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ROBLEMA fascinante e controverso defrontado
amiúde por quem prepara uma biografia é o do
papel da personalidade na História, sobretudo se o homem estudado exerceu atividade pública, foi estadista,
político, jornalista ou escritor. Até onde a ação dos
homens ou dos grandes homens influirá sobre os acontecimentos, sobre a face e o rumo dos sucessos? Certo,
pode ser considerada tão ultrapassada a posição de um
Carlyle, a descobrir sempre no desenvolvimento da
civilização a marca dos heróis e dos gênios, como a dos
que se obstinam em aplicar aos fatos históricos os métodos das ciências naturais, lobrigando na sucessão deles
leis semelhantes às que regem os fenômenos que incidem sob o ângulo da astronomia, da física, da química
ou da biologia. // n'y a d'histoire que de l'homme, (1)
e os fatos históricos, caracterizando-se por serem individuais, únicos, não se subordinam ao conceito dac leis
deduzidas da repetição dos fenômenos da natureza.
Natureza e cultura, natureza e história hão de ser apreciadas segundo métodos próprios, e isso se tornou imperioso depois de obras como as de Dilthey, Windelband, Rickert, Xenopol e outros que, embora diver(1) J. CAUSSIMON — "L'Affirmation de 1'être dans l'éleboration constructive de 1'Histoire collective et de 1'Histoire personelle", in 1,'Homme et 1'Histoite, p. 112.

gindo em pontos de maior ou menor importância, afirmaram a autonomia dos fatos históricos e indicaram
métodos específicos para estudá-los.
Se não há História sem o homem, se os fatos históricdé são condicionados pela ação e pela presença humanas, se o objeto do conhecimento histórico é o acontecimento único e irrepetível, fazendo da História como
que uma edição de um só exemplar, (2) a lei histórica
constituiria, como avançou Rickert, verdadeira contradição em si mesma. Mas seria pueril concluir que
a História é uma vasta coleção de biografias e que
o trabalho do historiador se reduz a tentar recompor
e escrever a vida de inumeráveis homens ilustres e obscuros, principalmente ilustres. Se H n'y a d'histoire que
de 1'homme, este tem, ao lado da dimensão pessoal,
o que se poderia chamar de dimensão histórica, (3) as
duas dimensões se justapondo e por vezes confundindo
os seus limites. É que a existência de cada pessoa se
desenvolve graças a contatos e relações com os outros
homens, com o meio, com todas as coisas que a cercam,
e a vida humana, por mais solitário, original ou superior
que seja o indivíduo, não escapa àquelas influências.
A despeito porém de sua dimensão histórica, os
homens têm, sobretudo os de forte personalidade, o
poder de projetá-la sobre os acontecimentos. Não o
negou Marx, em última análise, antes o afirmou, ao
dizer que "toda sociedade tem necessidade de seus
grandes homens", acrescentando com Helvétius que, se
(2) O. PHILIPPE — "L'Histoin3 dans sés rapports avec Ia
Sociologie et Ia Philosophie", in L'Homme et 1'Histoire, p. 36.
(3) G. DAVY — in VHomme et 1'Histoire, p. 213.

não os encontra, cria-os. (4) Sem dúvida, para Marx a
grandeza desses homens decorre menos do seu valor
intrínseco do que da sua necessidade histórica. Engels,
o mais direto intérprete do pensamento de Marx, querendo excluir qualquer eiva de providencialismo no
aparecimento dos homens necessários, dá esse aparecimento como obra do puro acaso, mas, referindo-se a
Napoleão, repete o pensamento do mestre: "na falta
de um Napoleão, outro preencheria o seu lugar, e isto
se infere do fato de que todas as vezes que um ditador
se tornou necessário, foi sempre encontrado — César,
Augusto, Cromwell." (5)
A questão dos ditadores desnecessários poderia ser
aventada, mas o que interessa é saber até onde Marx
admite a interferência da personalidade na História.
Isto parece ficar claro na sua carta de 17 de abril de
1871, a Kugelmann, a propósito da Comuna de Paris:
"A história do mundo seria na verdade coisa muito fácil de fazer se todas as lutas devessem ser travadas só
em condições infalivelmente favoráveis. Além disso, a
sua natureza seria predominantemente mística, se nela
os "acasos" não representassem papel algum. Esses
casos fortuitos entram naturalmente na marcha geral
da evolução e são compensados por outros casos fortuitos. MSS a aceleração ou o retardamento dos acontecimentos dependem em grande parte de semelhantes
"acasos", entre os quais figura o caráter das pessoas colocadas à frente do movimento." Aí temos o caráter das
(4)
(5)
1894.

SIDNEY HOOK — Pour comprendre Marx, p. 138.
Carta de Engels a Starkenburg, de 25 de janeiro de

pessoas, o feitío pessoal dos homens que assumem a
direção dos sucessos políticos a acelerar ou a retardar
os acontecimentos, muito embora figure a ação da personalidade no capítulo dos "acasos" em História, já que
do desenvolvimento das condições de produção depende
o curso da sociedade, o sentido da História, e não é a
consciência dos homens que determina sua existência,
mas, ao contrário, é sua existência econômica que
determina aquela. A despeito disso, entretanto, a despeito do caráter de necessidade do processo histórico
marxista, os adeptos da doutrina não prescindem da
luta ininterrupta e desesperada para a realização de um
estado social que de acordo com a dialética da História
deve necessariamente surgir. Luta na qual grandes
personalidades se revelam e se afirmam, luta levada a
efeito como se o desenvolvimento da sociedade dependesse das qualidades morais e intelectuais dos homens.
Luta que patenteia homens capazes dos maiores sacrifícios e das mais ambiciosas ações, capazes de heroísmo
e ao mesmo tempo do mais frio realismo. A importância da personalidade, a importância dos líderes políticos,
ninguém põe mais em evidência do que os marxistas,
procurando impressionar a opinião das massas com a
superioridade dos seus condutores e guias.
Os grandes acontecimentos históricos não são apenas o resultado ou o efeito das ações e das palavras
dos grandes chefes civis e militares. Imensa e por vezes
decisiva será a influência das instituições econômicas,
como imensa e decisiva tem sido a das conquistas científicas e a do progresso técnico. Mas o caráter de certas
pessoas, ou melhor, as idéias, as ambições, a vontade
de urn líder político, sobretudo se encarnadas num
G —

