versado nas nossas leis, nada sabe do 
direito estrangeiro. Sem o conhecimento dos fatos, como poderia 
fazer generalizações, elaborar sínteses ou entendê-las com clareza, 
profundidade e segurança, quando tomadas, de segunda mão, dos 
escritores que se têm ocupado do assunto? A carência destes conhe-
cimentos se faz sentir no pouco que aventura no seu livro sobre as 
generalidades do direito.

Esqueceu-se do conselho de Horácio: Quid valeant humeri.

IX

Não há noção mais comum, vulgar e usual do que a do direito. 
O vocábulo “direito” anda na boca de todos: “Não tem direito, tem 
direito; isto é conforme com o direito, isto é contrário ao direito”, 
são frases de que a gente usa a cada instante.

Mas que é o direito? Quais são os seus característicos? Filó-
sofos e jurisconsultos lidam desde séculos por dizê-los e ainda não 
formularam uma definição que exclua a crítica.

O homem, um ser biológico, dotado de inteligência e liber-
dade, é pessoa, porque é livre, e como pessoa é o sujeito do direito. 
Os romanos muito logicamente negavam ao escravo o predica-
mento de pessoa.

Este ser existe, move-se e agita-se no mundo externo; 
sustenta-se e defende-se contra tudo que lhe é hostil. Por uma 
lei interna de sua natureza moral e física, sente a necessidade de 
exercitar as suas faculdades de desenvolver-se, de haver os meios 
materiais de que carece e de adaptá-los aos seus usos. E não pode 
dispensar o concurso dos seus semelhantes. Tem um fim último, 
não se sabe qual é. Conhece-se-lhe, porém, um fim próximo, ime-
diato: o de cultivar as suas faculdades, de engrandecer o seu es-
pírito, de realizar as ideias que lhe sugere a razão, que lhe cria a 
imaginação, e de reinar tranquilamente sobre a natureza física, 
sujeitando-a ao império de sua vontade e fazendo dela o instru-
mento de sua felicidade. E tudo isto em perfeita comunhão e acordo 
com os seus semelhantes.
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É nesta cena (que é cena da vida comum) que nasce a ideia 
do direito. O poder de praticar atos externos, poder moral, porque 
está sujeito ao governo da liberdade, forma o conteúdo positivo do 
direito, mas ainda não é o direito.

Do contato do homem com o homem, personagens obriga-
das do mesmo teatro, a razão, despertada pelo elemento empírico, 
antevê que seres que têm a mesma natureza moral e física, e por 
consequência os mesmos destinos, são obrigados a respeitar, um, 
a atividade do outro; porque afinal um não possui em sua essência 
nada que lhe confira superioridade sobre o outro. Nesse momento 
a ideia do direito se completa: faculdade do homem de exercitar a 
atividade de seu semelhante.

A razão, nesta conformidade, reconhece a necessidade de um 
princípio superior, segundo o qual seja possível a coexistência de 
homem e homem. Esse princípio é o direito tomado no sentido obje-
tivo, norma agendi, na frase dos jurisconsultos romanos, “linha in-
visível”, na de Savigny, “que circunscreve a liberdade de cada um”.

Estabelecidas estas pré-noções, vejamos como o Sr. Romero 
entende e define a ideia do direito.

Antes de tudo, convém notar que mais de uma vez qualifica 
ele o direito de fato. É um erro: o direito nunca é fato. No sentido 
objetivo, o direito é um princípio; no subjetivo, uma faculdade.

O fato ou ato não é um princípio, nem uma faculdade, mas 
simplesmente o exercício da faculdade subordinado ao princípio.

Quando se trata do direito adquirido, o fato ou ato não é o 
direito, senão a fonte do direito. No direito positivo, o costume, a 
lei escrita não são o direito-princípio, mas atos, fatos, que envolvem 
ou realizam o direito-princípio.

Transcreve o Sr. Romero definições dadas por diferentes 
escritores.

De Ihering: “Direito é o conjunto das criações existenciais 
das sociedades asseguradas por uma coação exterior, isto é, pelo 
poder público.” Ihering define o direito como a lei positiva o faz e 
consagra, e não no sentido filosófico; e, pois, a definição não tem o 
defeito, que o Sr. Romero lhe atribui, de importar tanto como “dizer 
que o direito é uma criação do mesmo direito, isto é, do poder pú-
blico, visto como não podemos compreender um poder público, an-
terior e superior ao mesmo direito”.
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O mesmo Ihering, em outro lugar (Esp. do direito romano, III, 
§§ 60, 61) dá outra definição, mas sempre no ponto de vista do di-
reito positivo: “direitos são os interesses garantidos pelas leis”.

De Tobias Barreto: “Direito é a disciplina das forças sociais 
ou o princípio da seleção legal na luta pela existência.” A variante 
tem o vício que lhe nota o Sr. Romero, do idem por idem. E mais: 
o direito na acepção filosófica não regula as forças sociais, mas as 
forças individuais: de indivíduo para indivíduo.

A filosofia do direito pressupõe a existência de indivíduos, 
mas não carece de pressupor uma sociedade organizada. As pala-
vras “princípio legal de seleção na luta pela existência” mutilam a 
ideia de direito e a contemplam apenas como tendo por conteúdo 
a coação física, que é simplesmente um elemento, uma inerência 
de todo direito.

Outra definição de Tobias: “Direito é o processo de adaptação 
das ações humanas à ordem pública, ao bem-estar da comunhão 
política, ao desenvolvimento geral da sociedade.” No domínio da fi-
losofia do direito pura, ainda não há ordem pública, nem comunhão 
política, nem desenvolvimento geral das sociedades. Estas ideias, 
pois, não podem servir para caracterizar a noção filosófica do di-
reito. Dois náufragos residem sós em uma ilha deserta, fora da ju-
risdição de qualquer estado: coexistem, e um respeita a liberdade do 
outro. Aí o direito funciona em toda a sua plenitude e não há poder 
público. Tobias provavelmente pretendeu definir o direito positivo.

