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Octaciano Nogueira*¹

O colosso que forjou
uma nação

Aureliano de Souza e Oliveira
Coutinho, conhecido integrante
e o maior intrigante do chamado
“Clube da Joana”, que reunia os
áulicos palacianos durante a menoridade de D. Pedro II, foi um
político de enorme influência e
incontrastável poder durante toda
José Bonifácio. In: TAUNAY, Affonso de. Grandes vultos da
a sua vida pública, no primeiro e Independência brasileira: publicação commemorativa do primeiro
segundo reinados. Deputado, se- centenário da independência nacional. São Paulo: Editora Companhia
Melhoramentos de São Paulo, 1922.
nador vitalício, ministro em seis
gabinetes, presidente de duas províncias, Rio e São Paulo, recebeu, inclusive, o título de
Visconde. Hoje, é um nome só lembrado pelos especialistas e historiadores. Uma das razões
é a carta que em 15 de dezembro de 1833 escreveu a D. Mariana Veras, camareira-mor do
paço imperial, sobre a destituição do cargo de tutor imperial de um dos maiores brasileiros:
“Parabéns, minha Sra., custou mas demos com o colosso em terra”. O “colosso” era José
Bonifácio de Andrada e Silva.
Pode até parecer ironia que a melhor definição desse homem extraordinário tenha sido
dada por um de seus maiores inimigos. A dimensão de sua envergadura moral, o alcance de
sua ação política e suas qualidades pessoais fizeram dele o maior estadista brasileiro de todos
os tempos. Mesmo sendo o “colosso” a que aludia seu mesquinho e ferrenho adversário, foi
preciso que, no bicentenário de seu nascimento, em 1963, um estrangeiro, o historiador
*¹ Octaciano Nogueira, professor aposentado de Ciências Políticas na Universidade de Brasília (UnB).
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George Boehrer, manifestasse sua incompreensão com a ignorância dos brasileiros sobre sua
maior figura histórica, escrevendo que “é singular o relativo esquecimento de José Bonifácio
pelos historiadores brasileiros”¹. O esquecimento seguramente não é acidental, mas deliberado, como mostrou José Honório Rodrigues no prefácio que preparou para a edição de
suas obras comemorativas do bicentenário do Patriarca, publicadas pelo historiador Edgard
de Cerqueira Falcão² com o patrocínio da Prefeitura de Santos, sua cidade natal.
Parte desse débito moral do país começou a ser resgatado por iniciativa da professora
Miriam Dolhnikoff, pesquisadora do Cebrap e autora do Atlas de história do Brasil, com a
primorosa edição de parte dos trabalhos de José Bonifácio, publicada na coleção “Retratos
do Brasil”, pela Companhia das Letras, com o sugestivo título de Projetos para o Brasil.
Publicado na época em que o país preparava a decepcionante comemoração do V Centenário, serviu para resgatar uma pequena parte do enorme débito da historiografia brasileira
com o maior dos estadistas que o país teve. Sua atividade política se resumiu a três escassos
anos, entre janeiro de 1821, quando se tornou o primeiro ministro brasileiro no governo
do então príncipe regente Pedro de Alcântara, a novembro de 1823, quando pagou, com a
cassação de seu mandato, a prisão, o desterro, o exílio e o ódio de seus eternos adversários,
o preço dos sonhos e aspirações de grandeza que tinha para o Brasil. O desconhecimento,
mais do que o esquecimento dos brasileiros, mostra que os adversários de José Bonifácio
não foram só os seus coetâneos. São também os inimigos de sempre, que entravam o
progresso, aferram-se aos privilégios e impedem que o Brasil se torne a grande nação com
a qual ele sempre sonhou e a que serviu com o empenho de todas as suas forças e de uma
notável energia. Aqueles, em última análise, que antes e depois dele sempre alimentam a
“ferrugem dos tempos bárbaros”, contra a qual ele sempre lutou.