ditador, podem produzir conseqüências de imenso
alcance. O homem representa a sociedade em que vive,
reflete-lhe as aspirações e as necessidades; as épocas e
os períodos históricos oferecem, através dos indivíduos
que deles participam, semelhanças de costumes, hábitos,
pensamentos e tendências; os coevos guiam-se por um
padrão de conduta comum e todos ganham melhor e
mais nitidamente sentido no plano das relações com a
época a que pertencem; mas na dimensão pessoal de
cada homem subsistirá uma zona de maior ou menor
hermetismo, segundo o vigor, o poder de criação e a
riqueza íntima de que dispuser. Ã mesttre qu'on a plus
cTésprit on irouve qu'il y a plus d'homrnes originattx,
disse Pascal. Não escapam entretanto os homens originais ao espírito de seu tempo, às suas correntes dominantes, aos seus valores culturais, aos seus vínculos
sociais e políticos, ao que Dilthey denominou de conexão estrutural de uma época ou um período, sendo ao
contrário os seus representantes mais lídimos e quase
sempre os seus condutores e guias. Entre esses homens
e o mundo em que vivem estabelecem-se laços, nexos,
correspondências que vão desde os domínios da religião
e da língua aos das instituições jurídicas no mais amplo
significado, das relações econômicas, da literatura e da
moda, e fazem do homem histórico um ser concreto,
parcial, contingente, ambíguo.
A História não é, como já ficou dito, uma coleção
de biografias, e tem por objeto o estudo do desenvolvimento, no tempo e no espaço, das civilizações, dos
povos, dos grupos humanos vistos nos seus aspectos
políticos, econômicos e sociais. Mas na trama dos acontecimentos cê sont toujours lês modalités et lês valeurs
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exístentielles dês personnes humaines qu'elle décrit.
(6) O homem está sempre presente, seja na História
coletiva, seja na pessoal, e o seu conhecimento depende
do estudo da História, visto que é através dela que ele
se realiza, condicionado por seu gênero de vida, por
suas crenças, por suas condições econômicas, por tudo
quanto lhe favorece ou cerceia a expansão da personalidade. Se os grandes homens, os guias, os heróis,
muitas vezes, parecendo comandar e influir, não fazem
mais do que obedecer ao espírito de sua época, forçoso
é convir que na direção do mundo exercem ação eficaz
as idéias, os planos, a vontade de certos reformadores
da política ou da religião, da ciência ou da arte.
Nos dez volumes reunidos sob o título geral de História dos Fundadores do Império do Brasil, grande é a
parte concedida ao exame da contribuição das principais
personagens que surgiram no momento histórico da
emancipação do Brasil e atuaram no processo da formação de suas instituições políticas. Mas neste conjunto de
biografies os homens aparecem indissolúvelmente ligados aos acontecimentos, homens históricos e não puros
espíritos, homens concretos e não abstratos, associando
natureza e cultura, natureza e História, ao mesmo tempo
anges &t betes, a prevalecer c- pensamento de Kierkegaard. Quando esteve nas possibilidades do autor, sua
tarefa biográfica inspirou-se em boa parte nas lições de
Dilthey e diligenciou descobrir, baseado nas melhores
fontes documentais, o nexo efetivo em virtude do qual
as figuras estudadas foram determinadas pelo meio em
que viveram e como sobre ele reagiram. Um José
(6) J. CAUSSIMON — op. cit., p. 105.

Bonifácio, um D. Pedro I, um Bernardo de Vasconcelos, um Evaristo da Veiga, um Diogo Antônio Feijó
foram vistos e captados no mundo histórico, isto é, dentro das idéias e das correntes políticas da época, delimitados por um sistema particular de vida, pelas concepções de Estado, de religião, de ciência ou de arte
do tempo.
Mas se houve a intenção de fixar na vida de cada
uma dessas personalidades a sua conexão com o mundo
histórico — e sem isso impossível seria evocar verdadeiramente a existência de quem quer que seja, pois
o homem se prende à sociedade como os corpos são
atraídos pela gravidade — não se prescindiu do esforço
ou da tentativa de entrever o que havia porventura
de irredutivelmente pessoal, de próprio, de inalienável
em cada uma delas, aquilo que pertencia à zona de
sombra do mais íntimo da natureza, da humanidade,
do mistério, do drama de cada indivíduo. Não se prescindiu do propósito de descobrir quanto possível no
fluxo da vida desses homens os traços, os elementos
mais diferenciados, as linhas inconfundíveis da sua fisionomia íntima, o timbre de sua mais recôndita voz, a
parcela individual que não pode ser somada, subtraída,
multiplicada ou dividida, o quid em última análise definidor da personalidade, surpreendendo o ato único, o
fato que não se repete. De outro lado, sem a liberdade de criação do romancista — que estabelece para
as suas personagens um plano próprio de vida e de
duração, mais ou menos próximo do que o espetáculo
do mundo lhe oferece, embora no fundo sempre caprichoso e arbitrário — indeclinável foi o respeito e a
obediência ao curriculum vitae dos biografados, aceitos
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na sua estrutura física e moral, nos limites de suas
dimensões, nas contingências de suas vidas.