De Gumercindo Bessa: 

Direito é o total das medidas sugeridas pelo espírito de uma 
época adotadas pelo caráter de um povo, formuladas pelo 
Estado em regras coativas, fácil e inevitavelmente exequí-
veis para impedir ou reparar o efeito de toda afirmação 
da vontade humana, a que corresponda, ou uma negação da 
personalidade do agende, ou um sofrimento imerecido de 
outrem.

Não é uma definição, é uma descrição, não do direito no sen-
tido filosófico, mas do direito no sentido do direito positivo.

O Sr. Romero, que escreve um livro de filosofia do direito, 
apesar de achá-la um pouco longa, tem-na por excelente e lhe des-
cobre quatro beatitudes, pois no seu dizer, contém o momento da 
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liberdade, o momento histórico, a força coativa e a cooperação da 
piedade (!).

Confessamos que não lhe descobrimos o momento da coo-
peração da piedade. É longa no conceito do Sr. Romero, mas é um 
defeito que pode ser emendado. E observa, Kant disse: “Direito é 
o complexo das condições que limitam as liberdades para tornar 
possível o seu acordo.” E acrescenta: “Temos aí uma definição la-
cunosa, que completaremos assim: direito é o complexo das con-
dições, criadas pelo espírito das várias épocas, que servem para, 
limitando o conflito das liberdades, tornar possível a coexistência 
social.” E, de uma vez e de um golpe, emenda Gumercindo e Kant. 
E ao terminar a sua definição exclama com um ar de bonomia de 
campônio: “Parece-nos tão completa como a de G. Bessa, sem ser 
tão longa.”

Pois bem. A definição do Sr. Romero, em substituição da de 
G. Bessa e da de Kant, é apenas um monstrengo, um ser aleijado. Da 
longa definição de Gumercindo Bessa apenas um debris “criada pelo 
espírito de várias épocas”. E, incorrendo na sua própria censura, 
deixou de fora a coação física e a cooperação da piedade. A evolu-
ção não pressupõe aqueles dois conceitos. Há muita evolução que é 
ímpia e que não caminha com a coação física.

O comentário que o Sr. Romero faz às palavras de sua defini-
ção “criadas pelo espírito de várias épocas”, afirmando que elas en-
cerram as duas beatitudes – coação física e cooperação da piedade 
– é um verdadeiro comentário de Homero. Por melhor vontade que 
se tenha, nem a fórceps se podem sacar de tais palavras as encan-
tadoras beatitudes.

Na tortura a que a submeteu o Sr. Romero, a definição de 
Kant padeceu sorte verdadeiramente lamentável. Kant teve em 
mente definir o direito no sentido objetivo e definiu-o assim: “É 
justa toda a ação que não é ou cuja máxima não é um obstáculo ao 
acordo da liberdade do arbítrio de todos com a liberdade de cada 
um, segundo leis universais”. E formula nestes termos a lei univer-
sal do direito: “Agis exterieurement de telle sorte. Que le libre usage 
de ton arbitre puisse se concilier avec la liberté de tous, suivant une loi 
universelle”. (Introduct. de la Methaph. du Droit, tradução de Tissot) 
E acrescenta: “Voilà ce que la raison proclame comme um postulat que 
n’est susceptible d’aucune preuve ulteriéure”.
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Antes de Kant nenhum filósofo ou jurisconsulto tinha ferido 
clara e diretamente a verdadeira característica do direito. O direito 
só aparece quando o homem entra em contato com o seu seme-
lhante. A convivência seria impossível, ou seria a luta perpétua, 
sem um princípio que circunscrevesse a liberdade de cada um. 
E esse princípio, que torna possível a coexistência, é o direito no 
sentido objetivo. O direito-faculdade é o poder de atuar dentro dos 
limites traçados pelo direito-princípio. É o que Kant acentuou com 
uma nota firme, dizendo que o direito é o que torna possível “o 
acordo da liberdade de todos com a liberdade de cada um”.

Censuram alguns escritores a definição de Kant, aventu-
rando que é puramente negativa e não encerra o conteúdo posi-
tivo da ideia de direito. É uma censura infundada. Na sua definição, 
Kant põe em relevo a ideia do direito, princípio (sentido objetivo) e, 
como princípio, essa ideia, na mais alta expressão, é limitativa. Mas 
ele inclui claramente o conteúdo positivo da ideia – facultas agendi. 
“Agis exterieuremente de telle sorte...”

E aí temos a ideia faculdade (agis) e a ideia princípio.
Na correção que o Sr. Romero faz da definição de Kant escre-

veu “complexo de condições”. Direito, no ponto de vista em que o 
fazia Kant, não é um complexo das condições, mas de princípios. 
A condição, elemento empírico, é variável, e Kant tinha em mente o 
elemento imutável, o princípio a priori.

Na sua emenda, escreve o Sr. Romero: “Complexo de con-
dições... que, limitando o conflito das liberdades, torna possível a 
coexistência social.” Nem Kant, nem nenhum outro escritor jamais 
disse que o direito tem por fim limitar o conflito das liberdades.

O que o direito tem por fim, e Kant assinala, é suprimir, evi-
tar, fazer cessar o conflito, tornando possível o acordo das liberda-
des. Limitar uma ação, um poder, é restringi-lo, diminuí-lo, dei-
xando-o subsistente nos limites impostos. Ora, a função do direito 
não é restringir o conflito, mas suprimi-lo, evitá-lo, fazê-lo cessar. 
O conflito pode surgir, e surge muitas vezes, na vida prática, mas 
desde que o direito é restabelecido pela força individual ou pelo 
poder público nas sociedades organizadas, cessa, suprime-se o con-
flito e impera o direito.