O mais ilustrado de sua época
O maior dos três Andradas não era seguramente um homem de seu tempo. O difícil é
saber se estava vinte, trinta ou cinqüenta anos além de sua época. Foi o mais ilustrado dos
brasileiros de sua época, o mais culto, o mais preparado, o mais vivido, o mais erudito e o
mais lúcido de quantos já nasceram e viveram neste país. Além de cientista,
O desconhecimento, mais
era um filósofo, um estadista, um poliglota, um líder dotado de enorme
do que o esquecimento
energia e incomparável dinamismo. Foi fiel a Portugal, onde viveu quase a
dos brasileiros, mostra
metade de sua vida e onde se diplomou em Filosofia e em Direito, embora
que os adversários de
não fosse um jurista. Mas foi muito mais fiel a seu país, à sua pátria, à sua
José Bonifácio não foram
terra, à qual dedicou sempre sua enorme devoção de visionário, antevendo a
só os seus coetâneos.
grandeza de suas imensas possibilidades. A sua fidelidade a Portugal se prova
com o gesto nobre de ter assumido a organização e o comando do batalhão
acadêmico dos estudantes de Coimbra quando estava se aprestando para voltar ao Brasil, de
onde saiu aos 20 anos de idade, só retornando aos 56. Ficou à frente dessa tropa improvisada, de cuja atuação pouco se conhece, com o posto de tenente-coronel, para participar da
luta contra o exército de Napoleão logo que teve início a reação a seu domínio ibérico. Muito
mais fiel, porém, foi ao Brasil, porque, quando teve a oportunidade de liderar o processo

Revista Plenarium

| 255

Octaciano Nogueira

que nos levou à independência, no período mais denso de toda a nossa evolução histórica,
não hesitou, um momento sequer, em se colocar contra a que era antes também a sua pátria
e que ele defendeu, de armas na mão e sem hesitações.
Secretário perpétuo da Academia de Ciências de Lisboa, a mais prestigiosa instituição
científica de Portugal, viajou pela Europa com Manuel Ferreira da Câmara Bethencourt e
Sá (o Intendente Câmara) para graduar-se em mineralogia, tendo se diplomado nessa especialidade pela Escola de Minas de Freiburg, depois de ter freqüentado a de Paris. Conheceu
a Alemanha, a Áustria, a Itália, a Inglaterra, a Suécia, onde residiu, e a Noruega, países
sobre cujos recursos minerais publicou trabalhos nas mais prestigiosas revistas científicas
da época, escrevendo em francês, em inglês, em alemão e em sueco. Em 1819 voltou ao
Brasil e dois anos depois já era vice-presidente da Junta de Governo de
Usou sua experiência
São Paulo, instituída, como nos demais estados, na esteira da revolução
pessoal, valeu-se de sua
do Porto em 1820. Foi nessa qualidade que escreveu os Apontamentos, que
ascendência intelectual
continham as instruções para a deputação paulista que deveria representar
sobre o príncipe, arrogante
São Paulo nas Cortes Extraordinárias Constituintes de Lisboa, convocadas
e impulsivo, e tornou-se
para constitucionalizar o regime absolutista de D. João VI. E aí já começou
o seu virtual tutor, como
a revelar o alcance de sua enorme visão. Em dezembro do crucial ano de
mais tarde viria a ser
1820, redigiu a petição em que os paulistas instavam ao jovem regente
oficialmente de seu filho, o
D. Pedro desobedecer às ordens das Cortes lisboetas para voltar a Portugal.
futuro D. Pedro II.
O príncipe não só mandou publicá-la na gazeta oficial: no dia 16 de
janeiro, nomeou José Bonifácio ministro do Império e dos Estrangeiros,
no chamado “ministério da independência”, tendo sido o primeiro brasileiro a aceder a essa
dignidade. No dia 17, o santista ilustre chegava ao porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro,
para tomar posse de seu cargo. Daí até 16 de julho de 1823, ou seja, em 18 meses, liderou,
conduziu e consumou o ato político mais importante do processo histórico brasileiro: a
revolução da independência. Tinha 58 anos. Era, para os padrões da época, um homem
considerado velho. Mas, como escreveu o marquês de Resende, que o conheceu desde os
tempos heróicos da independência, referindo-se a ele em 1830, quando já tinha 67 anos,
era “um homem tão moço e tão intrometido como o vi nos primeiros dias da glória do
imperador e da criação do Brasil”.