que se verificam tanto na História como nas ciências
da natureza. (9)

O trabalho do historiador, com a necessidade de
provas em que se apoie a certeza do conhecimento histórico, tem caráter científico: não há História sem fontes, sem pesquisa, sem documentos. Mas a elaboração
histórica participa sob vários aspectos da obra de arte,
colocando-se muitas vezes o historiador numa atitude
semelhante à do pintor, que organiza os valores pictóricos segundo uma hierarquia subjetivamente inspirada.
(7) E em nenhuma tarefa o historiador se aproxima
mais do artista do que na biografia. Dilthey salien'3
que a posição desta na historiografia foi preparada pela
novela, (8) isto é, pela ficção. O mundo biográfico não
pode limitar-se a um meticuloso levantamento das ações
e dos acontecimentos da vida de um homem e, em
seguida, a uma narrativa em que se observe o mais
possível a ordem cronológica: mister se faz que, socorrido pela imaginação — e de imaginação há necessidade
até no âmbito das ciências naturais —, o biógrafo saiba
e possa o mais possível recriar a vida que se extinguiu
e restaurar o tempo que passou. Só assim o trabalho
biográfico deixará de ter o ranço de fastidiosos relatórios e logrará apresentar em perfeito sincronismo o
indivíduo e o seu meio histórico, este em todos os seus
aspectos relevantes e aquele no seu cunho mais autêntico. Na obtenção desse fim intervém um critério e
uma seleção de fatos que serão extracientíficos mas

À coleção que reúne agora, sob um título geral, os
livros históricos do autor, não faltará unidade: todos
ca volumes põem em foco fatos e personagens de uma
mesma época. Mais do que isso, os homens e os acontecimentos se entrelaçam, os primeiros testemunhando
as influências das idéias e das necessidades políticas e
econômicas do momento, os segundos, ora marcados
pela ação dos indivíduos que assumiram a liderança
política, ora excedendo-os, submergindo-os, vencendoos. Mas não se trata de obra sistemática, adstrita a uma
seriação cronológica dos fatos, numa assentada expostos
e interpretados. Os livros que compõem a História dos
Fundadores do Império do Brasil, conservando a autonomia que antes tinham, apreciam às vezes os mesmos
fatos, visto que deles participaram, direta ou indiretamente, mais de um dos biografados. A repetição, entretanto, recolherá porventura as vantagens que Napoleão
atribuía a essa figura de retórica, certo como é que
os episódios em cada versão se clareiam de nova luz,
encarados do ângulo de interseção dos diversos atores
ou espectadores.

(7) J. CAUSSIMON — op. cit., p. 106.
(8) WILHELM DILTHEY — El Mando Histórico, trad. esp.,
p. 275. Ed. do Fondo de Cultura, México, 1944,
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Os pontos comuns, os temas comuns a vários volumes aparecem modificados, conforme as reações particulares ou pessoais dos figurantes. Ainda quando visavam sós mesmos objetivos, não os ordenavam, não os
viam da mesma maneira homens como José Bonifácio,
D. Pedro I, Bernardo de Vasconcelos, Evaristo da Veiga

(9)