Eis aí em que deu a correção do Sr. Romero: de uma ideia 
luminosa fez um contrassenso. O Sr. Romero a emendar Kant! 
Mas, enfim, pode ele pedir à antiguidade exemplo para autorizar 
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o seu procedimento: um professor de primeiras letras de Atenas 
entretinha-se nos seus lazeres a emendar Homero.

E ainda uma vez repete o Sr. Romero: “Temos, assim, mais 
uma vez, ótimo ensejo de confirmar nossa velha opinião de que o 
spencerismo, naquilo que ele tem de essencial e duradouro, é uma 
espécie de... neokantismo, rejuvenescido e alargado.”

Pura caturrice! A filosofia de Kant, nos seus fundamentos, 
nos seus processos e nas suas conclusões, é a negação da filosofia 
de Spencer. É o que em artigo anterior ficou de sobejo provado. Só 
pode afirmar o contrário quem, ou não leu Kant, ou não o entendeu.

Em uns arabescos e bordados que o Sr. Romero fantasia a 
propósito da noção do direito naturalmente propter elegantiam, 
deixa bem claro que não tem uma compreensão lúcida e completa 
daquela ideia. “Estabeleceu-se naturalmente, espontaneamente, 
o conflito”, diz o Sr. Romero; daí a necessidade da intervenção da 
razão e da experiência, representadas pelo poder público, um poder 
qualquer coativo, que se incumbe de traçar uma regra, uma norma, 
uma disciplina. Necessidade de ação, encontro com ações alheias, 
liberdades que se chocam “interferência superior reguladora; eis 
todo o direito”.

Desta maneira de exprimir do Sr. Romero induz-se que ele 
toma a “coação jurídica” como coisa extrínseca ao direito, como 
força estranha. É um erro. A coação, ou o direito de coação física 
para fazer valer o direito, é uma propriedade, uma faculdade de todo 
o direito. A todo direito, só porque é direito, anda essencialmente 
ligada a faculdade de recorrer à força para torná-lo efetivo. Essa 
faculdade não é uma criação da lei positiva; a lei positiva apenas a 
consagra e regula.

O direito não é direito, porque a força pode ser empre-
gada para fazê-lo valer, mas ao contrário, a força pode ser em-
pregada para o dito fim, porque o direito é o direito.

Esta verdade aparece lucidamente no direito internacional, 
como é natural, porque entre as nações não há uma jurisdição supe-
rior para declarar o direito. Podiam, por exemplo, os Estados Unidos 
empregar a força para impedir os súditos ingleses de exercer a pesca 
no mar de Bering? Para resolver a questão era preciso verificar pri-
meiro se o dito mar estava sob a jurisdição e domínio americano. 
Erram, pois, os que pretendem deduzir a ideia do direito da possibi-
lidade do emprego da força.
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Seu fundamento (do direito), outro arabesco, é a autonomia 
individual, “contrastada pela autonomia social”. É uma concepção 
aleijada. O direito, em toda a sua pureza filosófica, aparece entre 
indivíduo e indivíduo sem necessidade da existência de sociedade 
autônoma. As relações entre o indivíduo, como ente à parte, ocor-
rem quando há uma sociedade organizada. E essas relações podem 
ter um caráter privado, como acontece nas questões de propriedade, 
ou público, como são as do cidadão para com o Estado.

Escreve ainda o Sr. Romero: “O elemento subjetivo do direito 
vem a ser a regra íntima e geral do justo, que todo homem tem em 
sua consciência, regra que origina a norma de ação de cada um.”

Não sabe o que é direito subjetivo. Direito subjetivo é o 
direito-faculdade, facultas, e não o direito – regra, princípio, norma 
agendi, que em língua jurídica se chama direito objetivo, ou se trate 
de um princípio de razão ou de um princípio da lei positiva.

Erros e inexatidões tais, ou de pensamento ou de expressão, 
acusam obscuridade, confusão, falta de inteligência clara e firme 
da ideia.

É o que de ordinário acontece a quem, com um preparo de 
ocasião, se aventura a tratar de assuntos que não conhece.

X

Quais são as origens e as causas do direito positivo?
É questão grave e importante não só no terreno da ciência, 

como ainda sob o ponto de vista prático. O estudo do assunto de-
terminou a formação de duas escolas, nas quais uma, no exagero de 
seu exclusivismo, é a negação da outra: a escola dos jurisconsultos 
filósofos e a escola histórica.

Para os primeiros, as regras e instituições do direito positivo 
são os produtos da reflexão, combinados com o fim a obter.

Esse fim é o útil, ou, ainda, a realização dos princípios uni-
versais de justiça (Thibaut).

A escola histórica, ao contrário, tem o costume pela fonte 
originária e principal do direito e o considera como a obra instin-
tiva e irrefletida da consciência nacional. O direito nasce e forma-se 
espontaneamente como as línguas.

O legislador não é senão um órgão da consciência nacio-
nal; deve assegurar o desenvolvimento progressivo do direito, por 
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outros órgãos desta mesma consciência, o costume e o conheci-
mento teórico.

Tal como é interpretado, o princípio da escola histórica tende 
a reduzir o direito a um puro fato natural, a não ver nele senão um 
desenvolvimento contínuo, como o de uma planta no qual a inteli-
gência humana não tomasse nenhuma parte.

Tal foi a escola histórica no primeiro momento de suas 
pretensões.

A verdade não deve estar só com uma dessas escolas, mas 
deve ser um meio termo. Nem tanto ao mar, como a filosófica, nem 
tanto à terra como, a histórica.

