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Ex. Z

U MA nova leitura da "Circular", que Teófilo Otoni
dirigiu, em 1860, aos eleitores de sua província, fêz-me
pensar na grande figura liberal do Império. Esse mineiro dificilmente se ajusta ao padrão mais comum dos
homens públicos do Brasil de seu tempo. Faltavam-lhe
maiores afinidades com o tipo predominante' de político — o bacharel primeiro de Coimbra e depois de
Pernambuco e São Paulo, era mais apegado às aparências e às fórmulas, ora de um realismo imediatista,
desatento às necessidades mais elementares do povo e
fazendo do poder um instrumento dos interesses da
grande propriedade territorial, como se verificou desde os albores do "regresso" até o declínio da oligarquia saquarema. Otoni foi de outra marca e esteve
muito mais na linha de um Domingos José Martins, c
comerciante que sonhou implantar a república em
1817, ou de! um Evaristo da Veiga, jornalista, mas
também comerciante, que, melhor do que qualquer outro, representou a época da Regência, no seu liberalismo, nos seus penderes democráticos, no seu sólido e
então legítimo e oportuno espírito burguês.

Descendente de um genovês em quem madrugaram os ideais de liberdade da classe média e que por
isso se viu na contingência de abandonar, na primeira
metade do século XVIII, a terra de nascimento, couberam em herança ao mineiro Teófilo Otoni as ideias
do antepassado europeu acrescidas de algumas das
qualidades mais características da gente de sua província — a simplicidade, a coragem tranquila, a fidelidade aos compromissos, o gosto de ser livre. Mais
do que ninguém, será ele entre nós o liberal cem por
cento, defensor de todas as franquias políticas e ecc-nômicas, empenhado em destruir no Estado quaisquer
órgãos que pudessem envolver restrições aos direitos
individuais, adversário do Conselho de Estado, e do
Senado vitalício, e mal dissimulando cgeriza por aquilo que Bagehot chamou de "partes imponentes" da
monarquia.
Natural de um pequeno burgo de Minas, célebre
pela intensa atividade política de seus habitantes, Otoni não se sustentava em raízes rurais e era de preferência um homem da cidade, quei tinha garbo — em
meio do bovarismo do Segundo Reinado e de sua
"aristocracia achinelada", cujo prestígio assentava nas
grandes terras e nos numerosos escravos — de ser comerciante, de buscar recursos no seu "giro" comercial.
Republicano de índole e de formação', disposto, como
declarou, a republicanizar as instituições monárquicas,
se se lhe pudesse procurar figurino estrangeiro seria
antes na América do Norte, talvez remotamente em
Jefferson, cujas opiniões invocou em situação difícil,
ao defender previamente o golpe de Estado da Maio4
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ridade, ou em Lincoln, de quem tinha pelo menos o
mesmo estilo de barba e de sobrecasaca. Dos republicanos franceses da época revolucionária, poder-se-ia
dizer que se aproximava pe'lo amor aos modelos romanos, se as letras latinas em que excelia não fossem
muito mais um sinal de sua origem mineira.
A vida de Teófilo Otoni e a sua carreira política
não apresentam, ao contrário de tantas outras, mudanças bruscas, contradições, apostasias. Nascido em 1807,
rapazola de menos de quinze anos ao emancipar-se o
Brasil, era então pouco mais do que analfabeto. Mas
seu irmão Cristiano advertiu, ao escrever-lhe a biografia, que o juramento da Constituição, a bandeira da
r.ova pátria, a independência e a liberdade produziram na família Otoni "verdadeira revolução". Revolução que impsdiu o jovem Teófilo a deixar o seu oficio de caixeiro, o seu balcão de comércio, e empenhar-se na política. Ele mesmo nos conta, não sem
ênfase, que foi como uma "faísca elétrica que, passando através do espírito de seu pai, lhe abrasou a imaginação". Como poderia manifestar o seu entusiasmo,
participar da vida pública o mineiro da Vila do Príncipe? Fazendo versos. Já agora com inteira simplicidade, diz que "adolescente analfabeto se arvorou em
cantor da ideia regeneradora". Poemas de que não
lhe ficaram sequer vestígios na memória, assevera-nos
na "Circular", escrita aos cinquenta e três anos, mas
que suscitaram grandes aplausos nas reuniões em que
os declamou.
Ao cabo de quatro anos de estudos básicos, feitos
t-cm a paixão- da seriedade, deixou Teófilo Otoni a
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terra natal e veio para o Rio, "esta Babilónia", como
lhe parecia em 1860, a fim de tentar a instrução superior. Era já um "distinto latinista", no dizer do irrnão e biógrafo. Aqui obteve matrícula na Academia
de Marinha e aplicou-se — palavras suas -- "como é
próprio dos estudantes aguilhoados pelo amor da glória e pela necessidade dei "conquistar posição". Aluno
do primeiro ano, deu para logo a medida do seu caráter, protestando contra injustiças no tratamento dos
estudantes, uns nobres e protegidos, assentando praça
de guarda-marinha sem qualquer formalidade, outros
só o conseguindo depois de exames e provas. Isso se
verificou em fins de 1827, precisamente quando os
elementos liberais no Rio de Janeiro, na imprensa e
no Parlamento, cresciam de força e1 tomavam o ascendente da opinião. O aluno da Academia de Marinha
formava na corrente democrática, frequentava a roda
de Evaristo e de Bernardo de Vasconcelos, e do primeiro se fizera professor de geometria. Mas as suas
ideias eram mais avançadas: queria o "governo do
povo por si mesmo na significação mais lata da palavra", queria a república. Ei-lo então iniciado em sociedades secretas, secretário do Clube dos Amigos Unidos, ei-lo jornalista nas páginas da Asíréía, do Rio, do
Astro de Minas, de São João dei Rei, e do Eco do Serro,
de Diamantina.
Escrutinador de uma mesa eleitoral na freguesia
do Sacramento, levantou uma questão de ordem que
afetava a pessoa do então ministro da guerra, general
Oliveira Álvares, e propôs que este fosse multado.
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Não tardou o revide contra o temerário. Tendo completado o curso da Academia de Marinha, sempre
como primeiro aluno, quis continuar os estudos matemáticos na Academia Militar: sem nenhum moíivo
plausível, negou-se-lhe permissão, conseguindo apenas
acompanhar como ouvinte a cadeira de mecânica de
que era professor Joaquim José Rodrigues Torres, então liberal entusiasta, amigo íntimo de Evaristo, e depois visconde de Itaboraí, maioral da oligarquia conservadora. Por andar em tais companhias, foi Otoni
ameaçado com ordens de embarque para a costa da
África e o Amazonas, vendo-se coagido a dar baixa.
Deixando os estudos que o fariam engenheiro,
voltou a Minas, levando uma pequena tipografia para
imprimir o jornal que ia fundar - - a Sentinela do Serro. O Primeiro Reinado chegava ao fim e nas montanhas mineiras repercutiam todas as questões políticas que no Rio se agitavam. Os sucessos de. março
de 1831 determinaram (aqui e na Vila do Príncipe a
mesma reação. Desde 3 de abril Teófilo Otoni fizera
uma proclamação aos serranc-3, "chamando-os às armas para deitar por terra a tirania"; a 6 o movimento
estava vitorioso no Serro; no Rio tudo se consumaria
no dia seguinte. "Journée dês dupes" pareceu-lhe a
revolução de 7 de abril, de que imediatamente se apoderaram os moderados, os que não queriam a república e continuariam a fazer do trono o penhor da
unidade nacional.
O certo é que, embora julgando-se logrado pelo
rumo dos acontecimentos, Otoni, salvo na questão da
manutenção da monarquia, estava afinal com os mo-

derados. E' ele mesmo, que, acentuando as suas verdadeiras tendências, anota na "Circular": "O redator da
Sentinela do Serro nunca sonhou senão com a democracia pacífica, a democracia, da classe média, a democracia da gravata lavada, a democracia que com
o mesmo asco repele o despotismo das turbas ou a
tirania de um só". Por outras palavras, o governo da
classe média, o governo da burguesia, e não propriamente do povo, das massas. Posição perfeitamente de
acordo com a ideologia liberal nas suas origens históricas, baseada na inviolabilidade da propriedade e fazendo desta o fundamento do direito de representação
política. Fiel a essa posição esclarecida e avançada na
época e no meio brasileiro, permaneceu sempre Teófilo Otoni. Aplaudiu o Ato Adicional de 1834, que
trouxe um esboço de sistema federativo e aboliu o
Conselho de Estado, lamentando que não tivesse acabado com a vitaliciedade do Senado. Liberal sincero,
nunca se acumpliciou com os interesses da "oligarquia
tenebrosa. . . apoiada no poder e no dinheiro dos traficantes da costa da África", a que se referiu na sua
"Circular", sofrendo-lhe antes a hostilidade, ora ostensiva, ora subterrânea. Em resguardo de suas ideias
lutou de todas as maneiras, inclusive pelas armas,
como em 1842, sem esperança de vitória, somente
para não abandonar os amigos.
A "Circular" aos eleitores de Minas tem uma importância muito maior do que ordinariamente se lhe
concede. Misto de memórias políticas e de panfletc,
vibrante de paixão generosa e sabendo fazer justiça, é
um documento no qual os principais sucessos •? episó8 —

dios de cerca de quarenta anos de vida pública brasileira são apreciados sob um ângulo de particular significação. A história desse período não poderá ser feita
sem a sua consulta, a sua atenta leitura. Haverá por
ceito quem não goste das verdades que esse depoimento encerra acerca do Brasil imperial; rnas é o testemunho de um homem bem do seu tempo, libera! no
sentido mais rigoroso da palavra, incorporador de companhias de interesse público, desbravador de sertões,
construtor de estradas, fundador de cidades - - a segunda Filadélfia, hoje Teófilo Otoni - - arauto da democracia pacífica, mas rebelde empunhando armas
contra a violência organizada em códigos reacnnários,
?atinista, bom mineiro que não n e deixou mistificar por
urn título de barão ou de visconde.