S. RANULF — in L'Homme et 1'Histolro, p. 3.
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e Feijó. E esses testemunhos todos afinal só poderão
conconer para tornar mais acessível, mais fácil e mais
rico o conhecimento da época focalizada. O mesmo
se dirá do refazimento de percursos idênticos em alguns
volumes: da transmígração da família real portuguesa
ao 7 de Abril, nas vidas de José Bonifácio e D. Pedro I;
da Independência à Maioridade, em Bernardo de Vasconcelos, em Feijó e quase em Evaristo, As deslocações,
os movimentos terão grandes semelhanças, mas as viagens, os caminhos divergirão enormemente. Contemporâneos embora, em alguns casos pertencendo a gerações
diferentes, a visão que cada um deles nos proporciona
variará de acordo com o temperamento, a idade, a cultura, os interesses pessoais respectivos, num quadro em
que cores diversas nos darão talvez o tom mais aproximado da realidade.
Os acontecimentos culminantes da época estudada
nesta História dos Fundadores são a emancipação do
Brasil e a instauração de instituições livres, isto é, a
ruptura com Portugal e a formação de um governo
autônomo. Desde as últimas décadas setecentistas
notava-se entre nós uma nítida diferenciação nacional.
"Os triunfes colhidos nas guerras contra os estrangeiros,
as proezas dos bandeirantes dentro e fora do país, a
abundância de gados animando a imensidade dos sertões, as copiosas somas remetidas para o governo da
metrópole, as numerosas fortunas, o acréscimo da população influíram consideravelmente sobre a psicologia
dos colonos. Os descobrimentos auríferos vieram completar a obra. Não queriam, não podiam mais se reputar
inferiores aos nascidos no além-mar os humildes e
envergonhados mazombos do começo do século XVII."
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(10) Ao iniciar-se o século XIX e ao desembarcar aqui
a família real portuguesa, já existia nos núcleos mais
densos de população, entre os elementos mais atentos
aos seus interesses e voltados para as novas idéias políticas, sentimento brasileiro, consciência nacional. Mas
o certo era que a economia do Brasil continuava no
regime de monopólio exercido avidamente pela metrópole e só afetado pela ingerência da Inglaterra. O
comércio colonial brasileiro fazia-se todo através dos
centros distribuidores de Portugal, já no que vendia,
já no que comprava.
Criada à sombra de uma economia agrária com
base no trabalho escravo, a aristocracia dos senhores de
engenho e grandes proprietários territoriais não se conformava mais com o privilégio luso e começava a tramar
a sua abolição. Sintomática dessa atitude seria a existência no Nordeste de grupos empenhados na propagação das doutrinas políticas dos enciclopedistas e articulando-se com os revolucionários de França, como
deixa entrever a conjuração dos poderosos Cavalcanti'»
em 1801. Por outro lado, nas cidades, entre intelectuais e elementos da população socialmente instáveis,
mestiços de vasta escala cromática, egressos da escravidão, gente vadia ou de profissão incerta, tomava vulto
uma disposição de inconformismo e rebeldia. A súbita
chegada da família real em 1808 emprestou aspectos
imprevistos ao processo histórico em elaboração. De
um golpe foi abolido o monopólio, e outras medidas,
todas num sentido de liberdade econômica e de incen(10) J. CAPISTRANO DE ABREU — Capítulos de História
Colonial, 3.a ed., p. 167.
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tivo cultural ou de organização administrativa, se seguiram : a revogação do alvará de 5 de janeiro de 1785
que proibia a existência de indústrias, a concessão de
terras a estrangeiros que viessem morar no Brasil, a
criação da imprensa, a instalação de bancos e estabelecimentos de ensino, de tribunais e repartições.
Tantas e tão importantes iniciativas lançavam os
fundamentos de um Estado e configuravam a fisionomia
de uma nação. Sede da monarquia portuguesa, as chancelarias da Europa a reconhecerem uma "Corte do Rio
de Janeiro", era a independência brasileira que se iniciava de maneira imprevista. Do fato da residência
da família real portuguesa outras conseqüências decorreriam, e as mais notáveis seriam a forma única e original por que se processaria a separação entre a antiga
colônia e a metrópole, e o estímulo à unidade brasileira.
Se para congregar as diferentes partes de que se compunha o domínio luso na América atuavam vários fatores de ordem cultural, étnica e econômica, e se poderosa fora a ação plástica da colonização portuguesa, não
faltavam em contraposição os elementos desagregadores a culminarem na dispersão geográfica. O governo
de D. João VI, no Rio de Janeiro, exercendo' ação centrípeta, não poderia deixar de influir no aperto dos
laços por vezes frouxos que uniam as vastas regiões da
América lusitana. De outro lado, a presença da família
real, e o caráter, o feitio, as ambições de um de seus
membros contribuíram decisivamente para resguardar
a integridade do Brasil, dar-lhe um governo centralizado
e, ao menos sob certas formas, diverso dos que se instalariam nas treze colônias inglesas do Setentrião e na
América Espanhola.
14 —

Sem esquecer os movimentos ou tentativas de 1789
em Minas, de 1794 no Rio, de 1798 na Bahia, o certo
é que o processo político da Independência tomava
vulto com os atos que as circunstâncias impuseram ao
príncipe regente de Portugal, ao chegar ao Brasil.
Paradoxalmente, era uma revolução (revolução pelos
seus resultados) que se operava sem convulsões intesíinas, sem subversão da ordem, sem os abalos inerentes
a tais sucessos e, afinal, no reinado americano de
U. Joãc VI realizava-se o essencial da emancipação
brasileira. Depois de nossa elevação à categoria de
reino, em pé de igualdade com a ex-metrópole, e consagrada essa transformação na vida internacional, já que
Palmela e seus companheiros figurariam no Congresso
de Viena como representantes também do Brasil, tornar-se-ia pacífica a aceitação desse estado de coisas,
perturbada todavia pelos choques oriundos de um sentimento nacional mais apurado e pela repercussão entre
nós- de doutrinas políticas em evidência desde a Emancipação Americana e a Revolução Francesa.
Prova da exacerbação nativista e do reflexo das
idéias do tempo estará no movimento republicano de
1817 no Nordeste. Mas essa sublevação, à vista mesmo
da proclamação de seus dirigentes, a propósito de notícias inverídicas acerca de possível abolição da escravatura, deixaria bem claro que se tratava de uma revolução
a serviço dos senhores de engenho, dos proprietários
territoriais, desejosos de quebrar as últimas barreiras
do monopólio mercantil e prontos para se investirem
na direção política. Independência, sim, república, sim,
rnas nada de abolição da escravidão, porque a propriedade era o mais sagrado dos direitos, diziam eles, inclu— 15

sive a propriedade do homem sobre o homem. Sentimento nacional alvoroçado, enlevo pelos pregões liberais a ecoarem na América, ódio ao antigo dominador
luso em cujas mãos continuavam as atividades do
comércio e as funções públicas, esses e outros fatores
chegariam a determinar em breve a ruptura total com
Portugal. Não havendo, entretanto, na sociedade de
senhores e escravos que se constituíra no Brasil clima
propício ao florescimento de uma verdadeira classe
média, de uma burguesia citadina, o poder político no
país prestes a libertar-se iria ser avassalado de preferência pelos detentores da grande propriedade territorial ou por gente a serviço de seus interesses. Os elementos empenhados na emancipação em moldes radicais, ou que sonhavam com uma forma de governo ein
que houvesse a interferência do maior número, só encontrariam acolhida entre intelectuais ou no seio de
gente marginal, de status social pouco definido, uma vez
que, se débil era a parte da população que representaria
a classe média, nula ou insignificante, como expressão
militante da política, era a que mereceria o nome de
povo.
Tão considerável foi a influência dos atos liberatórios praticados por D. João VI desde a abertura dos
portos até a elevação do Brasil a Reino e, de outra
parte, tal o prestígio das idéias políticas em voga, que
aos primeiros rebates da revolução constitucionalista
portuguesa de 1820, brasileiros de todas as regiões aceitaram orgulhosos o mandato de deputado às Cortes de
Lisboa. Brasileiros de todas as regiões, dos mais diversos feitios partidários e da mais vária formação social,
padres, militares, magistrados, autênticos representan16 —