Diante do estudo aprofundado das origens e progressos do 
direito e da ação inegável do espírito humano sobre a marcha dos 
fatos da vida, ninguém pode contestar a verdade: que o direito po-
sitivo, revelado e constituído pelos costumes, pela lei escrita e pela 
elaboração científica, é obra da inteligência e da vontade humana 
– assim como o é um templo, uma construção qualquer que serve às 
necessidades da vida. Tendo por ideal perpétuo os princípios uni-
versais de justiça, ele organiza-se e constitui-se sob a ação com-
plexa das exigências e necessidades da sociedade na sua marcha 
progressiva.

Influem poderosamente na formação dele as variadíssimas 
circunstâncias de tempo e lugar, o gênio de raça, as tradições, a 
cultura, a comunicação com os povos estrangeiros.

Tudo isto são elementos e contribuições para a sua construção.
Mas as forças diretamente organizadoras e geradoras são a 

inteligência e a vontade humana.
É a inteligência que estuda a situação e as circunstâncias; é 

ela que compreende as necessidades e elabora as regras, princípios, 
normas, medidas, providências que o momento requer em bem do 
homem e da sociedade.

Na formação das línguas influi principalmente a inteligên-
cia; fraca é a ação da vontade.

Mas a lei positiva pressupõe a força obrigatória. Quem lhe 
dá essa força é a vontade da maioria da coletividade. O próprio cos-
tume não é senão uma manifestação da vontade comum.

Cícero definia-o: consuetudinis autem jus esse putatur id, 
quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit. (De invention. 
Rhetoric. II. 22).
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A inteligência concebe e formula o princípio; a vontade 
comum dá-lhe a força obrigatória.

Certamente o direito positivo não é, não pode ser, uma cria-
ção arbitrária do espírito, uma pura obra de imaginação. É uma 
combinação para resultados certos, reais; é, portanto, determinado 
por esses resultados.

É em si um meio prático para um fim pretendido; deve, 
pois, harmonizar-se e conformar-se com as leis da natureza, com 
os graus de desenvolvimento da capacidade humana, com o meio 
existente, com a índole e temperamento moral da sociedade.

Na formação de muitas das instituições jurídicas, é clara e 
manifesta a influência das circunstâncias e das necessidades da 
época. As cidades hanseáticas e as do litoral da Espanha e da Itália 
exerciam largo e importante comércio marítimo na Idade Média. 
O direito romano, direito de um povo que não fez do comércio ma-
rítimo a sua principal preocupação, não fornecia princípios e regras 
peculiares para este gênero de trato.

No entanto tais princípios eram uma necessidade indecli-
nável. E, pois, eles se foram lentamente estabelecendo nos usos e 
práticas entre comerciantes e comerciantes e entre praças e praças. 
E os tribunais consulares os foram apurando, aplicando-os e con-
sagrando nos seus julgados e arestos. Daí resultou a Constituição 
de corpos de direito marítimo, como o Consulado do Mar, as leis 
marítimas de Oleron, de Wesby, monumentos de bom senso e sabe-
doria, e ainda hoje bases do direito marítimo dos povos modernos. 
A posição geográfica das cidades, a navegação como meio de trans-
porte, a fortuna do mar, a agressão de piratas, o gênero de produtos 
da indústria dos tempos, os hábitos e aptidões das populações, ex-
plicam a organização e a índole desses corpos de direito. Mas afinal 
quem elaborou e formulou as regras e lhes deu força obrigatória foi 
a inteligência e a vontade do homem.

Concorrem para a formação e aperfeiçoamentos do direito 
positivo todos os ramos de conhecimentos humanos. E tanto mais 
perfeita será a construção jurídica, quanto mais adiantado e culto 
o povo.

E tanto mais perfeita será a construção jurídica, quanto mais 
adiantado e culto o povo.

O direito envolve e abarca a vida em todas as suas relações, 
ainda no que ela tem de mais íntimo.
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O direito é, por assim dizer, a sociedade em ação.
Daí vem que ele espelha o viver inteiro de um povo e de uma 

época.
Mas, é inegável, é uma obra do homem – da inteligência e da 

vontade. Se as criações como o direito positivo, que se reputam obras 
humanas, fossem o produto de leis, de influências fatais, que dife-
rença haveria entre os governos sábios e os ignorantes? A reorga-
nização da França e a sua assombrosa prosperidade durante o con-
sulado de Napoleão não seriam devidas ao gênio do grande capitão.

Napoleão teria sido apenas mais feliz do que os incapazes que 
o precederam no governo. A explicação seria esta: a fatalidade foi 
mais favorável à França no Consulado, do que no período imedia-
tamente anterior!

A própria escola histórica, que no exagero de seus começos 
reduziu o direito a uma criação inconsciente, acabou reconhecendo 
a ação da inteligência e da vontade no desenvolvimento das ins-
tituições jurídicas. No seu Tratado de direito romano, já Savigny 
exclamava:

Estes novos órgãos, a legislação e a ciência do direito podem 
criar novas instituições, modificar as antigas, ou ainda ani-
quilá-las, se elas se tornaram estranhas ao espírito e as ne-
cessidades do tempo. (I, § 7°)

Parece que vem dar na doutrina exposta a que é sustentada 
pelo Sr. Romero, como se depreende destas palavras:

Como quer que seja, na ação das leis mentais, compreen-
dendo as intelectuais e as morais do homem sobre a natu-
reza, é que está o elemento autônomo daquele, sua atividade 
consciente e seu impulso para libertar-se da fatalidade.

A doutrina é boa, mas na boca do Sr. Romero é uma incon-
gruência, é mais uma contradição.

Professa o Sr. Romero que o homem é pura matéria, que são 
materiais as chamadas faculdades mentais, “que o sentimento, o 
pensamento, a liberdade são propriedades da matéria, existentes ao 
lado da força e movimento”.