Por essa descrição pode-se imaginar o que foi a sua ação, sem a qual dificilmente
teríamos trilhado os caminhos que seguimos e vencido as dificuldades que superamos para
realizar o sonho tricentenário da liberdade e da emancipação. Usou sua experiência pessoal,
valeu-se de sua ascendência intelectual sobre o príncipe, arrogante e impulsivo, e tornou-se
o seu virtual tutor, como mais tarde viria a ser oficialmente de seu filho, o futuro D. Pedro
II. Manobrou com habilidade, explorou as fraquezas do regente e a dos seus áulicos, e conduziu
com mão-de-ferro os que podiam contribuir para a realização do seu grande sonho. Conteve
os exaltados, reprimiu os retrógrados e com uma extraordinária visão histórica viveu e
conduziu o processo decisivo de nossa independência com uma vitalidade que causa espanto.
Na verdade, foi o autor intelectual e o mentor material de nossa maior epopéia.
Virtualmente tudo o que saiu do governo nesse período é de sua lavra. Tão larga era a
sua influência que, seis meses depois de nomeado ministro, fez do irmão, Martim Francisco
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Ribeiro de Andrada, ministro da Fazenda, passando a exercer o efetivo controle da administração. Juntos, conduziram o país e dirigiram o processo de que D. Pedro se tornou o
grande protagonista.

Construindo a nação
Seria impossível contar, nos limites de um artigo, o que representou a sua atuação no
governo. Escreveu os manifestos que D. Pedro assinou, redigiu decretos, mobilizou a nação
para a luta, contratou militares estrangeiros, convencendo John Taylor a desertar da marinha
inglesa para se alistar na incipiente Armada brasileira, pois sabia que era do mar que vinha
o perigo. Liderou a campanha pela arrecadação de fundos para o tesouro exaurido,
mas sobretudo concebeu e instalou as primeiras instituições nacionais. Criou o Conselho
de Procuradores, embrião da futura Assembléia Constituinte, da qual participou como
deputado, redigiu a primeira lei eleitoral, convocou eleições e preparou a que seria a maior
assembléia política já reunida em terras da América, com nada menos de cem representantes.
Para que se tenha uma idéia do que isto representava, no ambiente restrito do Rio de Janeiro
colonial, basta dizer que teve que fundar uma escola de taquígrafos, que não havia no país,
e prepará-los para que a Assembléia pudesse funcionar. Por isso, entre tantos outros merecidos
títulos, é também o patrono dos taquígrafos brasileiros.
Tudo isso enquanto dirigia as ações do governo. Iniciou a política diplomática para o
reconhecimento da Independência, nomeou embaixadores, recebeu representantes estrangeiros, redigiu as instruções para os plenipotenciários brasileiros e traçou as diretrizes de
nossa política externa, dizendo com franqueza, como era de seu hábito, ao cônsul americano
em julho de 1822, antes mesmo de consumada a separação de Portugal:
Meu querido Senhor, o Brasil é uma Nação e como tal ocupará o seu posto, sem ter que
esperar ou solicitar o reconhecimento das demais potências. A elas se enviarão os agentes
diplomáticos ou ministros. As que nos recebam nessa base e nos tratem de nação a nação
continuarão sendo admitidas aos nossos portos e favorecidas em seu comércio. As que se
neguem serão excluídas deles.
Era assim que falava quem não devia nada a ninguém, senão ao seu próprio talento.
Com esse descortino e com a visão de um autêntico estadista, serviu à nação e a liderou
na fase mais importante de sua trajetória histórica. Ele sabia que tinha por trás dele,
a sustentá-lo, uma tradição de rebeldia e inconformismo de todo o país e de seu povo, de
mártires, de vítimas, de réus e condenados pelo crime de aspirarem à liberdade. Não falava
só por si. Falava pelos rebeldes de 1817 e pelo alferes enforcado e esquartejado. Falava por
toda a nação cujas virtudes ninguém interpretou melhor do que ele. Era, realmente, como
escreveu o visconde de Sepetiba, o “colosso” que tinha que ser posto por terra.