UM PARAIBANO

A NTONIO Borges da Fonseca, redator da Gazeta
Paraibana, da Abelha Pernambucana, do Repúblico,
do Publicador Paraibano, do Correio do Norte, do Nazareno, do Tribuno, da Revolução de Novembro, do
Prometeu e do Constituinte, foi talvez o mais obstinado
panfletário que o Brasil conheceu no primeiro meio século de vida independente. Dele disse Joaquim Nabuco
que possuiu como ninguém a envergadura revolucionária. E pode-se acrescentar que a guardou intacta já
sexagenário, quando o Império lograda consolidar sob o
olhar vigilante do monarca e dentro da armadura que
lhe souberam forjar homens do feitio de Vasconcelos,
Paraná e Uruguai. Haverá muito de autovalorização e
de jactância no "Manifesto Político" de 1867, ao descrever a sua vida e a sua ação política. Mas é incontestável que participou intensamente de alguns sucessos
importantes da história imperial. A revolução de 6 a 7
de abril por exemplo.
Chegado ao Rio, em fins de 1830, com 22 anc«s
apenas, mas já tendo redigido dois jornais, um na sua
terra natal, a Paraíba^ e outro no Recife, e sofrido demissão de cargo público e prisão, empenhou-sei para
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logo em cheio nc- combate ao governo e ao próprio imperador. Como nas províncias do norte, serviu-se da
mesma arma — (a, imprensa. O Repúblico, que fundou,
exprimia ao lado de outras folhas mais ou menos extremadas -- Nova Luz Brasileira, Astréia, Aurora Fluminense — o pensamento liberal da época. "Defender a
causa da liberdade", eis o seu objetivo máximo. E
numa ortografia parecida com a do padre Diogo António Feijó (e com a do general Klinger mais tarde)
entrou a investir contra o que tachava muitas vezes
com razão de desmandos do poder. Escrevendo com
clareza e desembaraço, deixava manifesta a sua pouca
fé no liberalismo de Pedro I e dos homens quei o cercavam. Os acontecimentos políticos europeus, sobretudo depois da queda de Carlos X, davam-lhe força para
não pc/upar o imperador, cuja investidura afirmava ser
de origem nimiamente popular: "Um príncipe estrangeiro, e todo o poder que depois teve e tem o recebeu
de nossas mãos, por especial favor e graça que lhe quisemos fazer. . . os direitos que chamaram o imperador
ao trono do Brasil foram a vontade do Soberano Povo
Brasileiro". O verdadeiro soberano, pois, era o povo.
Isto dizia a 18 dei dezembro de 1830. Poucos dias antes
afirmara: "Contra a vontade Soberana da Nação Brasileira não podem nem "reis nem roques... o Brasil
quer ser monárquico-constitucional e jamais sofrerá
que um "ladrão coroado" se sente no trono que a Nação ergueu para assento de um monarca constitucional" (os grifos são do Repúblico). Se dje tal havia
ameaça, o caminho a tomar fora indicado em Paris:
~- 11

"Ditosa França! Feliz Revolução! Tu trouxeste a paz
o a liberdade ao género humano!"
O choque elétrico causado no Brasil pela notícia
da queda de Carlos X, segundo o testemunho de Armitage, emprestava à política brasileira um cunho revolucionário. E Borges da Fonseca, entre os mais
decididos, armava a trama, estimulando as suscetibilidades nativistas e açulando os melindres militares. Ninguém mais do que ele tirou partido, contra a estabilidade do reinado, de certos atos da alta administração do exército. Uma lei recentemente votada autorizara o governo a suprimir corpos e reduzir efetivos.
Medida apoiada na Câmara pelos deputados liberais,
Borges da Fonseca servia-se não obstante dela para
malquistar o governo com \ap forças armadas. "Diz-se
que o Sr. ministro da Guerra tenta dissolver o Batalhão do Imperador. . . hoje em tudo o modelo dos batalhões e o seu comandante o coronel Manoel da Fonseca Lima, além de ser cidadão capacíssimo, é um militar olhado pelos de sua corporação como um dos
primeiros oficiais de caçadores do Brasil". E dava
como causa da dissolução o fato de o Batalhão do Imperador se ter oposto em 1829 à proclamação do absolutismo. Também a transferência do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, do comando das Armas da Corte para São Paulo, oferecia ao Repúblico oportunidade de nova intriga. "Deverá o general obedecer ? De
nenhuma forma. As comandâncias (sic) darmas são
empregos em comissão e nenhuma é a lei que obriga a aceitá-los". Em outro artigo, louvava o pai do
futuro Caxias, que se portara em Pernambuco, na re12 —

pressão à revolução de 1824, "com muita dignidade
e como homem de bem". Os militares da família Lima
e Silva seriam elementos decisivos no movimento que
acarretou a abdicação de Pedro I. Se Borges da Fonseca buscava explorar o prestígio desses e outros chefes do exército, o conde do Rio Pardo, ministro da
Guerra, não soube, por seu lado, captar-lhes as simpatias, e o ambiente político do momento iria dar vasão a antigos ressentimentos, sob a aparência das mais
belas reivindicações liberais.
Nos dias dramáticos de março de 1831, por ocasião do regresso do imperador de su4a viagem a Minas,
o Repúblico concorreria de maneira decisiva para criar
o clima adequado ao surto da revolução nativista.
O jovem Borges, educado no ódio ao "marinheiro" da
lusofobia nordestina, seria um dos cabeças do revida
no Rio de Janeiro a certos excessos dos antigos colonizadores ainda poderosíssimos. Nas noites das garrafadas, pôs-se à frente dos grupos que enfrentavam os
manifestantes portugueses e, se não teve o papel principal de que mais tarde se gabaria, foi dos mais arrojados nos tumultos das ruas da Quitanda e Direita.
Prova disso está na sanha com que o visaram. Vale a
propósito recordar, não o seu testemunho, que poderia ser suspeito, mas o do atento e minucioso Armitage,
tão da intimidade do moderado Evaristo. Conta-nos o
inglês que, na noite de 13 de março, os portugueses,
levando de vencida os brasileiros, gritavam — "Morram os deputados republicanos! Morra o redator do
Repúblico! E davam vivas ao Imperador. . ."
13

Daí em diante alteia-se sempre o tom subversivo
de Borges da Fonseca. No Repúblico, de 23 de março, publica um soneto intitulado "Ás armas", em cujo
primeiro quarteto se lê:
Às
Às
Às
Às

armas!
arrrías!
armas!
armas!

Brasileiros denodados!
Que o chumbismo nos provoca!
E' divisa que nos toca!
Contra os pérfidos malvados!

Chumbismo, isto1 é, portuguesismo, pois • que no
Rio, mais do que de marinheiros, a alcunha dos lusitanos era a de pés de chumbo, chumbeiros, chumbistas ou papeletas. No número seguinte, o jornal grita
que "o Brasil é dos brasileiros e que a revolução está
feita", caso o governo (Pedro I nomeara a 19 um Ministério liberal) não enfrente "os marinheiros vis e
desprezíveis sustentados pelo traidor-mor. (O grifo é
do original).
Seguiram-se os sucessos de 25 de março, cora o
comparecimento inesperado de Pedro I ao "Te-Deum"
mandado rezar pelos liberais, na igreja de São Francisco de Paula, a cuja porta se ouviram vivas ao imperador "enquanto for constitucional". Nesse mesmo
dia, depois da festa religiosa, Borges da Fonseca e
mais alguns amigos foram ver as luminárias comemorativas do aniversário da Constituição "nos quartéis
da artilharia de posição". E' o que ele nos cont;a no
n.° 51, de 30 de março, acrescentando: "Não tenho
expressões para agradecer os obséquios que recebi então de todos os bons artilheiros, cordiais amigos de todos os amigos da liberdade do Brasil". E fala "no bró14 —

dio que haviam preparado os oficiais dos dois corpos",
nos versos patrióticos improvisados pelo poeta Muniz Barreto, na afabilidade do brigadeiro Francisco de
Paula Vasconcelos, do coronel Bitencourt "e todos
os mais oficiais", salvo o comandante do 1.° que lhe
pareceu distante e reservado. Atuava assim Borges em
plena caserna, junto a militares já resolvidos a 3e oporem a qualquer distorsão autoritária. Nos quartéis íicou o redator do Repúblico até as 2 horas da madrugada, sendo conduzido à casa pelo próprio brigadeiro e toda a oficialidade, a fim de evitar algum encontro com "malvados marinheiros".
Não se trata de
basófia retardada de "Manifesto Político" de 1867; isto
foi impresso, convém acentuar, cinco dias depois, sem
nenhuma contestação. Aliás, desde a publicação da
representação dos parlamentares ao imperador, redigida por Evaristo, a conspiração se alastrava toclos os
dias, e civis como Odorico Mendes e Borges da Fonseca se empenhavam na aliciação dos militares.
A 2 de abril, sob o título "A resistência le^a! dos
povos", o Repúblico invocava esse "dever sagrado, natural, que es homens têm de defender a liberdade".
Quatro dias depois a revolução estava, feita e o seu
desfecho assumia forma bem brasileira pelo.3 aspectos
de transigência e cordura em vez de derramamento de
sangue e de república, a abdicação do monarca em
favor do seu filho de cinco anos e uma Regência em
nome deste. Súbito apaziguamento dominou os espíritos mais inquietos. Odorico Mendes cantava em versos lamentáveis
15