íes da aristocracia rural, demagogos urbanos, o cearense
José Martiniano de Alencar, os pernambucanos Pedro de Araújo Lima e Muniz Tavares, este mal saído
do cárcere por crime de republicanismo, os paulistas
Antônio Carlos, Diogo Antônio Feijó, os baianos Domingos Borges de Barros, futuro Visconde da Pedra
Branca, Lino Coutinho e Cipriano Barata, todos convencidos de que seria possível elaborar uma Constituição debaixo de cujos preceitos o Brasil, sem romper
os laços de solidariedade com Portugal, visse consagradas a sua liberdade política e a sua liberdade econômica.
Homens de excessiva boa-fé, satisfeitos no fundo
com o que ocorrera no Brasil no reinado j canino, esses
brasileiros não se aperceberam para logo de que o
movimento revolucionário de 1820, sob as aparências de
um alto programa de regeneração, tinha raízes no mais
amargo ressentimento contra o Brasil. Certo, os dirigentes da revolução lusa não se negariam a estender
teoricamente aos antigos vassalos de além-mar todos os
direitos do homem. Mas o que os liberais de Lisboa
não queriam — e os atos sucessivos não tardariam a
deixar fora de dúvida — era a existência do Brasil como
um todo, como uma nação, como um povo, e em sua
incrível cegueira se dispuseram a dividi-lo, a fragmentá-lo, a esfacelá-lo em "províncias ultramarinas de Portugal".
A atitude das Cortes de Lisboa só poderia despertar no Brasil a reação em cujo desfecho estava o
rompimento definitivo. Aliás, os esforços para manter
o regime de reino unido situavam-se num plano de
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construção ou artifício em que se desprezava, além dos
interesses brasileiros mais imediatos, tudo o que suscitara, nos indivíduos nascidos aqui, três séculos de
exploração colonial, ao atrito da arrogância do reinol
com a maior ou menor submissão do mazombo. A
diferenciação nacional, então em estado de superestesia,
dificilmente admitiria um acordo ou conciliação que
de leve pusesse em dúvida a certeza de que o Brasil
devia ser um país independente, uma nação soberana.
Por muito grande que tivesse sido a ação emoliente
da monarquia paternal de D. João VI e o alcance das
medidas tomadas a partir de 1808, não seria possível
a volta ao sistema colonial, disfarçado embora com a
concessão de franquias próprias de um povo livre.
O "ufanismo", a vaidade nacional, o louvor hiperbólico das excelências da terra, dos seus progressos e do
seu futuro foram característicos do reinado joanino.
O Brasil já existia. Conservá-lo ligado a Portugal, só
o admitiam os brasileiros aparentemente em situação
de paridade, mas de fato em condições de superioridade,
com a sede do governo no Rio de Janeiro, tal como
vinha acontecendo desde que D. João VI para cá
viera.
Mas o rei foi coagido a tornar ao "berço original
da monarquia" e já não haveria depois disso meios de
impedir a separação e a independência do Brasil. No
intuito de preservar a unidade brasileira, D. João VI
deixara seu filho, príncipe herdeiro D. Pedro, investido
da regência do reino aqui fundado. Contrariando as
diretrizes do decreto de 7 de março de 1821, que instituía a regência, a política do Soberano Congresso entrou a desenvolver-se no sentido de desunir as provín^
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cias, rompendo os liames recíprocos, de fazê-las gravitar
para Lisboa, de esbater na sua expressão mais genuína
o país que se constituíra aquém Atlântico, de fazer o
Brasil, assim anemizado, dependente outra vez de Portugal, embora fossem os brasileiros, ou melhor, os habitantes das províncias ultramarinas aquinhoados com
todos os direitos e garantias individuais concedidos aos
da metrópole.
Não deparariam apenas obstáculos e repulsas os
planos dos dirigentes das Cortes. Para apoiá-los havia
então no Brasil tropas portuguesas aguerridas, prestigiosos elementos lusos no comércio e nos postos da
administração pública, e para ajudá-los existia um vivo
espírito particularista em diversas províncias, complicado por mal definidas inclinações liberais propensas a
exalçar os interesses regionais em detrimento dos ge^
rais. Por isso mesmo, só nos últimos meses de 1821
começariam as Cortes a perder prestígio e teriam início
entre gente mais animosa articulações e projetos visando à reação contra a possibilidade de volver o Brasil
a uma situação de inferioridade política e econômica.
Os grandes eventos desse ano tinham sido de cunho
português, crises ou repercussões do constitucionalismo
luso — o juramento, a 26 de fevereiro, da Constituição
a ser feita pelas Cortes, a reunião da Praça do Comércio
a 21 de abril, o pronunciamento de 5 de junho. A
primeira tentativa, a 12 de outubro de 1821, para aclamar imperador do Brasil o príncipe regente, frustrou-se
de todo por prematura, e inoportuna, não lhe dando
maior solidariedade o escolhido para centro e remate
do movimento.
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Os decretos das Cortes relativos à transformação
político-administrativa das províncias do Brasil e a
ordem de regresso do regente despojado de suas antigas
atribuições dariam o impulso incoercível à luta pela
Independência. Do "Fico" e da organização do Ministério de 16 de janeiro de 1822 à investidura de D. Pedro como defensor perpétuo e à convocação da Assembléia Constituinte, dos manifestos de l e 6 de agosto
ao grito do Ipiranga, em oito meses túrgidos e dramáticos os sucessos foram conformando a face de um país
novo, ora forçando, dobrando, moldando os homens que
as circunstâncias colocaram 'à frente do movimento,
ora recebendo deles, dos de personalidade mais forte,
rumos e direções. Nem sempre poderá ser medido,
pesado, aferido o quinhão pessoal, a influência particular de cada participante, no desenrolar dos acontecimentos. Mas o papel ou o volume da contribuição de
algung deles parecem de maior relevo a um exame períunctório. Como negar que a ação de José Bonifácio
e de D. Pedro, de Ledo e de José Joaquim da Rocha
foi em certos momentos preponderante ?
Sem dúvida a ruptura com Portugal não se realizava por força apenas da vontade, do desejo, da ação
de alguns homens. Para levá-la a cabo atuavam causas
múltiplas, que não apenas as mais novas, provenientes
da atitude das Cortes de Lisboa. Estas serviram acima
de tudo para ativar as mais profundas, as que vinham
ganhando força e entono desde as últimas décadas setecentistas. Os interesses da lavoura latifundiária colidiam com os do comércio em mãos dos portugueses, e
mais do que nunca os representantes mais expressivos
dentre os senhores de engenho e proprietários territo20