A despeito de todo o seu imenso prestígio, e justamente por causa dele, despertou
ódios, ambições e inveja. Em outubro de 1822, D. Pedro, já imperador e com o título de
“defensor perpétuo do Brasil”, tentou demiti-lo do Ministério através de intrigas que o
levaram a pedir demissão junto com Martim Francisco. A reação foi imediata e o povo do
Rio de Janeiro, em manifestação que beirava a insurreição, o fez desistir dos seus propósitos.
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O próprio monarca teve que ir pessoalmente à sua casa e fazer um apelo para que voltasse
ao governo. É evidente que tal demonstração de poder e reconhecimento só iriam acirrar
as intrigas e fomentar seus inimigos, entre os quais, a partir de então, alistou-se o próprio
monarca. Seu destino estava traçado.
José Bonifácio tinha um gênio difícil. Era um homem de pensamento e ação, mais
do que de palavras. Não era um orador, mas um formulador de políticas que conhecia o
mundo, tinha visão estratégica e sabia que destino estaria reservado ao seu país, se pudesse
continuar a liderá-lo. Esta era a grande missão de sua vida exemplar. O que D. Pedro não
conseguiu em outubro de 1822, logrou em 16 de junho de 1823, quando o patriarca já
tinha realizado boa parte de seu ambicioso projeto político nacional. A Assembléia Geral
Extarordinária, Legislativa e Constituinte do Império do Brasil, essa era a sua denominação
oficial, estava em funcionamento, elaborando e discutindo o projeto da primeira Constituição
do país. José Bonifácio e seu irmão Martim Francisco, que eram deputados, voltaram à
vida parlamentar, dando início ao que viria a ser o martírio de sua vida. Antônio Carlos,
o terceiro irmão, ex-ouvidor de Olinda e ex-réu no processo da rebelião pernambucana
de 1817, era não só uma das figuras dominantes da Assembléia, mas também o relator do
projeto de Constituição.

O exílio e a amargura
O dissídio do imperador não era só com os Andradas. Como se verá mais tarde, deste
nasceu o dissídio com a nação. Na madrugada do dia 12 de novembro de 1823, a tropa
mobilizada pelo imperador cercou o edifício da Cadeia Velha, que José Bonifácio tinha
mandado restaurar para ser a sede da constituinte. As exigências eram claras e tinham-se
tornado inevitáveis. Entre as razões apresentadas pelo general que a cercou, admitido a falar
no plenário, todas ressumavam a ódio e traição: pedia-se a cabeça de alguns deputados, entre
eles os irmãos Andrada, e o fechamento do jornal O Tamoio, que todos sabiam inspirado
pelo patriarca. Presos, foram condenados sem qualquer processo às duras penas do desterro
da nação que ajudaram a criar e ao exílio, que, durante seis anos, cumpriram na pequena
localidade de Talance, próxima a Bordeaux, na França.
No exílio, pode-se imaginar em que se transformou a amargura do colosso derrubado,
que, em dezoito meses, tinha transformado um conflito entre o espírito recolonizador das
cortes portuguesas e o jovem príncipe rebelde, inseguro e indeciso entre a ameaça de ser
mandado de volta à força para Portugal e assumir sua rebeldia, num dissídio aberto entre a
antiga colônia e a metrópole, transformando a guerra da independência num fato histórico
irreversível. Pode-se imaginar as críticas que fez dos homens que conheceu, a análise crua,
sem meias palavras. O pupilo enredado nas intrigas palacianas que solertemente o transformaram de herói em réprobo, preso e condenado ao exílio, amarguraram a sua velhice. Por
isso mesmo não são os melhores nem os mais brilhantes os textos que saíram de sua mente
prodigiosa e privilegiada nesse período. Mas a previsão que fez sobre o destino do homem
que o desterrou e que ele tão bem conhecia na intimidade, embora cruel, é profética:
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Logo que Pedro perder com a idade e os deboches certa energia que possui, só será
ativo em devassidões. Soberbo sem estímulo de glória, sensual sem delicadeza, cruel por
insensível, sem amigo, invejoso e desconfiado, é mais miserável que aqueles a quem tem
feito miseráveis. Conspirações, revoltas e talvez um fim trágico encherão a carreira de sua
desassossegada vida.
Previu então que ele ficaria no trono mais três ou seis anos. Não se conhece a data do
texto, mas não errou por muito, pois desde que o exilou, D. Pedro governou apenas durante
pouco menos de 8 anos.