Vitória! Vencemos!
Viva a liberdade!
Laços d'amizade
Nos devem unir.
Aos erros passados
Doce esquecimento
Em peitos briosos
Não cabe vingança
Nem honra se alcança
Com cego furor.
Borges da Fonseca publicava esses versos, pedindo que todos os repetissem, e que até com eles os
pais embalassem os filhos. Tão cordato se revelava o
paraibano que tomou a si fundar no Rio a Sociedade
Defensora da Liberdade e Independência Nacional,
transformada pouco depois no grande instrumento da
ação política de Evaristo da Veiga e do partido moderado. Mas a verdade histórica é que a ideia primeira
foi de Borges da Fonseca aproveitando-se da iniciativa de um grupo de patriotas, reunido em Santos, a 4
de abril de 1831, e que ali organizara a Sociedade
"dos Defensores" da Liberdade e Independência Nacional. Em O Repúblico de 28 de abril, depois de
acentuar que já não havia razão para clubes secretos,
cabíveis em tempos de; despotismo, dizia Borges r "Tenho resolvido estabelecer na casa da minha residência
uma tal sociedade com a mesma denominarão com
que foi criada em São Paulo e me sirvo dos seas estatutos ..."
16 —
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10 de maio seguinte convocava uma reunião
casa, na rua de São Pedro n.° 405. para a eleiConselho Diretor, publicando a primeira lista
sócios, logo depois acrescida de mais 90 ade-

Era na verdade o sinal de um largo, embora efémero, congraçamento. Na lista estavam os nomes de
Evaristo, Paula Sousa, Odorico, Honório Hermeto, Costa Carvalho, Limpo de Abreu, maiorais do pariido
moderado em formação; figuras como José Bonifácio
e Martim Francisco, a se definirem em breve em caramurus ou restauradores; membros da Regência e do
governo como Francisco de Lima e Silva. Vergeoiiro,
Caravelas, José Manoel de Morais, visconde de Goiana, Francisco Carneiro de Campos, José Manoel de Almeida; numerosíssimos militares, entre os quais toda
a família dos Lima, inclusive o jovem Lriz Alves, filho do regente, o brigadeiro Francisco de Paula Vasconcelos, que se passaria depois para a Sociedade Federal, os Frias e Vasconcelos; antigos republicanos
como António Gonçalves da Cruz e Henriques de Rezende; homens de ciência como frei Custódio Serríio;
agitadores de rua do feitio de Francisco António Soares — o Brasileiro Resoluto. Que o redator do Repúblico era no momento o coordenador da Sociedade no
Rio, bastaria para atestá-lo esta pequena carta que
lhe mandou José Manoel de Almeida, ministro da
Marinha: "Sr. António Borges da Fonseca. Rogo-lhe a
admissão, se é possível, na Sociedade Dsfensura da
Liberdade e Independência Nacional, e que releve o
não ir pessoalmente fazer esta súplica ou a rninha apre— 17

sentação. S. C., 12 de maio de 1831". Quem assim se
dirigia ao jornalista era o ministro da Marinha, oficial
general, que exercera havia pouco a presidência de Minas Gerais. Sinal ainda de que o pensamento de concórdia entre homens e até gerações existia estará na
composição do primeiro Conselho Diretor da "Defensora", em que figuraram com pequena diferença de' votos -- 96 e 94 respectivamente — Borges da Fonseca
e José Bonifácio, este com idade de quase :,-*T a 'ò daquele .
Mas em Borges da Fonseca, homem corajoso, probo, inteligente, propenso à conciliação nos primeiros
tempos que se seguiram à vitória liberal de 7 de abril,
minguavam certos dons de flexibilidade que a arte política exige; não tinha a paciência de esperar a hora
oportuna; não possuia, ao que parece, grande simpatia ou magnetismo pessoal; e, em última análise, preferia, ao mando, à efetividade do poder, a posição de
censor a quem os fatos na sua liga impura dão quase
sempre razão. Assim se poderá explicar porque, 1ão
acima dos medíocres e nulos que, ao lado de homens
realmente superiores, ocuparam postos dei governo ou
lugares no parlamento entre 1830 e 1870, António Borges da Fonseca foi um político falhado que se compensou na crítica negativa e na ação demolidora.

UM BAIANO

J. oucos homens terão sofrido mais no Brasil por
serem fiéis a si mesmos do que Cipriano Barata. Esse
baiano nada macio, nada plástico, nada conciliador, foi
até a velhice um sectário obstinado das mesmas ideias
e dos mesmos pontes de vista, de tal maneira impermeável a mudanças e transformações, que se fixou
numa figura cujos traços mais originais se confundiam
com a excentricidade ou a mania. Ao morrer, no fim
do período regencial, quando a vitória do "regresso-"
já deixava claro o que seria o Segundo Reinado, com
o poder público enfeudado à grande propriedade territorial, Cipriano José Barata de Almeida era o sobrevivente de uma era extinta, um quase fantasma político, tão distante das acomodações e transigências de
que resultaria o equilíbrio da época de Pedro II, como
a sua longa cabeleira e as suas estranhas roupas das
modas então em uso.
Ao chegar a Coimbra em 1786, já com vinte e
quatro anos, encontrou ainda estudantes, mas já em
fim de curso, José Bonifácio, Câmara Bethencourt,
José Egídio Alves de Almeida, futuro secretário particular de D. João VI e marquês de Santo Amaro, e foi
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companheiro de turma de Manc-el Jacinto Nogueira
da Gama, depois marquês de Baependi Parece que
de nenhum deles se tornou amigo ou sequer bom camarada. Dado o seu feitio, esquivara-se de procurar
a companhia de compatriotas que lhe1 pareciam piesunçosos e que o acolheriam com ares de prctecão.
Mas como todos eles, sofreu a influência da universidade reformada por Pombal e mais do que todos, ficou
marcado pelos autores em voga. Quando recebeu o grau
de bacharel em filosofia, a 7 de julho de 1790, já começara em França a grande revolução; e, de volta ao
Brasil, trouxe a certeza de quei em sua terra também
se faria mais cedo ou mais tarde o que se realizava na
Europa.
O bacharel em filosofia por Coimbra, tomado de
entusiasmo pelas novas doutrinas políticas que iam dominando o mundo, teve inicialmente de disfarçar os
seus pendores. Da metrópole eram rigorosas as ordens
no sentido de combater sem desfalecimento ''as detestáveis ideias francesas". Para viver, Cipriano Barata
fêz-se cirurgião. Não seriam muito nítidos na época os
limites desse ofício. Como cirurgião aprovado, Barata
praticaria a medicina, seria pouco mais do que um
curandeiro e muito menos do que um verdadeiro médico. E não se dedicaria apenas à arte de curar: tornou-se também lavrador de cana em terras dos engenhos de Joaquim Inácio de Siqueira Bulcão, depois
barão de São Francisco, em 1798, poucos meses antes
de descobrir-se a malograda revolução» baiana desse
ano, foi denunciado às autoridade do Reino pelo padre José da Fonseca Neves, como ímpio e blasfemo.
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Não tardou a ser preso, iniciando a série de longas e
repetidas prisões pelo crime de ideias e pela coragem
de pregá-las. Nesse primeiro contato com o cárcere
teve os seus livros sequestrados, uma biblioteca na
qual as obras sobre assuntos políticos se emparelhavam com os compêndios de medicina prática e os tratados filosóficos e científicos com os cartapácios históricos. Da prisão como participante da yrojetada conjuração de 1798 saiu ao cabo de um ano e pouco, abscívido por falta de provas.
A vinda da família real portuguesa para o Brasil,
com as consequências que se lhe seguiram, foi uma revolução, revolução sem pregões retumbantes, revolução contemporizadora que a homem do feitio de Barata dificilmente agradaria. A revolução republicana
de 1817 em Pernambuco, essa sim, suscitaria a sua
adesão. Mas não lhe foi possível fazer nada na Bahia,
senão falar, comentar, deblaterar. Até ser ameaçado
de morte, Barata esperou melhores dias e estes não
para logo chegaram. A revolução constitucionalista de
Í820, em Portugal, deu-lhe ensejo de, já em fevereiro
de 1821, assumir o seu papel na deposição do conde
da Palma. A despeito do físico pouco marcial - - Barata era magro e baixinho, — ostentava nas ruas da
Bahia um espadão de tiracol e um cinto de pistolas, à
maneira sertaneja. Desta vez vitorioso, em breve estava em Lisboa como deputado de sua terra ao Soberano Congresso. De um nativismo extremado, de
que houve outros exemplos sobretudo em Pernambuco e na Bahia, timbrava em ser brasileiro não só nas
reivindicações, nos sentimentos, na fala, mas na indu21