Se o espírito humano, se as faculdades mentais são pura ma-
téria, propriedades da matéria, a consequência inelutável é que são 
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regidas pelas leis da matéria, e que, portanto, a vida do espírito é 
tão mecânica, como as funções psicológicas.

É contraditório subtrair o que é matéria às leis da matéria.
Este poder que entende, pensa, quer, escolhe e que não sa-

bemos o que é tem propriedades, aptidões, faculdades que essen-
cialmente se distinguem das propriedades deste quid que a filosofia 
chama matéria. 

Atribuir-lhe, pois, as qualidades da matéria é saltar um valo 
que a inteligência humana não pode vingar, como dizia Hamilton. 

O Sr. Romero diz que o que ele faz não é senão espiritualizar 
a matéria. 

Puro dislate! É um sofisma de palavra; é mudar o nome, e 
pensar que mudar o nome é mudar a natureza do ser.

É preciso saber entender as coisas. Ninguém contesta a ação, 
a influência do mundo externo sobre o espírito. O mundo externo 
fornece os elementos empíricos; a inteligência os elabora, trabalha-
-os e produz o conhecimento, segundo suas leis. Já a filosofia antiga 
dizia: Quidquid recipitur, recipitur ad modum recipientis.

O conceito jurídico positivo, por exemplo, é uma criação da 
mente humana, mas mil circunstâncias e acidentes concorrem para 
que a noção, que tem de ser uma regra, seja formulada antes desta, 
que daquela maneira, antes em um sentido do que em outro.

Escreve o Sr. Romero: “Em nosso século a luta se travou em 
todos os campos; procurou-se mostrar que o pensamento também 
possui as suas leis infalíveis, a sua espécie de mecânica.” E cita 
Taine e outros para confirmar o seu juízo – “que a atividade hu-
mana em quaisquer domínios (crítica, sociologia, história, polí-
tica, linguística, economia política) tem também seu mecanismo 
incontestável”. 

Tudo isto são perfeitos truísmos, puras afirmativas do con-
selheiro Acácio. E o Sr. Romero a dizer-nos que são conquistas 
do século atual! As leis lógicas do espírito são tão fatais como as 
do mundo físico. Pode a vontade dirigir as faculdades neste ou 
naquele sentido; mas a compreensão do assunto, a conclusão 
mediata ou imediata, o juízo, o raciocínio, a indução, seguem-se 
fatalmente. A vontade não pode fazer que dois e dois não sejam 
quatro. São verdades que todos sabem e que por assim dizer sen-
tem e que Aristóteles ensinou. E desde que a inteligência, por 
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influência de paixões, de interesses ou por descuido, desvia de 
suas leis, cai no erro.

Cada ciência, cada arte tem suas leis próprias, fatais, mecâ-
nicas, que a inteligência compreende, mas que a vontade não pode 
alterar, modificar, suprimir. O arbítrio só funciona nos atos e fatos 
práticos, subordinados à liberdade.

Tudo isto é velho, sabido e conhecido de todo o gênero hu-
mano. Só uma paixão enferma do novo pode afirmar que tais ver-
dades são uma conquista do século.

Tem o Sr. Romero, não raro, inocências que desenrugam a 
fronte ainda dos mais benevolentes.

XI

Nos capítulos destinados à análise da ideia do direito em sua 
mais alta abstração, intercala o Sr. Romero um longo estudo sobre 
o que é o Estado, a nação, a família. Há nisto precipitação, ofensa 
das boas normas do método.

A noção de Estado e a de nação pertencem ao domínio do 
direito público universal e não entram logicamente em um tratado 
de direito natural ou filosofia do direito.

A ideia de nação pressupõe a de Estado, e a de Estado a de 
nação.

Na sua maior simplicidade, nação é um povo que habitando 
um mesmo território, vive sob o mesmo governo e em geral sob as 
mesmas leis. O Estado é o organismo político da nação.

Na ideia de nação predomina a ideia de povo; na de Estado, o 
elemento político, a organização, a Constituição do poder público 
nas suas ramificações. 

Transcreve o Sr. Romero diversas definições de nação, que 
são antes definições de nação no sentido histórico do que no jurí-
dico. Uma nação existe juridicamente e constitui uma personali-
dade do direito internacional desde que o povo que a forma ocupa 
um território e vive sob um mesmo governo independente e de-
baixo, em geral, das mesmas instituições.

É indiferente que o povo seja de uma só ou de diferentes 
raças, que fale a mesma ou diversas línguas.

Qual é o fim, a missão do Estado? O Estado é, como se ex-
prime um escritor, uma grande instituição jurídica: tem por fim 
e missão definir, consagrar e declarar o direito e fazê-lo imperar, 
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empregando para isso a força, sempre que for preciso. Aceitamos 
plenamente a doutrina a respeito do Sr. Gumercindo Bessa, exposta 
no excerto, que o Sr. Romero transcreve. São trechos notáveis pela 
excelência das ideias, beleza do estilo, e que cosidos na prosa do 
Sr. Romero, brilham como os diamantes encrustados no latão dos 
copos da espada do chefe Mongólico.

Há um certo número de serviços, obras, melhoramentos que 
não produzem lucros suficientes para compensar os capitais nele 
empregados.

Tais são as construções de portos, e, em circunstância de-
terminadas, a abertura de canais e estradas, os melhoramentos de 
leitos de rios.

Obras tais, como é obvio, não as empreendem os particula-
res, ou sob sua responsabilidade individual, ou sob a das sociedades 
coletivas ou anônimas. Toma-as a si o Estado, e toma-as por duplo 
motivo: porque são uteis à comunhão; e porque, suposto não deem 
lucros diretos, todavia, facilitando e aumentando o desenvolvi-
mento da riqueza pública nas regiões servidas, trazem como efeito 
o crescimento das rendas públicas. É o que praticavam os Estados 
do mundo antigo; é o que praticam os Estados modernos.