A energia que teve enquanto emulado pelo sábio que o guiou no momento mais
glorioso de sua vida dissipou-se na languidez de uma corte afundada em intrigas, enquanto
a oposição a seu governo crescia na Câmara de maneira formidável, embalada pelo verbo
inflamado de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que denunciava a repressão das comissões
militares da revolta de 1824 em Pernambuco, como reação à dissoO ódio contra José Bonifácio podia
lução da Assembléia, e apostrofava o governo já caído em desgraça:
ter arrefecido no coração do impe“Governo funesto! Governo execrável! A um tempo inepto, preporador decaído, no momento de sua
tente e dissipador! Governo execrável, aqui perfeitamente represendesgraça, mas não se abrandou no
tado por esta tríade maldita – força, arbítrio e dinheiro!”, enquanto
de seus mesquinhos inimigos.
apontava desassombradamente os ministros da Guerra, da Justiça
e da Fazenda, presentes à sessão. O governo, se conseguiu salvar-se
do processo intentado contra o ministro da Guerra, por três votos comprados pelo imperador,
já não tinha salvação para si mesmo. O exército rebelado, o mesmo que D. Pedro usara para
fechar a Assembléia, o depôs, obrigando-o a renunciar e a embarcar para a Inglaterra, já que
a Portugal não podia voltar, traído que fora pelo próprio irmão que usurpara o trono de sua
filha. A traição, que era uma tradição na corte portuguesa, voltara-se contra aquele que tinha
traído o seu maior amigo. Quando renunciou, os Andradas já tinham voltado ao Brasil de
seu longo e penoso exílio. E foi no pior momento de sua vida que o imperador teve o
último gesto de gratidão e grandeza em terras brasileiras. Nomeou o “colosso”, que ele havia
exilado, tutor dos príncipes, entre os quais o futuro imperador, com apenas cinco anos de
idade, que aqui ficava órfão, para não perder o trono que o pai conquistara. Confirmava-se,
poucos anos depois de feita, a terrível mas profética previsão de José Bonifácio sobre seu
destino, quando curtia o desterro.

Grandeza, mesmo na adversidade
O ódio contra José Bonifácio podia ter arrefecido no coração do imperador decaído,
no momento de sua desgraça, mas não se abrandou no de seus mesquinhos inimigos. A
Câmara, dominada por muitos deles, dos mais prestigiosos, como era o caso de Feijó, Evaristo
e Carneiro Leão, o futuro marquês do Paraná, tentou derrubá-lo da tutoria, não aceitando
a indicação do imperador, que, derrotado, já não tinha mais amigos na Câmara que a sua
Constituição outorgada criara, depois da dissolução de 1823. O “leão”, novamente ferido,
mostrou que ainda tinha energia e reagiu com um manifesto ao Brasil e ao mundo, denunciando a sórdida manobra. Salvou-o o Senado por um voto, até ser destituído pela maneira
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mesquinha que Aureliano descreve na carta transcrita no início deste texto. Realmente, o
colosso estava por terra. Denunciado e processado por suspeita de insurreição, terminou
absolvido em 1835, pois nada tinha sido provado contra ele. Do seu retiro de Paquetá, para
onde se recolheu, viu subirem ao poder os seus inimigos. E assistiu confrangido à sucessão
de revoltas, insurreições, golpes e rebeliões que puseram em risco a própria unidade nacional,
a ponto de Feijó, nas condições que redigiu para aceitar a regência, ter admitido a divisão
do país, quando escreveu “segurar as províncias do sul, se as do norte se separarem”. Esse
não era efetivamente o Brasil dos sonhos do Patriarca, que, com sua visão e mirando-se no
exemplo das repúblicas que nos cercavam, insubmissas, revoltadas e anárquicas, e a que
ele inúmeras vezes se referiu, fez da monarquia unitária o penhor da unidade territorial e
lingüística que o povo brasileiro tinha conquistado, construído e mantido ao longo de três
séculos. Às três horas da tarde do dia 5 de abril de 1838, dois meses antes de completar 75
anos, morreu o mais venerando, mas injustamente não o mais venerado dos brasileiros. D.