mentária e na dieta. Afrontando o ridículo1, transitava
naquela Lisboa cheia de influências francesas e inglesas com roupas de algodão tecido no Brasil, sapatos
de bezerro' sem tinta, chapéu de palha e um tosco bengalão. Bem se pode imaginar o espanto que causava
aos portugueses e o desgosto aos brasileiros, muitos
deles irritados pela falsa noção que o seu colega estaria diando dos costumes do novo país.
Mas Cipriano Barata, na sua mistura dei herói e
cabotino, decidira-se a enfrentar os deputados portugueses e a deifender os direitos do Brasil. Orador sem
maiores recursos, além dos da coragem e pertinácia,
frequentou assiduamente a tribuna das Cortes, fez discursos atrevidos, combateu erros e abusos e sacudiu
escadas abaixo um colega marechal. Denunciando as
prevaricações da Justiça, afirmou que a causa principal da revolução promanava do "crime dos desembargadores"; e investindo contra os desmandos do clero, contou que na Bahia as criancinhas eram sustentadas na Casa dos Expostos "com papa feita com
aguardente, a fim de que dormissem muito". Grande
falador, indignava-se entretanto com os discursos intermináveis que ouvia, exclamando: "Enquanto aqui
se: gastam palavras, os infelizes morrem de fome ao
desamparo". Quando os deputados portugueses, desprezando os interesses do Brasil, concluiram afinal a
Constituição, Barata foi dos sete brasileiros que se recusaram a jurá-la e fugiram para a Inglaterra.
De regresso à terra natal, veio encontrá-la emancipada, e adotada a solução da monarquia constitucional. No íntimo, preferia que aqui se tivesse proclama22 -

do uma república, como no resto da América. Conformou-se ou fingiu que se conformava. Ocupada ainda
a Bahia pelas tropas do general Madeira, ficou em
Pernambuco e iniciou a sua carreira de jornalista r.a
Gazeta Pernambucana, fundando depois a Sentinela
da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Novo mandato outorgaram-lhe seus conterrâneos, desta vez à
Assembleia Constituinte. Barata não confiava nem no
governo do Rio, nem em José Bonifácio, nem no jovem imperador. E não quis tomar assento, malgrado
convites e intimações, formando no Recife ao lado dos
elementos mais exaltadamente liberais. O resultado
foi nova prisão na fortaleza do Brum, onde conseguiu
fazer um número da Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, atacada e presa na fortaleza do
Brum, por ordem da força armada reunida, de protesto viril contra a violência que sofria.
Preso sempre, viu-se Barata transportado para o
Rio de Janeiro e, aqui chegado, metido na fortaleza
de Santa Cruz, de onde numa coincidência impressionante, seara havia três semanas, para um exílio de cinco anos, José Bonifácio, o ministro que o acusara de incitador da desordem e da anarquia. Desta feita, embora
tivesse o Brasil um governo constitucional, ia Cipriano Barata sofrer como nem nos tempos coloniais. A
devassa aberta para apuração de seus crimes arrastou-se cerca de dois anos, não obstante a ordem de
Pedro I para que "fosse breve e sumariamente sentenciado na forma das Ordenações do Reino". Da foi taleza de Santa Cruz passou o patriota baiano para a da
Uage, voltando depois para aquela. Por fim veio a con— 23

denação à prisão perpétua. Barata não desanimou, encheu laudas de defesa, dirigiu-se à Câmara dos Deputados, tentou- todos os recursos judiciais. Ao cabo de
sete anos, a Relação da Bahia deu-lhe ganho de causa, o que não impediu que por desídia ou covardi'1 da
Justiça do Rio a execução da sentença se procrastinasse! sob a ridícula alegação de que estava recolhido
a uma prisão militar.

doentes, ensinar francês. Seu aspecto tinha algo de
um profeta bíblico; a cabeleira que usava era comprida como a de uma mulher; mas a idade não 3he
moderava a palavra; falava, combatia, exprobrava, censurava. A l de outubro de 1838, morreu assistido por
um padre, cujos socorros pedira. Baiano, louvou no
transe final a "excelsa Bahia"; patriota puro, sincero,
profissional, num derradeiro arranco, gritou: "Viva a
Pátria". A pátria esqueceu-o.

Ao sair da cadeia, era Barata, um velho do mais
de sessenta e oito anos. Velho rijo, porém, velho teimoso, velho impávido. Em 1831, volvendo à Bahia,
publicava de novo o seu jornal de combate, a Sentinela da Liberdade — hoje na Guarita do Quartel General do Pirajá na Bahia de Todos os Santos. Como
era de esperar, a agitação decorrente do 7 de abril empolgou-o e ei-lo outra vez trancafiado numa prisão
militar e a escrever a Sentinela da Liberdade na Guarita do Forte de São Pedro, na Bahia de Todos os
Santos. Mandado preso para o Rio, foi para a ilha
das Cobras e publicou a Sentinela da Liberdade na
Guarita do Quartel General do Pirajá — hoje presa na
Guarita da ilha das Cobras, em o Rio de Janeiro. No
levante ali ocorrido, em outubro de 1831, Barata tomou
parte, sendo transferido primeiro para Villegaignon,
depois para a fragata Niterói. Escusado é dizer que mais
duas "Sentinelas da Liberdade" surgiram. Solto em
1832, com setenta anos de idade, tornou à Bahia e a
Pernambuco e publicou novas "Sentinelas". Mas desta
vez a velhice fazia exigências e a família também.
Era mister mudar de caminho. Barata foi para o Rio
Grande do Norte cuidar afinal de sua vida, tratar de
21
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OUTRO BAIANO