riais se dispuseram a agir, direta ou indiretamente, por
elementos seus enfronhadcs nas doutrinas políticas que
vinham transformando o mundo. Os intelectuais das
cidades, os letrados, padres, bacharéis, professores fizeram-se também partidários entusiastas da Independência, a lobrigarem nela uma saída para a vida estreita
e mesquinha em que vegetavam. Por último, emprestou sua adesão à luta contra o antigo dominador a parte
da população que nenhum benefício real lograria com
a libertação do Brasil, a gente que fazia o papel de
povo, mal saída do cativeiro, fadada à vadiagem, sem
profissão certa, a revidar na aversão ao luso o desprezo
que a este inspirava muitas vezes a pretensa inferioridade racial sintetizada na alcunha de "cabra".
Mas o que parece impossível contestar é que ao
movimento da Independência se ligaram homens preeminentes, cuja conduta e até apenas cuja presença
deram aos acontecimentos feição que provavelmente
sem eles não teriam. Dentre quantos no Rio e nas
províncias serviram à emancipação brasileira há que
destacar José Bonifácio e o príncipe D. Pedro. Tal
não significa a negação dos méritos e do subsídio de
tantas personalidades que se empenharam na mesma
ação. Nos diferentes volumes de que se compõe a
História dos Fundadores do Império do Brasil houve
o propósito de situar com objetividade o lugar de cada
um, apreciando figuras que, não obstante ficarem em
segundo plano do quadro histórico, exerceram papel
importante — os componentes do grupo maçônico do
Rio, um José Clemente Pereira, um Januário, um Domingos Alves Branco Moniz Barreto, ou um Antônio
Carlos, um Vergueiro, um Caldeira Brant, os já men— 21

cionados Ledo e José Joaquim da Rocha, os políticos
cautos e lúcidos que, nas províncias, uns logo, outros
com algum atraso, perceberam o rumo definitivo dos
sucessos.
Esse balanço das contribuições pessoais diversas,
à luz de documentos e testemunhos idôneos, assegura
na ordem da importância e conteúdo da ação a primazia
a José Bonifácio e ao príncipe D. Pedro. Este foi um
verdadeiro eventful man, (11) cujas ações marcaram
o curso dos acontecimentos. E marcaram porque,
príncipe regente do Brasil e herdeiro do trono de Portugal, optou pelo país de adoção, deliberou aceitar a
chefia do movimento libertador e pôs nessa adesão todo
o calor, todo o entusiasme-, todo o fogo de sua natureza,
sem embargo do tato e da contemporização exigidos em
certos psssos. Sem a transmigração da família real,
sem o reinado de D. João VI, outro teria sido o pro^
cesso da Independência. Desses fatores até certo ponto
impessoais resultaria em boa parte a emancipação dó
Brasil com a unidade assegurada e com á transação da
forma monárquica de governo. Mas só pela presença
de D. Pedro à frente da regência, por seu feitio particular, por suas idéias, por sua ambição se explicam
certos aspectos únicos e inconfundíveis da marcha dos
acontecimentos e da fisionomia que apresentaram.
Quase o mesmo se poderá dizer, consideradas a
personalidade e a ação de José Bonifácio. Todavia o
Andrada ilustre tem mais do event-makin^ man, do
(11) SIDNEY HOOK — Os Heróis Através da História,
trad. port., p. 181.
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homem gerador de acontecimentos, condicionados estes
mais pela capacidade da inteligência e pela energia
pessoal do que por acidentes de posição. (12) Se não
fosse o príncipe regente do Brasil e herdeiro da coroa
portuguesa, D. Pedro, a despeito de todas as suas qualidades e defeitos, teria configuração histórica bastante
diversa. José Bonifácio, posto que para a ação que
exerceu muito valesse o lugar de ministro, dificilmente
deixaria de desempenhar entre os seus contemporâneos
o papel que lhe tocou. Melhor do que ninguém percebera, tendo em vista a defesa da unidade brasileira,
a vantagem de tirar partido da obra em tal sentido
representada pelo reinado americano de D. João VI
e a conveniência de fazer o governo do Rio de Janeiro
o eixo daquela unidade. Melhor do que ninguém soubera escolher, na meia-luz de sucessos confusos, os
elementos próprios para uma construção duradoura.
A Independência, à sombra do trono inaugurado
no Brasil, significava uma transação que não seria do
agrado da gente mais exaltada nos seus pendores nativistas e mais extremada no seu apego ao credo liberal.
O certo, porém, era que o país novo que se declarava
emancipado não se fechava ao influxo das doutrinas
políticas adotadas pelos mais avançados. A investidura imperial não buscava origem no direito divino,
senão na aclamação do povo, e por isso a monarquia
aqui fundada pareceu a Metternich uma república
grega onde todos mandavam. Para fazer o "pacto so•cial" que regeria os direitos dos brasileiros foi convocada uma Constituinte. A tarefa dessa primeira assem(12)