Pedro II, que ainda não tinha assumido o trono que herdara do pai, e de quem ele tinha sido
tutor, não foi a seu enterro. Apenas assistiu, da sacada do palácio imperial, a passagem do
cortejo fúnebre quando desembarcou no então terreiro do Paço, hoje Praça XV de Novembro.
O adolescente que dentro de mais dois anos assumiria o poder já estava dominado pelo Clube
da Joana, o círculo de áulicos em que imperava o futuro visconde de Sepetiba. O Jornal do
Commercio noticiou o falecimento em uma pequena nota na segunda página, no dia seguinte.
Só no dia 10, em título que cobria toda a primeira página, a manchete Honra e gratidão ao pai
da Pátria, prestou-lhe a homenagem póstuma, transcrevendo na íntegra os discursos
pronunciados à beira de seu túmulo. O “colosso” já não estava apenas por terra. Voltara, embora
amargurado, ao seio dela, que ninguém mais do que ele tinha sabido amar, honrar, servir e
venerar. Era, mais do que o pai, como escreveu o Jornal do Commercio, o seu Patriarca.
Os agravos não cessaram com a sua morte. No dia 7 de setembro de 1862, no ano que
precedeu o centenário de seu nascimento, inaugurou-se no Largo do São Francisco, no Rio
de Janeiro, o monumento à sua memória. D. Pedro II compareceu à cerimônia. E respondendo ao discurso que Joaquim Manuel de Macedo pronunciou, como representante do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que o imperador sempre prestigiou e do qual era
Presidente de Honra, fez uma pífia e descolorida alocução: “As nações se engrandecem com
as homenagens prestadas a seus valores ilustres. José Bonifácio de Andrada e Silva é digno
da veneração que lhe tributam todos os brasileiros, e eu lhe consagro também como grato
pupilo”. Alguma coisa, certamente, herdara do pai. Como registra José Honório Rodrigues,
“o desapreço e a desconsideração imperiais se revelam no ato da Alfândega, que, por falta
de pagamento dos direitos de entrada do monumento, executado por Rodolfo Bernardelli
para erigir-se em São Paulo, anunciou o leilão oficial do mesmo”, que só não se consumou
pelo protesto indignado feito em seu nome pessoal por J. Norberto de Souza e Silva, sócio
do Instituto Histórico, que, estranhamente, não se pronunciou contra mais este ato de
mesquinharia. Não estranha que George Boehrer, um século depois, não entendesse ser
“singular o relativo esquecimento de José Bonifácio pelos historiadores brasileiros”. Não
eram atos de indiferença ou esquecimento. Eram gestos deliberados dos que não podiam
entender as posturas de um homem que, nos seus escritos, nas suas propostas e nos atos
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desassombrados de sua edificante vida defendia o fim do tráfico
de escravos, a abolição da escravatura, a integração dos índios à
comunhão nacional, a miscigenação (antecipando que seríamos
uma nação de mestiços), a reforma agrária, a preservação dos
recursos naturais, a instalação de uma universidade e a exploração
mineral das riquezas do país. Alguém que tinha a exata noção do
que era o Brasil, com seus vícios e ranços, que abominava o clero
corrupto e dissipado, era contra os empréstimos externos e que, com
visão profética, antecipava os vícios da corrupção, escrevendo de forma impecável: “a maior
corrupção se acha onde a maior pobreza está ao lado da maior riqueza”, prevendo, antes
que qualquer outro brasileiro, o que viria ser a nossa pior maldição: a mais terrível e injuta
distribuição de renda em todo o mundo.

Uma obra exemplar
José Bonifácio não era um grande orador, como se nota de suas intervenções na Assembléia
Constituinte, de cujos trabalhos participou desde o primeiro dia, como deputado, embora
ministro e secretário de Estado. Mas suas intervenções são sempre de enorme bom senso,
equilibradas, secas, serenas, enxutas, objetivas e suficientes para esclarecer o assunto em
debate, encaminhar uma proposta ou emitir sua opinião, quer como deputado, quer como
ministro. Dois dos documentos que elaborou, um dos quais chegou a oferecer à Câmara
– um a respeito da representação sobre os índios e outro sobre a suspensão do tráfico de
escravos e o fim da escravidão – bastariam, em 1823, para consagrar uma vida. Mas serviram
também para justificar o ódio que lhe votavam os extremistas dos dois lados: os “corcundas”
– escravocratas, retrógrados, absolutistas e áulicos que nunca aceitaram a independência – e
os radicais exaltados, insubmissos, rebeldes e inconformados, que, inspirados no exemplo
das jovens repúblicas sul-americanas, queriam romper de vez com a ordem monárquica,
expulsar o regente, mandá-lo de volta a Portugal e proclamar logo a república.