A aula régia de José Francisco Cardoso, na Bahia do fim do século XVIII, o mulatinho Caetano Lopes de Moura descobriu que o estudo lhe poderia proporcionar uma vida menos estreita e rotineira do que
a do piai carpinteiro. Este e os dois irmãos de Caetano levaram em zombaria o seu sonho de ser professor e isto mais o aferrou ao plano de instruir-se, de
ganhar o mundo de que os livros guardavam o segredo. Tal foi o afinco com que se deu ao estudo que,
ao cabo de ano e meio, se tornava familiar do latim
e, ainda estudante, angariava discípulos. Num pequeno mealheiro entrou a recolher tudo o que lhe sobrava das despesas próprias de um mestre improvizado.
Com esse dinheiro atravessaria os mares e iria até Paris - - tal o projeto do mulatinho baiano.
Na vida nada folgada a que se condenara, surpreendeu-o doença grave, um pleuriz do que o tratou
o Dr. António Ferreira França, recém formado em
Coimbra, futuro deputado e médico de Pedro I. Interessando-se pelo próprio mal, em vez de professor, passou a querer ser médico. Ao Dr. França pediu emprestado livros de medicina, teve confusas noções a
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respeito de "moléstias esthenicas e asthenicas", usou
e abusou do grande remédio que era então a Água Inglesa, paciente suportou os • cáusticos de Santana. Debelado o pleuriz, foi convalescer em Santo Amaro, no
engenho do sargento-mor Francisco Borges de Barros,
pai de Domingos Borges de Barros, depois visconde
de Pedra Branca. Mulatos talvez fossem também esses ricos proprietários de terras, mas entre eles e o
filho do carpinteiro do Salvador havia as diferenças
das condições económicas e de um colorido mais gritante. Ainda assim ensinou latim aos filhos do sargento-mor, enquanto esteve no engenho.
Reconquistada a saúde e após algum tempo de
espera, um dia foi o mealheiro devassado. A soma encontrada não seria grande, o que não impediu o baianinho ambicioso de embarcar para Portugal, num veleiro que gastou no percurso setenta dias. Foi seu companheiro de viagem outro moço baiano, Pedro Gomes
Ferrão Castelo Branco, a quem muito se afeiçoou e que
lhe daria, mal chegado a Lisbc*a, a primeira decepção.
Parente de fidalgos portugueses, entre os quais o conde da Cunha, Ferrão tornou-sei de repente esquivo,
abandonando o amigo da Bahia. A este pareceu que a
súbita mudança fora um ataque de soberba, mas a causa era outra, bastante desculpável: Ferrão incendiara-se numa paixão infeliz por uma filha do José Bonifácio, então em Portugal, e, desesperado, louco, nada
conseguindo, suicidou-se.
Não era intenção de Caetano Lopes de Moura
ficar na metrópole. Logo que pôde, partiu para a França, na companhia já agora de outro baiano, Joaquim
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Teodoro de Sousa Soares, rapaz rico, formado em leis
em Coimbra, que ia se dar ao luxo de "peregrinar e
correr as principais cidades da Europa". Mas não estavam a cuidar muito esses moços nos transtornos que
Napoleão causava à vida do mundo. Em vez da França, foram parar em Portsmouth, aprisionado o navio
em que viajava por um brigue inglês. Tentou a Caetano Lopes de Moura conhecer Londres, como certamente fez Sousa Soares, seus recursos entretanto eram
minguados e imenso o desejo de estudar medicina em
França. Deixou-se pois ficar em Portsm&uth, aproveitando o tempo para praticar a língua inglesa. Afinal
encontrou meios de deixar a Inglaterra, fêz-se de novo
ao mar e, desembarcando em Cherburgo, seguiu para
Ruão.
Aqui começa para o filho do carpinteiro do Salvador uma fase que poderia parecer umia grande aventura individual, se a França e todos os que nela habitavam não se vissem impelidos pelo mais extraordinário aventureiro jamais conhecido: na órbita napoleônica giravam todos os destinos, e a essa contingência não escaparia o mulatinho baiano. Em Ruão, Caetano Lopes de Moura, sem lograr a proteção de um
antipático cônsul português que lá havia, começou logo
a estudar química e botânica. Da Bahia trouxera um
conhecimento razoável da língua francesa, mas muito
lhe serviu o latim para esclarecer dúvidas. Não lhe
faltaram aborrecimentos com a polícia, que costumava desterrar estrangeiros suspeitos para o que ele chamou, ingenuamente, de "cidades do sertão da França".
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Animoso, conseguiu chegar a Paris, iniciar novos estudos e conviver com gente mais acolhedora, como o
sábio português abade Corrêa da Serra, quei o aconselhou a fazer concurso para ajudante de cirurgião1 do
exército. Estava-se em plena carnificina guerreira e
não seria difícil obter o lugar. Lopes de Moura foi acolhido e mandado servir em Lião, vencendo os inconvenientes "do acidente da cor e da terra de sua naturalidade", conforme notou em seus apontamentos autobiográficos. Tinha confiança em si, possuía mesmo
"arrogância", segundo confessou.
De Lião voltou o baiano ptera Paris, onde frequentou aulas e esteve de novo com Corrêa da Serra,
com o naturalista Monteiro e com o marquês de Marialva. A esse tempo serviu na Legião Portuguesa.
Mandado trabalhar num hospital de Grenoble, nome
que a seu parecer encerrava "esc ibrosa e dissonante
corrupção de Gracianópolis", fez, a pé, a viagem desde
Paris, caminhando cento e vinte e quatro léguas. Ao
partir, pensiava em Rousseau, que entendia ser a marcha a pé o meilhcT meio de viajar; mas chegou cansadíssimo, com as pernas em miserável estado.
Ao nivelamento democrático da Revolução sucedera a monarquia de Bonaparte. "Já se trocara a incivilidade do "tu" pela meia cortesia do "vós", diz o
mulato baiano a serviço das atividades guerreiras do
corso. Fazendo parte de um regimento dos corpos do
exército de Oudinot, Caetano Lopes de Moura esteve
na Alsácia, na Baviera, na Áustria, foi parcela na glória de "1'Empereur", a quem viu muitas vezes de perto. Por mais de uma ocasião quis dirigir-lhe a palavra
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para rogar a confirmação no posto de cirurgião-mor,
que já exercia como substituto. Um dia a coragem o
ajudou e fez o pedido: Napoleão ouviu-o, dando ordens ao príncipe de Neufchatel, seu major-general,
para que o atendesse. Eis o filho do carpinteiro da
Bahia feito cirurgião-mor em Frlança. Aliás, teve como
colega outro mineiro, mineiro de Paracatu, Joaquim
António Soares de Sousa, pai do visconde do Uruguai.
Com o vai-vem da guerra tornou Caetano Lopes de
Moura a Paris e concluiu o curso médico. Despachado
de novo para o hospital de Grenoble, não seguiu contente. Também estava no fim a grande aventura, e o
baiano, com seis anos de serviço militar, demitiu-se do
exército, depois de ter assistido "ao enterro de um Império", como acentuou não sem jactância.
Daí em diante a vida de Lopes de Moura tomaria rumos inteiramente diferentes. Fadado à pobreza,
iria lutar longos anos, sem nunca mais voltar ao Brasil.
A clínica civil, tentada em Grenoble, mal lhe daria
para comer. Por que não ir para Paris? Na capital da
Françfa, cuidou a princípio que seria um grande médico-. Mas não tardou a desenganar-se: clientela muito
restrita, ria qual se contavam raros franceses, alguns
portugueses e brasileiros. Nos anos próximos à independência do Brasil, já com mais de quarenta anos,
sentiu a nostalgia da terra do nascimento. Estava em
Paris, como chefe da legação brasileira, seu conterrâneo Domingos Borges de Barros. Mantendo com ele
boas relações, houve momento em que pensou poder
vir para o Brasil em missão do diplomata seu patrício.
30 —

Este, porém, preferiu servir-se de um filho natural, tocando a Lopes de Moura uma incumbência de sondagem dc-3 acontecimentos em Lisboa.
Pobre, casado e com três filhos, o médico baiano
não tinha recursos para regressar ao seu país. Nessa situação veio em seu auxílio um filho do condo de Linhares, que conhecera em Paris. Propôs-lhe o português ir viver na terra dos Sousas Coutinho, no Ribatejo, a duas léguas de Santarém. Lopes de Moura para
lá partiu e em Portugal ficou cerca de dez anos, menos como médico do que como agrónomo, especializando-se no cultivo dos vinhedos e olivais. Feliz não
foi nessa experiência de nova vida: quase morreu de
cólera morbus, perdeu a mulher tuberculosa. Ao pisar
outra vez a França, em 1834, toda a sua fortuna não
passava de doze mil francos. Na verdade não nascera
para ser feliz: em Paris perdeu dois filhos, também
tuberculosos. Mas no peito do baiano havia coragem:
procurou recompor a vida: casou-se segunda vez e,
desiludido de todo de ganhar a subsistência como médico, voltou-se para os trabalhos literários, sobretudo
para um a que se acorrentou para o resto dos seus
dias — traduzir. Conhecendo bem latim, inglês, francês, alemão e espanhol, colocou-se a soldo do editor que
lhe pagava vinte francos por trinta mil palavras de
texto. As obras mais diversas foram por ele traduzidas, compiladas, desenvolvidas, ou escritas: Os Inças,
de Marmontel, Os Natchez, de Chateaubriand, O derradeiro Mohicano e O Piloto, de Fenimore Cooper,
grande parte de Walter Scott, um drama de Kotzbue,
"vaudevilles" franceses, as cartas de Heloísa e Abelar— 31
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do, uma História dos cães célebres, as Máximas de La
Rochefoucauld, livros piedosos, livros de economia doméstica, uma História de Napoleão, uma Arte de curar
a si mesmo nas doenças venéreas, o Dicionário Histó'
rico do Império do Brasil, de Millet de Saint-Adolpho,
um guia de conversação moderna em português e
francês, uma edição refundida da Geografia de Adrien
Baldi, um Tratado de Geografia do Brasil, em colaboração com Malte Brun, um Epítome de História do
Brasil, uma Mitologia e trabalhos mais sérios, de erudição e crítica, como a publicação do Castrioto Lusitano,
do Cancioneiro Alegre, de D. Diniz e dos Lusíadas.
Todo esse imenso esforço, aplicado a obras de valor desigual, não lhe rendeu grande pecúnia e aos setenta anos de idade vivia o velho praticamente na miséria em Paris. Foi Pedro II que, sabendo da situação
em que se achava, passou a socorrê-lo com uma pensão
do seu "bolsinho". Em 1860, com oitenta anos de idade, na mesma Paris, encerrou-se a vida nem corriqueira nejn monótona do Dr. Caetano Lopes de Moura,
brasileiro, baiano, que não teve pejo em declarar ao
seu imperial bemfeitor: "sou pardo, como foram meu
pai e mãe; meu avô e minha avó foram também dessa
cor entremeia que alguns brasileiros desestimam por
isso que lhes traz à memória a de alguns de seus antepassados".