SIDNEY HOOK — Idem, p. 182.
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bléia encontraria grandes obstáculos e o primeiro estaria
na prevalência da situação do monarca, escolhido por
antecipação no decorrer do processo emancipador. A
Constituição a ser feita deveria submeter-se a esse antecedente histórico, o que importava a limitação do mandato dos legisladores. Composta dos melhores elementos disponíveis no Brasil de então, recrutada na classe
ou nas camadas da população no momento acessíveis
à vida política, malogrou-se entretanto a obra da Constituinte por causas múltiplas, dentre as quais preponderaram a desconfiança por parte do imperador de que
pretendiam anulá-lo e o seu caráter inquieto e suspicaz,
a exacerbação das paixões pessoais, a inexperiência da
maioria dos deputados.
O golpe de força da dissolução da assembléia
gerou um dissídio entre o monarca e a opinião liberal,
que aumentaria sempre, sem embargo da outorga por
ele feita sem demora de uma Constituição na qual se
consagravam todas as garantias, todos os direitos incluídos nos estatutos mais progressistas, ressalvado porém
o prestígio imperial, já nas atribuições do Poder Executivo, já nas do Poder ^Moderador, inovação de que
se tornou arauto o próprio D. Pedro I, leitor de Filangieri e de Benjamin Constant. No curso dos seus nove
anos incompletos, o Primeiro Reinado viveu em crise
permanente. Não faltavam ao imperador inteligência,,
disposição para trabalhar, espírito público. Mas alguns
graves defeitos, filiados de preferência à morbidez de
sua natureza ou ao desleixo de sua formação, criavamlhe incompatibilidades com alguns dos homens que
mais poderiam ajudá-lo. Os bons ministros pouco
duravam e os maus ou medíocres se sucediam. Por