O melhor exemplo de sua objetividade, serenidade e equilíbrio está no texto que escreveu
no exílio, justificando por que era mais conveniente a monarquia constitucional ao Brasil,
embora previsse que, descambando para o absolutismo, a república se tornaria inevitável,
como de fato ocorreu:
O império constitucional era o mais análogo aos seus costumes [referia-se ao Brasil]; e
com a liberdade que este firmava, garantia a todos ficarem contentes, sem que fosse preciso
recorrer com amargos sacrifícios ao ideal republicano que a experiência de seus vizinhos
lhes apresentava anárquico e violento. Assim, os doidos absolutistas se desenganem, pois
se fizerem a contra-revolução, esta não se firmará, mas sim começarão novas reações e o
republicanismo triunfará.
Nos seis meses que durou a Constituinte e nos poucos em que exerceu seu mandato na
legislatura ordinária, depois que voltou do exílio, fez mais de quarenta intervenções, tendo
sido inclusive eleito para presidir a Assembléia, depois de sua demissão do Ministério. Como
ministro, durante dezoito meses, sua produção é inacreditável. São mais de mil atos, entre
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decretos, despachos, decisões, cartas, alvarás, ofícios e avisos; dezenas de proclamações, falas e
manifestos e centenas de instruções diplomáticas, cartas e respostas aos agentes estrangeiros,
além de uma infinidade de audiências e solenidades de que participou como principal
ministro do governo, entre as que estão documentadas. Custa entender de onde tirava
tanta energia, e como ainda encontrava tempo para organizar a Armada, arrecadar fundos
para a guerra da Independência, providenciar suprimentos e cooptar oficiais ingleses, fazendo-os
desertar para servir ao Brasil, como fez com John Taylor.
Um homem com estas qualidades só podia suscitar inveja, ódio e despeito, pois todos
viam nele o dínamo que transmitia energia ao país e o colocava enfim para funcionar,
depois do letargo de três séculos. Não tinha complacência com os néscios, os corruptos e os
extremistas. Não guardava conveniência, pois nos momentos mais graves dizia sempre o que
pensava, embora quando se tratasse dos interesses do país fosse cauto,
Nos seis meses que durou a
seguro e cuidadoso, como se revela nas instruções aos agentes diploConstituinte, e nos poucos em
máticos e nas audiências concedidas aos representantes estrangeiros,
que exerceu seu mandato na
conforme consta do Arquivo diplomático da Independência, publicado
legislatura ordinária, depois
em 1922 para comemorar o centenário. Sua ousadia e visão iam a tal
que voltou do exílio, fez mais
ponto que há mais de 170 anos já preconizava o que hoje ainda se
de 40 intervenções, tendo sido
discute: a chamada “moratória” para os que saem de cargos estratégicos
inclusive eleito para presidir
do governo: “Por que razão o ministro demitido não receberá uma
a Assembléia, depois de sua
pensão – como guardará ele os negócios de um Estado que o abandona
demissão do Ministério.
às vezes carregado de dívidas?”. É claro que ele se referia a um ministério de apenas cinco titulares e num tempo em que, como ele, entregar-se de corpo e alma às tarefas do Estado significava abandonar seus próprios interesses e
sair do governo mais pobre do que entrou, pois esta era, infelizmente, a regra, não a exceção.
Sua obra como político, como homem público, como estadista é exemplar e inigualável em
qualquer época, se levarmos em conta o curto período em que exerceu o poder e consumou
a maior conquista de nossa história.