UM PERNAMBUCANO

A

. O estourar a revolução pernambucana de 6 de
março de 1817, Francisco Muniz Tavares, jovem padre
de 24 anos, exercia o lugar de capelão da agonia do
hospital do Paraíso. Como a maioria dos eclesiásticos
que figuram no rol dos implicados nesse surto revolucionário, era libertai ardente, afeiçoado às ideias de
renovação social dos filósofos da Ilustração e disposto
ia tudo fazer para integrar o Brasil no regime já em
vigor nos Estados Unidos e ensaiado ou tentado em
alguns países da América Latina. Padre formado segundo a orientação que imprimira aos estudos em Pernambuco o sábio Azeredo Coutinho, avançou• ainda
mais ao contato de Arruda Câmara e de João Ribeiro,
menos dedicado talvez nos seus misteres de capelão
do que aos trabalhos da Academia do Paraíso, onde
se deixou dominar inteiramente pelas doutrinas políticas ali preconizadas e defendidas.
Disposto a plassar à ação, Muniz Tavares saudou
com alvoroço o levante republicano de sua terra e,
sem ser dos cabeças e dirigentes, assumiu responsabilidades, comprometeu-se, convicto da necessidade e do
bom êxito do movimento. Por isso, com a vitória da
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reação foi preso no Recife a 11 de junho de 1817 e
passou quatro anos num cárcere da Bahia a sofrer vexames e humilhações. Punidos os chefes, regalada a
justiça real com as vidas de tantos patriotas, arrefeceu o rigor repressivo dos vencedores e puderam então os prisioneiros obter tratamento menos cruel. Como
muitos vezes já aconteceu, o suborno dos guardas permitiu que cartas e livros penetrassem as grades do presídio. Para homens cujo maior prazer era o trato das
ideias, para intelectuais que se tinham colocado ao serviço da ação política, foi grande consolo a "aplicação
literária", como chamou Muniz Tavares, com tocante
simplicidade, os estudos e leituras a que se entregou
na prisão, juntamente com António Carlos, Basílio
Quaresma Torreão, e frei Caneca. Enchendo horas compridas, esperando dias incertos, discorriam os prisioneiros sobre matérias e temas da predileçãc1 de cada
um. Muniz Tavares, por exemplo, dava aos companheiros lições de lógica. E confiavam acertadamente
no futuro. Com recuos e avanços, os ideais que os tinham conduzido à prisão iam abrindo caminho, conquistando novos adeptos.
Assim é que, mal deixava a cadeia da Bahia, recebia Muniz Tavares o mandato de deputado por Pernambuco às Cortes de Lisboa. Não era propriamente
a realização dos seus sonhos republicanos, mas podia
gabar-se de partir para a antiga metrópole com a incumbência de participar da construção do "pacto social", que estabeleceria as condições de convivência de
todos os homens de língua portuguesa. E com ele partiam também muitos outros criminosos de 1817, agora
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membros o Soberano Congresso, António Carlos, José
Martiniano de Alencar, José da Costa Cirne, Virgínio
Rodrigues Campeio e Francisco Xavier Monteiro da
Franca, António Carlos era deputado por São Paulo,
Alencar, que sofrera talvez mais do que ninguém porque não só fora preso como vira sua mãe encarcerada
por mais de tr"ès anos, representava o Ceará, e os três
últimos, numa bancada de quatro, seguiam para Portugal como mandatários da Paraíba.
A ida às Cortes de Lisboa de revolucionários apenas egressos da prisão, de figuras como Cipriano Barata, Francisco Agostinho Gomes e Lino Coutinho, embebidos de ideias libertárias, ou como Diogo António
Feijó, inconfundível no seu paulistismo, mostrava como
a revolução do Porto de 1820 iludira aos brasileiros
mais lúcidos, inclusive o maior de todos — José Bonifácio. Chegou, porém, o dia em que os "liberais" do
outro lado do Atlântico deixaram transparecer os móveis profundos que os animavam : o ressentimento
contra o Brasil, o propósito -de reconduzi-lo disfarçadamente embora a condição antiga de colónia, com o
cancelamento de todas !as franquias, sobretudo as de
natureza económica, que as circunstâncias tinham levado D. João VI a decretar.
À decepção de Muniz Tavares sucedeu em breve grande alegria: ao chegar de volta à sua terra veio
encontrá-la desligada para sempre de Portugal, segundo a fórmula oportunista a que aderiram todos os homens políticos responsáveis da época, dos mais tímidos aos mais avançados — a independência com a
monarquia constitucional, a liberdade com o trono do
— 35

príncipe que encabeçara o movimento da emancipação. E chegava investido já de outro mandato, o de
deputado por Pernambuco à Assembleia Constituinte.
Reunida esta, coube-lhe para logo fazer parte da mais
difícil de suas comissões - - a que deveria organizar
o projeto à Constituição — ao lado, entre outros, de
José Bonifácio, António Carlos, Câmara Bethencourt
e Araújo Lima. Na elaboração deste projeto não teve
grande parte, certo como é que o seu principal autor
foi António Carlos. Mas na Constituinte Muniz Tavares não se cingiu a papel secundário. O processo da libertação brasileira prosseguia na sua marcha vitoriosa, a despeito da influência perturbadora de certos elementos mais ou menos hostis; os interesses dos súditos
da antiga metrópole continuavam muito poderosos no
Bríasil e atacá-los de frente oferecia riscos já que ern
altos cargos da administração e do exército havia portugueses e afinal de contas português era o próprio Pe^
dro I. A estada em Portugal parece que espicaçara no
padre pernambucano o sentimento nativista e o que
lhe ocorreu foi apresentar um projeto-bomba, mandando expulsar do Brasil todos os portugueses suspeitos
à causa da Independência.
Depois dessa iniciativa, que provocou grandes debates e concorreu para extremfar as correntes políticas
que se chocavam na assembleia, Muniz Tavares como
que iniciou de repente uma nova fase em sua vida,
pondo de lado atitudes revolucionárias. A dissolução
da Constituinte não o levou como a tantos outros patriotas do nordeste, a pegar em armas e tentar a aventura da Confederação do Equador. No padre pernam36

budano havia fortes pendores de estudioso e de viajante, desejos de contatos menos superficiais com paisagens e instituições da Europa. Em 1825 estava ele em
Paris e obtinha, depois de defesa de tese, o grau de
doutor em teologia. Ei-lo em seguida diplomata, a exercer de 1826 a 1832 o lugar de secretário e encarregado
de Negócios do Brasil junto à Santa Sé. No clima da
Roma papal, lidando de perto com políticos e diplomatas habituados a agir sem pressa, ou que ao tempo
não davam maior valor porque pensavam em termos
de eternidade, Muniz Tavares curou-se provavelmente
de vez dos ardores do seu temperamento.
De regresso ao Brasil, não o tentou mais a atividade política, a despeito de vir encontrar aqui alguma
coisa que lhe deveria ser muito caro: c- ensaio de governo representativo através da experiência republicana que foi o período regencial. Os dissídios entre antigos amigos e companheiros - - os Andradas no partido Caramuru. Feijó na liderança dos "moderados"
- terão sido mais um motivo pana decidi-lo a retrairse, além do olvido em que ficara o seu nome no tumulto de época logo dominada pela geração nova que,
em boa parte, assumira, com a revolução de 7 de abril
de 1831. a direção da política brasileira. Ccmc1 acontece tantas vezes em homens marcados pela província
em que nasceram, Muniz Tavares, depois de sete anos
de residência na Europa, volveu ao seu Pernambuco,
à sua cidade do Recife. E como é também comum em
políticos desajustados de acontecimentos de que não
podem participar, sentiu a tentação dçssa outra espécie
de política que é o trabalho do historiador. Estavam— 37

lhe na memória, bem vivos ainda, os dias de 1817 e os
sucessos daquela revolução republicana posta nc- limbo, intencionalmente esquecida. Escrever a respeito,
anotar as suas reminiscências, recolher o testemunho
dos sobreviventes e extrair de documentos tudo o que
pudesse esclarecer os fatos e as ações dos participantes, passou a ser para Muniz Tavares o encargo mais
caro de sua vida. Em 1840 apareceu o livro de sua autoria, História da Revolução de Pernambuco de 1817.
Oliveira Lima, o maior conhecedor do assunto, no
prefácio da edição organizada pelo Instituto Arqueológico Pernambucano diz que seu conterrâneo "foi imparcial sobretudo porque foi verdadeiro" e que a obra
que escreveu "não tem hoje que ser emendada nem
alterada", carecendo apenas ser "ampliada". Muniz
Tavares, que não fez apologia, soube discernir os erros
e as deficiências dos dirigentes revolucionários, embora lhes proclamando a boa fé, o idealismo, a coragem
no martírio. Muito mais crónica de- que história, com
a narrativa minuciosa dos sucessos revolucionários,
ainda assim o leitor atento de agora reconstituirá algumas das causas mais profundas da deflagração e do
malogro do movimento. A influência das ideias do
tempo, a ação da maçonaria, o contágio do exemplo
dos Estados Unidos e de outros países americanos, o
amadurecimento do eispírito nativista, ou melhor, nacional no nordeste brasileiro, os conflitos entre as tendências de homens como Domingos José Martins, ré
presentativo do espírito burguês e do comércio e as
de tantos outros revolucionários ligados à grande pro38 —

priedade rural e à escravidão - - tudo- isso está esboçado nas págirias de Muniz Tavares, de tudo isso ele teve
a nação.
Publicando seu livro quando no Brasil as ideias
republicanas tinham caído em estado de hibernação
e, para triunfar na carreira política, era conveniente
uma adesão indiscutível às instituições monárquicas,
nem assim abafou a intensa simpatia pelos homens sacrificados na revolução em quei tomara parte. Continuou a ser um liberal não apenas de rótulo, escrevendo em 1840, em pleno domínio dos escravocratas e latifundiários: "Em boa fé quem poderá negar que a escravidão é o mais terrível dos flagelos que martirizam
o Brasil, retardam a sua civilização, corrompem os
seus costumes, o degradam e empobrecem? "Não é de
estranhar que a História da Revolução de Pernambuco de 1817 parecesse a certos áulicos um "libelo democrático" e tenha antes criado silêncio em torno do
seu nome. Consolou-o todavia o pensamento de que a
escrevera como quem pratica um ia,to dei fé e de lealdade. E foi sem dúvida para ficar mais fiel a acontecimentos que reputava gloriosos, preso para sempre
aos seus dias de moço, que se refugiou nc- passado,
fêz-sei historiador e o mais dedicado sócio do Instituto
Arqueológico e Geográfico Pernambucano. Foi até o
fim um homem de 1817.
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UM PAULISTA