Daí deriva que muitos escritores, nas definições que dão de 
Estado, arguem dois fins: o de manter o direito (justiça organizada); 
e o de prover ao bem comum.

Platão, que era um idealista, desprezava o fato e, pairando na 
alta teoria, definiu o Estado como uma instituição puramente jurí-
dica. “O Estado, dizia ele, é a união de uma coletividade de homens, 
sob uma mesma lei; o fim dele é a liberdade e a concórdia.”

Aristóteles, o homem da experiência, o grande classificador 
e generalizador de fatos, definia o Estado, como lhe deparavam as 
Repúblicas Gregas: “O Estado (polis) é a associação completa de um 
certo número de sociedades para, em comum, proverem a todas as 
necessidades da vida.”

Não é preciso muita sutileza para fazer entrar nesta definição 
o Estado socialista.

Não estuda o Sr. Romero a família sob o ponto de vista ju-
rídico, como se devia esperar. Resume as opiniões de diversos 
antropologistas acerca das origens da família nos tempos pré-
-históricos. É sem dúvida matéria digna de curiosidade, mas é força 
reconhecer que, atenta a obscuridade dos tempos e a ausência de 
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testemunhos diretos e documentos de significação clara, cada hi-
pótese formulada tem apenas o valor de pura conjectura.

Foi o primeiro momento o da promiscuidade? Da promiscui-
dade passou-se para o patriarcado? Do patriarcado para o matriar-
cado, ou vice-versa? Disputam entre si a respeito os antropologistas 
com o mesmo ardor com que certos filósofos ainda hoje discutem 
se as segundas intenções foram ou não devoradas pelas categorias 
de Kant. Intervém o Sr. Romero no debate e ex proprio marte resolve 
a terrível contenda nestes substanciais termos: “primeiro período 
– promiscuidade; segundo – matriarcado e poliandria; terceiro – 
patriarcado, poligamia e monogamia”.

É a fórmula mais correta que lhe ministram as suas insondá-
veis retortas e profundíssimas e amplíssimas lucubrações sobre o 
período da pedra lascada e tempos ulteriores até a risonha quadra 
em que a deusa ensinou a lavrar a terra aos homens.

XII

No direito, diz o Sr. Romero, há pelo menos os seguintes ele-
mentos formativos: o subjetivo e o objetivo, o psicológico e o social, 
o real e o formal. Quer isto dizer que o direito é um fenômeno com-
posto que se resolve sem diversos elementos.

Na linguagem filosófica e na das ciências, uma ideia, um fe-
nômeno se diz composto quando é o resultado da união de dois ou 
mais elementos. Destarte são ideias compostas: o triângulo, o qual 
tem por partes integrantes as ideias - três - ângulos - espaço fe-
chado; o domínio - as faculdades de tirar da coisa todos os proveitos 
que ela encerra, de nela constituir ônus e direitos reais, de dispor 
dela, a de havê-la do poder de quem injustamente a detém; - o corpo 
que se resolve em extensão, solidez e figura.

Ideia composta é uma síntese, e pela análise se decompõe nas 
partes que a compõem.

Aceitas estas noções que a lógica ensina e que nenhum espí-
rito culto deve ignorar, é da maior evidência que não se pode haver 
como elementos formativos do direito nenhum dos que como tais 
enumera o Sr. Romero.

Temos em primeiro lugar o elemento subjetivo e objetivo.
Antes de tudo convém notar, como já se observou em outro 

lugar, que o Sr. Romero não sabe o que é direito no sentido subje-
tivo. O direito, como subjetivo, não é a regra, o princípio filosófico 
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ou positivo que regula as relações de homem a homem, mas sim a 
faculdade de praticar atos externos - facultas agendi. E no sentido 
objetivo é a regra, o princípio - norma agendi.

Desta singela explicação vê-se que o direito como faculdade 
e o direito como norma são dois conceitos diferentes e separados, 
correspondendo cada um a uma realidade distinta e que não se reú-
nem para formar uma ideia, uma unidade superior. O direito ou é 
uma faculdade ou é uma norma, uma regra, mas o direito faculdade 
e o direito norma não são ao mesmo tempo uma e a mesma coisa.

São certamente noções conexas, porque a faculdade pres-
supõe a regra, e a regra a faculdade; não se fundem, porém, nem 
se ligam para formar uma síntese, uma ideia composta. E se não, 
que nos diga o Sr. Romero, qual é a unidade superior que resulta da 
união do conceito faculdade e do conceito regra?

O direito subjetivo e o direito objetivo são duas ideias ab-
solutamente distintas, designadas sob uma denominação comum: 
ideias que fazem a matéria do direito positivo.

As leis, por exemplo, que regulam o domínio, definem as fa-
culdades que o constituem e estabelecem as regras que as limitam.

Denomina o Sr. Romero o direito um fenômeno psicológico. 
Por quê? Porque é ele uma ideia e gera ou desperta um sentimento? 
Mas então o que aventura o Sr. Romero é uma futilidade, porque 
não há ideia, não há sentimento que não seja um fato de cons-
ciência, um fenômeno que se passa na consciência e de que ela dá 
testemunho. 

Em todo caso, porém, o ser um fenômeno um fato psicoló-
gico, isto é, um fato que se passa nos domínios da consciência, é 
uma circunstância extrínseca ao fenômeno que jamais se poderia 
considerar como um elemento do mesmo fenômeno. Com igual 
razão poderia o Sr. Romero sustentar que na ideia de espaço e na do 
tempo entre como elemento componente um elemento psicológico, 
porque a ideia de espaço e a de tempo são conceitos, de cuja passa-
gem no espírito a consciência dá testemunho.