O progressismo de José Bonifácio
Ele mudou a estrutura política do Brasil, dando início ao governo representativo e
constitucional. Queria mudar também a estrutura econômica. Pensava em substituir a tradicional cultura do açúcar, que sustentara a economia colonial, por entendê-la prejudicial
ao equilíbrio ecológico, uma ameaça ao meio ambiente, além de estimular a escravidão.
Falando do luxo e da corrupção era cáustico mas preciso: “O luxo e a corrupção nasceram
entre nós antes da civilização e da indústria; e qual será a causa principal de um fenômeno
tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, porque o homem que conta com os
jornais de seus escravos vive na indolência, e a indolência traz todos os vícios depois de si”.
Em sua pregação não poupava ninguém. Ao clero que apoiava e se aproveitava do trabalho
escravo, chamava de “os nossos sabujos eclesiásticos”. Vergastava todos os vícios e todos os
viciados. Referindo aos males da justiça, que no Brasil são imemoriais, aludia aos “nossos
magistrados, se é que se pode dar um tão honrado título a almas, pela maior parte, venais,
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Um homem com estas
qualidades só podia suscitar
inveja, ódio e despeito, pois
todos viam nele o dínamo
que transmitia energia ao
país e o colocava enfim para
funcionar, depois do letargo
de três séculos.

que só empunham a vara da justiça para oprimir desgraçados que não podem
satisfazer à sua cobiça, ou melhorar a sua sorte”.
Seu horror à escravidão, que foi o pior de todos os males brasileiros,
se justificava por entender que, negando-se os direitos aos escravos, jamais
se tornariam o que ele queria que fossem, “nossos irmãos e nossos compatriotas”. Não pensava em interesses mesquinhos e na imoral justificativa
dos que defendiam a “propriedade” dos donos de escravos, mas no interesse
do país e nos princípios éticos e cristãos que ele defendia, embora fosse,
como a maioria dos adeptos da “ilustração”, um vigoroso anti-clerical.
José Bonifácio tinha solene desprezo por símbolos, condecorações (que ele chamava
de “fitas”) e títulos de nobreza, além de honrarias, que nunca pleiteou nem nunca aceitou,
tendo concordado apenas em receber a Ordem de Cristo pelos serviços prestados a Portugal,
muito embora seu filho natural tenha aceitado o título de conde de Rezende. Foi dele a idéia
de instituir a Ordem do Cruzeiro do Sul para galardoar os que tinham se destacado na luta
pela independência e prestado grandes serviços ao país. No exílio, quando soube que D.
Pedro I usava essas concessões para cooptar os áulicos e enfatuados, que, ainda hoje, adoram
exibir esses símbolos de mera ostentação sem que nunca tenham prestado serviços à pátria,
sua ojeriza tornou-se ainda maior, e chegou a incluir, nas 15 condições para se preservar um
Estado, a 6a, que dizia expressamente: “Não conceder comendas, hábitos, capelas e ofícios
senão aos beneméritos, e não dá-las por vida”.
Embora diplomado em Direito, tinha horror a este terrível hábito bacharelesco de
redigir leis complexas, prolixas, complicadas e em grande parte inúteis, que o cidadão
comum não consegue jamais conhecer para defender seus direitos e saber quais as suas
obrigações. Chegava ao extremo de preconizar a diminuição de seu número. Referindo-se
a elas nesse mesmo documento, como segunda de suas 15 condições, recomendava “Antes
diminuí-las que aumentá-las”. Escreveu mais de uma vez que “o legislador sábio e prudente
é um escultor que, de pedaços de pedra, faz uma estátua”. Por isso reclamava das leis que
eram, como por sinal continuam sendo, “contraditórias, trapaceiras, imensas, abusivas e
incompletas”. Não só tinha razão como as suas propostas e projetos eram claros, concisos e
objetivos como reclamava, demonstrando imensa sensibilidade social, contrariando Evaristo, que o acusava desse defeito, por ser cientista.
Tinha razão Aureliano. Não era um homem. Era um colosso!

Notas
1 Cf. RODRIGUES, José Honório. O pensamento político e social de José Bonifácio, em Vida e História. Rio de Janeiro,
Ed. Civilização Brasileira, 1966, p. 36.
2 Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva, coligidas e reproduzidas por Edgard de
Cerqueira Falcão. São Paulo, 3 v., il.
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