O PADRE Joaquim Dias Martins, que cultivava a
hipérbole, disse a propósito de António Carlos, o da
Independência: "Herói muito superior à sua mesma
fama! Queun ousará descrevê-lo?"
A ênfase dos panegiristas tem o condão de transformar criaturas vivas e falíveis em mitos odiosos, imobilizando-as em posturas convencionais. António Carlos, visto na sua humana fragilidade, será por certo
mais atraente do que aquele assombroso tipo que exigiria até audácia para uma aproximação póstuma.
Quem o quiser conhecer meilhor, deixe de lado essa
cerimónia, esse falso pudor, esse acatamento postiço,
'através dos quais não perceberá senão a grave caricatura ca a deformação embelezadora do que ele foi,
e procure adivinhá-lo nas suas reações mais pessoais,
nas peculiaridades do seu temperamento, nos seus impulsos generosos ou não.
A despeito das restrições e negativas de velhos e
novos inimigos, os Andracjajs da Independência mantêm o prestígio que de início c-3 cercou. O tempo n£o
os reduziu a simples nomes no longo rol dos que as
crianças decoram enfastiadas nas aulas de História do
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Brasil. Mas como nos dias em que viveram, esses três
irmãos, tão parecidos nas qualidades e nos defeitos,
provocam ainda hoje antipatias, são atacados e caluniados, se a grande vítima é José Bonifácio (e nada
mais natural, dada a sua grandeza). António Carlos
não fica a dever muito nas negações obstinadas.
Vida cheia e imprevista. Nascido em Santos a l
de novembro de 1773, fez-se homem ainda no século
XVIII, impregnando-se de suas ideias. Formado em
Coimbra, primeiro em Filosofia, em 1796 e em Direito no ano seguinte, ficou algum tempo em Portugal
dedicado a trabalhos literários, incumbindo-se de traduzir vários livros do inglês. Sua carreira no Brasil
começou com o lugar de escrivão vitalício da Ouvidoria de São Paulo, exercendo depois os cargos de auditor geral das tropas da capitania, juiz de fora da vib
de Santos, ouvidor de Olinda e, quando provavelmente
menos o esperava, o de conselheiro do governo republicano de Pernambuco em 1817. Deputado às Cortes de
Lisboa, à Assembleia Constituinte de 1823, e mais tarde nas legislaturas de 1838-41 e 1845-47, deputado
provincial em São Paulo, foi ministro do Império do
gabinete de 24 de julho de 1840 para, afinal chegar
ao Senado, como representante da província de Pernambuco, em 1845, poucos meses antes de morrer.
Entremeando-se com essas funções públicas - - prisões, exílio, revoluções, e mudanças de posição partidária, à primeira vista desconcertante para quem não
quiser admitir as variações do próprio tempo e da política. Não mudou, não variou entretanto no essencial:
na probidade insuperável, na altivez, no apego aos pos— 41

tulados liberais básicos, estivesse a favor ou contra Pedro I, formasse ao lado dos elementos mais exaltados
da Constituinte ou fosse restaurador durante a Regência .
As fases culminantes da vida pública de António
Carlos foram quando representou São Paulo nas Cortes de Lisboa e na Constituinte de 1823. N.a assembleia portuguesa, nenhum dos deputados conduzidos a
Portugal pelo jogo contraditório dos acontecimentos
políticos desempenhou papel mais eminente. Tornou-se
sem contestação o líder dos interesses e dos sentimentos do seu país, não lhe faltando audácia para revidar à
insolência dos deputados lusos, nem discernimento para
perceber o espírito recolonizador e antibrasileiro que
o Soberano Congresso mal encobria sob o disfarce de
pregões liberais. Em meio de homens como Feijó. Lino
Coutinho, José Martiniano de Alencar, Cipriano Barata,
Francisco Agostinho Gomes e tantos outros, tomou naturalmente a dianteira, enfrentou a hostilidade de uma
Câmana ressentida, desafiou a patuléia das galerias e
das ruas. Na assembleia brasileira não exerceu ação menos decisiva. Em confronto com homens de notável
consciência política, António Carlos, para logo se impôs,
marcando uma superioridade que lhe asseguravam a
inteligência lúcida, o contacto nada superficial com o
pensamento da época e a circunstância de ser um grande orador.
Da Constituinte de 1823, dissolvida pelo autoritarismo de Pedro I a serviço da reação cujas raízes profundas estavam na grande propriedade escravocrata e
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no comércio de negros da África, António Carlos saiu
para o exílio de quase cinco anos em terras de França.
Expulso da própria pátria, não terá sofrido mais do que
ao pagar o crime de ter acreditado no sonho dos democratas pernambucanos. Servindo cemo Ouvidor de Olinda, aderira à generosa e efémera república de 1817,
fora-lhe unta espécie de conselheiro. Quando o governo
real venceu a revolução, António Carlos foi preso e
mandado para a Bahia onde, desembarcando acorrentado, se viu metido, completamente nu, numa enxovia,
com grilhões aos pés e corrente ao pescoço. Para reaver do carcereiro suas roupas, teve que lhei dar em
troca o relógio. Durante longos dias, o alimento que
lhe forneceram não passou de um pedaço de carne
quase sempre podre envolto em farinha, refeição servida por escravos seminus, também acorrentados e com
CB corpos cheios de pústulas. Certamente por ser irmão
de José Bonifácio escapou da morte e, com o decorrer
do tempo, teve1 suavizado o seu tratamento no cárcere; mas nele ficou qiiase quatro anos, como que para
provar que o liberalismo deveria ter grandes mártires .
Habituado a sofrer por suas ideias e paixões políticas, sobraria ânimo a António Carlos para suportar
o exílio. Aliás, tudo nos convence que sua natureza
era forte, enérgico e não lhe faltava até uma certa
grosseria. Ao lado de qualidades superiores, não se lhe
notarão reservas muito grandes de ternura ou de delicadeza de sentimentos. De ações que praticou e imputações que lhe fizeram, conclui-se sem esforço que era
violento, apaixonado, excessivo, não escondendo um
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atrevimento1 bastante andradino, filáucia e arrogância
por vezes antipática. As brigas em quei se empenhou
ainda nos tempos coloniais com o capitão-general Franca e Horta a quem, unido a Martin Francisco, afrontou
e desacatou com a maior petulância, atestam-lhe a coragem e o orgulho agressivo. Alguns anos mais tarde,
já durlante o reinado de D. .João no Brasil, viu-se indigitado, ele que exercia ofício de magistratura, como
mandante de um crime de morte, teve que abandonar
Santos e homiziar-se numa fazenda em São Goncalo
(nas cercanias de Niterói), onde fundaria uma loja
maçónica. Nada se sabe com segurança a respeito dêsse crime, mas o panegirista Dias Martins diz que o
seu herói foi processado e preso, embora acabassa
"benquistando-se com a justiça, com o público e com
o Soberano, que o consolou com o hábito da Ordem
de Cristo e escolheu-o para primeiro ouvidor da comarca de Olinda, em Pernambuco".
Algumas anedotas que a seu respeito circulam
ajudam a melhor compreendê-lo. Orgulhoso come- os
irmãos, vaidoso mais do. que eles, asseverava eúitre
risadas que era o maior homem do mundo: "Pois não.
Do Mundo - - a América, da América - - o Brasil, de
Brasil -- São Paulo, de São Paulo -- Santos, de Santos - - os Andradas, dos Andradas — eu". Havia sem
dúvida uma força prodigiosa nesse Andradfa. Sabe-se
que era homem de grande resistência física, bom garfo e, casando-se tarde, ao amor dera larga parte em
sua vida. Narrava o barão de Penedo que, convidado
António Carlos, já velho, para jantar em sua casa,
respondera: "Só se me derem um bom Madeira,
44 —