Acerca do que chama elemento social, o Sr. Romero exprime-
-se assim: “O elemento social que também se chama histórico (!) 
ou nacional (!) são as modalidades que o direito afeta conforme a 
índole das nações, o momento histórico, o espírito das épocas.”

Raramente se condensaram em tão poucas palavras tantos 
dislates. Nas ciências jurídicas e políticas, social significa o que 
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respeita às relações de homem a homem, vivendo em sociedade, 
isto é, relações que são reguladas pelo direito privado. Nesta con-
formidade social é oposto a político.

Social-ce qui se rapporte aux conditions d’existence et 
d’organisation de la société, abstraction faite de constitution 
politique: “ce n’est pas là une question politique, c’est une 
question sociale”. (Bourguignon)

Daí o nome do socialismo, sistema que tem por fim substituir 
a atual organização da família e da propriedade (objetos do direito 
civil) por uma organização radicalmente diferente.

Ninguém jamais confundiu a vernaculidade do direito, nem 
com o que é social, com as modalidades que vai tornando pelo de-
curso do tempo. A asserção do Sr. Romero de que o elemento social 
é o elemento histórico ou nacional assume as proporções de uma 
verdadeira parvoíce. O que há de social no direito não é nem o ca-
ráter nacional nem a transformação ou evolução através do tempo. 
Nem tampouco o caráter nacional é a modalidade histórica.

Mas afinal o que há de social no direito não é um elemento 
componente ou formativo do direito; é simplesmente um aspecto, 
uma face, sob a qual o direito aparece e pode ser contemplado. 
O direito é sempre uma faculdade ou uma regra, que surge nas 
relações sociais (de homem a homem), mas esta face, este aspecto, 
sob o qual surge, não lhe junta, não lhe acrescenta um novo ele-
mento que entre na sua formação.

Confunde grosseiramente o Sr. Romero o aspecto sob o qual 
uma coisa aparece à luz da inteligência, ou, na linguagem de Hegel, 
os diversos momentos de uma ideia ou de um fenômeno, com os 
elementos que o compõem.

O elemento real e formal que também se chamam a psicolo-
gia e a morfologia, vem a ser ele (o direito) considerado como 
função e como órgão da sociedade. 

São palavras do Sr. Romero. Tudo isto são puras galimattias 
ou antes ridículas fosmeas.188 

188 Fylinto Elysio
 Assim no vão da testa (…) aparecem Bicharia de Fosmeas sem feitio.
 E em nota:
 Fosmeas intelectuais, chamava o meu lente de filosofia a todas as concepções dis-

paratadas e ininteligíveis. (O Entrudo. Vej, Parnas. Luzitan. 4, pág. 454)
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Na língua do direito denomina-se direito real (jus in re) o que 
recai diretamente sobre coisa corpórea e a vincula ao proprietário, 
de modo que pode ele havê-la de quem quer que a detenha. É um 
direito que adere à coisa e a acompanha por todas as mutações por 
que passa (domínio, usofruto, uso, servidão...). E direito formal o 
que prescreve as formas dos atos e as solenidades do processo.

Onde pois foi o Sr. Romero descobrir que real e formal, com 
relação ao conceito do direito, designam o direito como função e 
como órgão da sociedade?

Mas o que causa espanto não é só o considerar o Sr. Romero 
o direito real e o formal como função e como órgão, senão o consi-
derar a função e o caráter de órgão como elementos componentes 
ou formativos do conceito ou fenômeno do direito.

A coisa é abstrusa e ininteligível e para explicá-la o Sr. Romero 
cede a palavra a Tobias Barreto, outro nugator. Quem quiser ter 
diante dos olhos um quadro de amphigouris, de sutilezas ineptas, 
de risíveis símiles e nugas que leia o escrito de T. Barreto que o 
Sr. Romero transcreve no seu livro.

Certamente é fácil de compreender o que é função com re-
ferência ao direito. O direito é uma faculdade, e, portanto, capaz 
de exercício. O exercício do direito é o direito em ação, o direito a 
funcionar. Mas será a função de uma faculdade elemento formativo, 
parte componente da faculdade? A faculdade existe antes da função 
e, pois, a função não pode ser um elemento formativo da faculdade. 
O contrassenso da proposição do Sr. Romero entra pelos olhos.

Isto de dizer que o direto é um organismo veio-nos da 
Alemanha.

Um corpo de direito positivo, como é o direito civil, forma 
um sistema composto de diversos membros que mantêm entre si 
harmonia: o direito da família, o das coisas, o das obrigações, o 
de sucessão. Estes diversos membros ligam-se por princípios supe-
riores, são dominados e repassados do mesmo espírito e exprimem 
tendências, feições, caracteres, intuitos, emanações de teorias e dos 
elementos históricos e práticos. Pode dizer-se o mesmo das insti-
tuições que compõem cada um dos membros nas suas relações e 
correlações de umas com as outras.

A vida interna, se assim se pode dizer, do corpo de direito 
positivo, as travações de seus membros e das partes, as influências 
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recíprocas, é o que forma o que se chama a Constituição orgânica, 
ou o organismo do direito, metáfora tirada dos corpos vivos.

Savigny fez do organismo ou do elemento orgânico do direito 
uma das mais seguras fontes da hermenêutica jurídica.

Mas daí para concluir que o direito é um órgão e órgão da so-
ciedade, há um largo valo que só a lógica do Sr. Romero pode vingar.

No sentido objetivo, como tantas vezes se tem repetido, o 
direito é uma norma, um princípio abstrato. Ninguém, a não ser 
o Sr. Romero, dirá que um princípio, uma regra é um órgão.