garrafa inteira só para mim"; e, aceita a condição, bebeu-a toda tranquilamente.
De suas qualidades de orador afirmava ainda o barão ds Penedo que, tendo ouvido Gladstone e Palmton,
Gambetta e Castelar, nenhum lhe parecera maior,
mais pode>roso, mais eloquente. E' verdade que o diplomata, que viveu na Inglaterra como um lord, era
casado com unia, sobrinha de António Carlos e teve
sempre o maior entusiasmo pelos Andradas. A leitura
dos discursos não nos deixa hoje essa impressão deslumbrada, mas convém não esquecer coisa bastante
sabida: o grande orador é sempre um ator.
Até o fim da vida foi jovial e espontâneo. Quando morreu José Bonifácio, procurou-o um rapazinho,
filho de Limpo de Abreu, para saber de ordem do pai
a hora do enterro. O filho do futuro visconde de Abaete dera o recado cerimoniosamente, pronunciando pc-r
extenso o nome do patriarca, mas dizendo "Andrade"
em vez de "Andrada" António Carlos segurou-o pela
orelha e, dando a informação, corrigiu - - ''Andrada
d a . . . d a . . . d a . . . seu bobinho, da. . . da. . . da. . ., seu
bobinho". Ao cair o primeiro ministério da Maioridade, em consequência de dissenções íntimas e manobras
de Aureliano Coutinho conta-se que António Carlos,
em plena reunião do governo, na presença do imperador menino, dirigiu-se a seu irmão Martim Francisco,
em tom nada reverente,: "Não te disse, Martim, que
quem se mete com crianças, amanhece molhado? Vamc-3 embora".
Menos desabusado não se revelou na correspondência, sobretudo ao tempo do exílio. Tendo-se casado
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aos quarenta e nove anos com uma sobrinha e afilhada
que contava apenas dezesseis, aludia em cartas dirigidas a Menezes .Drummond "ao estado avançado da
prenhez" da jovem esposa, atacava "a desaforada Canalha Francesa", tratava Pedro I de "o maroto do imperador", comunicava o nascimento de uma filha que
recebera o nome de Brasília Antonieta em lembrança
da pátria e do pai, lamentando que em vez de um rapaz tivesse vindo "uma panela rachada".
Paulista destabocado e impulsivo. António Carlos
pouco se parecia com os barões, viscondes e marqueses
improvisados do Império que ajudou a fundar. Mas
foi um padrão do melhor liberalismo brasileiro, daquele
que sofreu guerra dos latifundiários e exploradores do
tráfico negreiro.

OUTRO PAULISTA

V,ALERIA a pena estudar as causas de certos olvidos históricos; porque homens de indubitável valor
vão para o limbo, enquanto outros, de menor porte,
continuam em pleno foco. Será culpa deles mesmos,
consequência de feitio pessoal mais retraído ou da
autocrítica que os caracterizou ? Estarão esquecidos,
numa espécie de prémio negativo da modéstia, porque desdenharam da própria glória? Essas razões talvez expliquem o pequeno lugar concedido até agora
na história da cultura brasileira a um homem como
António Rodrigues Veloso de Oliveira. Quem, fora de
um reduzido grupo de estudiosos do passado, lembra
seu nome?
Em 1773 já estava Veloso de Oliveira em Coimbra, a estudar matemática, tendo-sei formado em direito em 1779, depois de haver cursado também a Faculdade de Filosofia. Contemporâneo, entre outros, de
Silva Alvarenga, de Alexandre Rodrigues Ferreira, de
José Vieira Couto, de José da Silva Lisboa, de António de Morais Silva, de Francisco de Melo Franco, logrou os benefícios da reforma do ensino introduzida
na velha universidade pelo marquês de Pombal. Posto
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que viesse a seguir a chamada carreira das letras, servindo nos cargos da magistratura, o curso de filosofia,
não limitado à filosofia nacional e moral, mas abrangendo a filosofia natural, as ciências experimentais, com
museu, jardim, observatório e gabinete de pesquisas,
estimular-lhe-ia o gosto do conhecimento da natureza
e dos assuntos científicos. Veloso, como vários outros
brasileiros do tempo, não seria apenas um juiz ou funcionário, estreitamente confinado1 na jurisprudência ou
na administração. Voltando ao Brasil, dspois de estrelar-se em funções judiciárias na ilha da Madeira, teria
sempre os olhos voltados para os problemas de ordem
política e social de sua terra, a procurar apoio na observação direta dos fatos, nas estatísticas, nas realizações
de países estrangeiros.
Seu primeiro livro, publicado em Lisboa, em 1794,
não parecia prometer muita coisa: foi um Tratado do
jogo do voltarete. Esse jogo, em que ainda tanto se
apraziam os políticos do Segundo Reinado, é de origem espanhola, muito antigo, e esteve em grande moda
na França durante os séculos XVII e XVIII. Jogavam-no também os ingleses, e o Tratado de Veloso de
Oliveira parece demonstrar que em Portugal e no
Brasil se tornara igualmentei conhecido. Do voltarete
ficaram em nossa língua "codilho" e "codilhar". como
sinónimos de logro e lograr, este na acepção de burlar
ou desbancar. Dir-se-ia que escrevendo na mocidade
um livre- sobre tema frívolo, o paulista Veloso cuidaria acima de tudo de lutar contra o tédio, de sair de si
mesmo, de matar o tempo. Mas tal não aconteceria.

Exercendo no Brasil cargos de- magistratura —
chanceler da Relação do Maranhão, desembargador
do Paço, deputado da Mesa da Consciência e Ordens,
juiz conservador da nação britânica — António Rodrigues Veloso de Oliveira, se permaneceu fiel ao voltarete, ocupou também os ócios de juiz cem o estudo das
necessidades mais prementes de sua terra, de preferência São Paulo. E' o que deixa fora de qualquer dúvida o trabalho intitulado Memória sobre o melhoramento da província de São Paulo, aplicável em grande
parte às províncias do Brasil, que oferecera em 1810 ao
príncipe regente D. João, e publicou em 1822, quando
eleito deputado à Assembleia Constituinte.. Provavelmente houve alteração no título primitive1 e vários
acréscimos no texto por ocasião da publicação; tudo,
entretanto, de pequena monta, visto que na "Advertência"' de abertura se lê: "A minha não desprezível
Memória que lhes vai ser apresentada, como há doze
anos fc-i escrita, intervindo contudo alguns adiantamentos . . . "
Não faltam a esse escrito o otimismo, o ufanismo
e até um pouco do aulicismo que se generalizaram
entre nós durante o reinado joanino. Mas há ideias e
proposições de grande clarividência, que só muito mais
tarde viriam a ser adotadas, algumas ainda hoje esperando dirigentes capazes de pô-las em prática. Dividindo São Paulo esquematicamente em parte marítima e parte central, Veloso de Oliveira enumera-lhe
as riquezas e indica os meios de explorá-las. Quanto
à primeira, aconselha o corte e comércio de madeiras,
o estabelecimento de moinhos ou serras dágua e vapor,
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a fabricação de móveis, tonéis e pipas, barcos e navios, sem esquecer as indústrias derivadas, como a da
potassa; depois a pescaria "em grande e bem regulada" de tainha, garoupa, pescada, sardinha e muitos outros peixes, entrei os quais o bacalhau; em seguida, o
estabelecimento de salinas e o aproveitamento da pedra calcárea. No todante à parte central, o desembargador recomenda a cultura da baunilha, da amendoeira, do coqueiro, da pimenteira da índia, da videira, da
amoreira, da laranjeira, do cacaueiro e do cafezeiro.
O café, que marcaria a paisagem e dominaria a economia de São Paulo, não mereceu muito- dei Veloso, voltado mais para o açúcar, o tabaco, o algodão e a banana, esta última na sua opinião a dádiva mais preciosa da natureza. Não ficavam aí 03 conselhos de Veloso; não era um São Paulo apenas explorado pela
agricultura e pela pesca: preconizava a criação em larga escala dos gados vacum e ovelhum; queria também
a fundição de ferro — forjas e ferrarias à semelhança
das da Suécia, Dinamarca, Rússia, França e América
Setentrional, - - fábricas de papel, cordoaria, fábricas
de tabaco.
Só haveria um meio de realizar todo esse vasto
programa: trabalhar muitc«, sob o amparo e a vigilância do governo, que orientaria os lavradores à luz
dos "princípios da química moderna", fornecendo-lhes
instrumentos e máquinas. E isso num regime político
em que desaparecessem, entre outros, estes males: 1.°,
a falta de atenção às justas representações dos pobres
a respeito de ricos e poderosos; 2.°, a usurpação da
jurisdição dos juizes pelos governadores, capitães-mo50 —

rés e comandantes. Numa obra urgente se saneamento,
inculcava a necessidade de criar professores de cirurgia e medicina prática, de propagar a vacina, "este
quase divino socorro", de acudir às epidemias de sarampo, desterrar de São Paulo as febres, os defluxos e
reumatismos. Assim os paulistas viveriam felizes, entregues aos trabalhos antes enumerados e não descurando das indústrias domésticas do queijo e da manteiga, da salga de carnes e presuntos, do curtimento
de peles, de teares de lã, linho e algodão.
Em relação ao regime de trabalho, Veloso de Oliveira queria o do homem livre, aberto o Brasil aos
pobres que se deslocariam da Europa em consequência
das guerras napoleônicas; queria sessenta e um anos
antes da lei Rio Branco, que nascessem livres es filhos
de escravos, e que estes tivessem o direito de autoresgate; queria liberdade dei religião para os imigrantes; a distribuição de terras da Coroa a trabalhadores
pobres, com empréstimo sem juros de 100$000, pagos
em seis anos; o trabalho cooperativo já ensaiado no
que chamava de "muxiron"; a educação dos índios;
a reforma dos impostos; hospitais; o trabalho feminino
em determinados ofícios. E em tudo se deveria sentir
"a mão poderosa e benfeitora" do Estado. Vastíssimo
programa, que em muitos pontos ainda continua irrealizado, planos sob alguns aspectos em desacordo com
as» possibilidades do momento, mas tudo produto de
convicções sinceras defendidas sempre que se oferecia
ensejo.
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