No sentido subjetivo o direito é uma faculdade. A faculdade 
pode ser uma capacidade, uma propriedade do órgão, mas nunca o 
próprio órgão.

Se se quer trazer para a ciência do direito a linguagem figu-
rada, como mais de uma vez o exige a necessidade de bem traduzir o 
pensamento, não haveria impropriedade em dizer, não que o direito 
é órgão da sociedade, mas ao revés que a sociedade, o homem são 
órgãos do direito.

Tantos erros, tantas impropriedades, tantos contrassensos e 
non-sens que alastram as páginas do Sr. Romero, são efeitos natu-
rais do temperamento e da índole do seu espírito. Os conceitos e 
ideias que recolhe de suas leituras, ou que produz ex próprio marte, 
dançam e lhe contradançam na mente, mal elaborados e mal-
-entendidos, sob formas vagas e contornos indecisos; e como os 
concebe, entorna-os no papel.

Não tem a paciência de analisá-los, de submetê-los aos ri-
gores e exigências da lógica, e nunca os compreende no que eles 
têm de íntimo, de profundo, de real, e nas suas variadas nuanças e 
aspectos. Daí a ausência de justeza, a inexatidão, os equívocos, as 
incoerências, as induções e deduções erradas.

Em boa critica, os espíritos que são assim constituídos chamam-
-se espíritos vulgares.

XIII

É preciso terminar.
A introdução filosófica, a qual toma dois terços da obra, é 

um mistifório em que fragmentos e destroços de todas as filosofias, 
violentamente arrancados, revoam às tontas, se cruzam e abal-
roam, produzindo como resultado final uma desordem e confusão 
indescritível de ideias.
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Aqui, ali, contradições que o próprio gênio de Hegel não 
saberia resolver em uma unidade superior. O Sr. Romero é a um 
tempo kantiano e spenceriano, materialista a Letourneau, mas dele 
se alongando porque espiritualiza a matéria, positivista e metafí-
sico: é um filósofo sem filosofia, ou antes, na língua de Carlyle, uma 
vacuidade de filósofo.

Nos capítulos destinados propriamente à filosofia do direito, 
cada palavra, cada frase descobre que o homem, apesar de haver 
pedido subsídios às velhas e às modernas ciências, não alcançou, 
sequer, formar nem traduzir uma ideia clara e precisa do direito, ou 
como princípio filosófico ou como princípio positivo.

E um tal livro é destinado ao ensino! Nunca no mundo se 
publicou livro menos didático. Falta-lhe para isso tudo, pureza de 
doutrina, ordem, justa distribuição das matérias, exposição sóbria, 
simples, lúcida, rigor e clareza de deduções.

Quem quer que pretenda aprender os elementos da filosofia 
do direito por esse livro, há de chegar desanimado à triste conclu-
são de que aquela ciência é um acervo incoerente de contradições, 
de absurdos e de conceitos enredados e ininteligíveis.

Monumento levantado à confusão, nova Babel, sem a gran-
deza da antiga, o livro do Sr. Romero encerra, na realidade, a mais 
eficaz e valente propaganda que jamais se empreendeu contra a fi-
losofia do direito.

Publicando-o, o sapientíssimo autor auspiciosamente asse-
gurou a qualificação, que, como documentos bastantíssimos, já lhe 
davam jus os seus anteriores escritos: de “Petrus in cunctis, nihil in 
omnibus” legenda que os terríveis humanistas do século XVI, com 
mais verdade do que elegância, esculpiam na nobre fronte dos Ro-
meros do seu tempo.



Cartas ao irmão consti-
tuem um valioso acervo 
histórico que nos legou 
Lafayette por meio de sua 
correspondência com o 
irmão Washington. Elas nos 
revelam bastidores e nos 
dão um excelente pano-
rama da política brasileira 
no Segundo Reinado 
pelas lentes de quem a 
vivenciou de perto. São 
acompanhadas com notas 
de rodapé muito esclarece-
doras escritas pelo grande 
historiador João Camilo de 
Oliveira Torres. São várias 
cartas, relativas a um 
longo período, com muitas 
interrupções. Há de tudo, 
desde pequenos problemas 
domésticos, até consultas 
jurídicas respondidas. É 
indiscutivelmente um exce-
lente cabedal de informa-
ções acerca da vida política 
no século XIX.

Vindiciae é a compilação 
de um conjunto de artigos 
publicados por Lafayette 
no Jornal do Commercio sob 
o pseudônimo de Labieno. 
Lafayette sai em defesa 
do então jovem escritor 
Machado de Assis, que 
havia sido severamente 
criticado por Sylvio Romero. 
São páginas memoráveis 
que valem ser apreciadas 
pelo estilo único de 
Lafayette, pela sutileza 
cortante em que despedaça 
o adversário.

Lafayette Rodrigues 
Pereira é uma das perso-
nalidades mais notáveis do 
Segundo Reinado. Todos 
o proclamam fascinante 
como escritor e debatedor 
sutil. Sua carreira política 
é das mais curiosas, teve 
ascensão meteórica inter-
rompida pela proclamação 
da República. 

Signatário do Manifesto 
Republicano de 1870, 
filia-se ao Partido Liberal 
e ultrapassa a todos os 
conservadores nas provas 
de confiança e de estima 
dos chefes monárquicos e 
do próprio imperador. Foi 
presidente das províncias 
do Ceará e do Maranhão, 
deputado geral, ministro da 
Justiça, senador, primeiro-
-ministro e embaixador. 

Jurista notável, escreveu 
Direito das Coisas e Direito 
de Família, antes mesmo 
da organização de nosso 
primeiro Código Civil, e 
ainda Princípios de Direito 
Internacional. Por sua pro-
dução jurídica invejável, é 
reconhecido como um dos 
maiores juristas brasileiros 
de todos os tempos.
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