outro lado, nos postos administrativos minguavam os
homens capazes, e o favoritismo, a ausência de maiores
escrúpulos, o serviço do Estado visto apenas como
sinecura empeciam o desenvolvimento natural do jovem
Império.
Se dessa forma se caracterizou o fator administrativo da crise do reinado de D. Pedro I, vários outros,
de maior alcance, influíram e prepararam o desfecho
de 7 de Abril. Sempre precário e sempre piorando' foi
o estado das finanças. D. João VI deixara em herança
um Tesouro que o filho em carta tacharia de "tísico".
O pouco que realizou Martim Francisco, quando ministro da Fazenda, não resistiu aos gastos impostos pela
campanha de consolidação da Independência, aos desperdícios com a mobilização de um exército no momento acima das necessidades e das possibilidades do
país, à desastrada guerra do Sul, aos pruridos de uma
corte faustosa. A desordem financeira, com o câmbio
flutuante ou em baixa acentuada, com o encarecimento
do custo da vida, com a falência do Banco do Brasil,
foi sem contestação uma das causas mais diretas do firn
prematuro do reinado de D. Pedro I.
Mais insidiosas e profundas, porém, no preparar
esse desfecho, terão sido porventura causas de ordem
psicológica, a criarem conflitos dificilmente dissipáveis
entre o monarca e o país. O movimento da Independência, na forma por que se processara, não expungira
um fato que cedo viria constituir motivo de queixa,
de recriminação, de revide: o homem que se colocara
ou fora colocado à frente dos acontecimentos era o
filho do rei de Portugal. Quase impossível seria, nos
— 25
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anos iniciais de uma nova pátria, evitar suspeitas no
tocante aos naturais do país contra o qual se haviam
acumulado os motivos determinantes da separação. A
D. Pedro, posto que nascido em Portugal, não se poderia jamais com justiça contestar o sincero, o definitivo
brasileirismo. Brasileiro ele se fizera ao crescer de
menino a homem aqui, ao identificar-se cem a terra
que adotara e a que se dera na hora mais solene,
numa opção em que se decidira ao cabo de transe dramático. Brasileiro ele permaneceria ainda depois de
deixar o Brasil e de empenhar-se na terra de nascimento
na reconquista do trono da filha e na defesa das instituições liberais.
Mas no seu destino de eventíul man sobrariam
as situações duvidosas, que o deixariam perplexo e o
colocariam em posição equívoca. A maneira pela qual
se encaminhou o reconhecimento da Independência
suscitaria, ao morrer D. João VI, fundadas suspeitas,
que não diminuíram, malgrado a sua abdicação ao trono
português. Abrindo mão desse trono, a qualidade de
pai da pequena rainha teria o condão de manter as
desconfianças dos brasileiros, estimuladas ainda pelos
extremos com que se deu à causa da filha. Olhado
como português ou interessado acima de tudo na questão dinástica de Portugal, sua popularidade decrescia
sempre. Voluntarioso, caprichoso, não se esquivava ao
convívio de uma roda palaciana de portugueses e isto
constituía o ledtmotív do combate que lhe moveram
os liberais através de uma imprensa cada dia mais
corajosa ou atrevida.
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Por força das circunstâncias do seu destino político,
do seu feitio próprio e pelo reflexo dos acontecimentos
da política estrangeira, D. Pedro I se ia incompatibiíizando com a nação. Quem marchara com os liberais
na Maçonaria em 1822, causando apreensões ao realismo de José Bonifácio, quem era por convicção adepto
do liberalismo, quem estava a sustentar em Portugal
a bandeira do constitucionalismo, dava contraditòriamente azo a ser acoimado no Brasil de absolutista, de
inimigo da liberdade, de português. Desencadeava-se
outra vez a campanha nativista dos dias da Independência, com ímpeto mais vigoroso, porque nela agora
se incluía o príncipe antes excetuado. Voltou-se a
cogitar de república, como nas tentativas malogradas
de 1789, 1798 e 1817, e para animar os pendores
particularistas, contidos pela Constituição de 1824 e
pela guerra implacável aos republicanos da Confederação do Equador, acenava-se com a federação. A
queda de Carlos X e a ascensão de Luís Filipe, com
o triunfo burguês do juste-milieu, repercutiriam entre
nós, levando D. Pedro I à abdicação.
Novo período se inaugurava no Brasil, caracterizado pelo triunfo das idéias liberais. A autoridade, de
feição monárquica, bem defendida durante o Primeiro
Reinado, entrou em crise. Logo faltaria ao governo
o apoio da força armada, uma vez que o exército, pagando com a indisciplina e a divisão o preço da participação nas lutas partidárias, cedo se incapacitaria para
cumprir os seus deveres. Um estado de desordem generalizada sucedeu aos atos iniciais de firmeza e cordura
da revolução de 7 de Abril, quando havia prevalecido
a opinião de homens como Evaristo e Odorico Mendes,
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sustentados pelos chefes militares do movimento. Salvara-se conscientemente, deliberadamente, calculadamente o trono de D. Pedro II, imperador de cinco
anos, vendo-se nele a encarnação da unidade nacional
e uma garantia de ordem e estabilidade. Mas essa
vitória do realismo político começou sem demora a
ser perturbada pela irrupção violenta de elementos
sopitados em 1822 graças principalmente à presença
de D. Pedro na definição da Independência : o nativismo sob a forma de aversão ou ódio ao antigo colonizador; o liberalismo levado às últimas conseqüências;
o particularismo regionalista reclamando franquias
locais.
Ao impacto dessas três forças decorreriam os primeiros anos da Regência. Com a propaganda e os
projetos de reforma da Constituição outorgada, no
sentido de reduzir-lhe o cunho autoritário, com a promulgação de leis e códigos, como o do Processo de
1832, introduzindo no Brasil instituições de molde britânico e norte-americano, como a justiça eletiva e a
polícia judiciária, com a Câmara dos Deputados a dispor
do poder máximo, anulando o Senado e a tomar contas
ao Ministério, ensaiava-se um parlamentarismo' sublimado, em cujo reverso estava a ditadura da Câmara
dos Deputados, reduzido o governo a uma mera
comissão, (13) uma sombra de Poder Executivo. Para
provar até onde iria a resistência desse governo inerme
e sempre à mercê da censura de qualquer deputado,
desenvolvera-se em todo o país uma numerosa imprensa
(13) JUSTINIANO JOSÉ DA ROCHA — Ação, Reação. Transação, 2.a ed., p. 39.
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ainda mais apaixonada do que a do tempo de D. Pedro I, a sustentar com desfaçatez e audácia as opiniões
menos defensáveis, os planos menos plausíveis. E isso
em linguagem que se comprazia no maior desembaraço, em invadir a vida privada dos adversários, em
expô-los ao desprêeo público.
Nativismo, liberalismo, particularismo, no grau de
exaltação a que atingiram depois de 1831, quando houve
o colapso da autoridade imperial, só poderiam ter como
conseqüência a quase anarquia de certos momentos da
era regencial. Aos motins, às sedições, às quarteladas,
às arruaças do Rio e de outras cidades seguiram-se
movimentos porventura de maior importância, que não
se tingiam apenas de tons políticos ou partidários, mas
se impregnavam de dissídios mais profundos, buscavam
raízes telúricas, davam vazão a ressentimentos oriundos
de diferenças raciais e de ódios de classe. No quadro
da sociedade brasileira da Regência entrariam em choque ou se ostentariam à plena luz os elementos díspares
que a compunham, desde os habitantes da Corte, da
Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, de Pernambuco
e de outras províncias a revelarem a influência das
idéias do tempo e a denunciarem, ao lado de traços
peculiares à formação nacional, outros que seriam típicos
da cultura ocidental oitocentista, até as populações
de outras regiões do país, cuja imaturidade e primitivismo as deixariam fora do âmbito em que logravam
sentido as fórmulas da liberdade política por que se
digladiavam os brasileiros mais civilizados.
Mas na década regencial não faltou quem procurasse disciplinar ou conter essas forças, ora superfi— 29

ciais, ora subterrâneas, de desordem e anarquia. Havia
interesses que pediam defesa e que se dispunham a
lutar. Os homens que tinham combatido o primeiro
imperador em nome dos princípios liberais não queriam
ver sacrificada a vitória de 7 de Abril, e como nesse
dia haviam impedido que a revolução se desenvolvesse
até às últimas conseqüências — a derribada do trono,
a instauração da república —, decidiram enfrentar os
"exaltados", guerrear não só os que queriam o governo
do povo pelo povo, a república, como os que, em menor
número embora, acenavam com a revolução social, com
o ''grande Fateusim nacional, que devia operar o milagre de enriquecer a todos os pobres pela divisão das
propriedades". (14) Tal a conduta constante e infatigável do partido moderado, no afã de "parar o carro
da revolução", segundo um dos seus líderes, concretizando em leis as exigências liberais, canalizando no
Ato Adicional, na reforma constitucional, as reivindicações particularistas das províncias.
Na primeira arrancada do movimento triunfante
com a abdicação de D. Pedro I tomaram a dianteira,
ficaram em primeiro plano os militantes do liberalismo,
os que aspiravam a ver em prática o governo representativo. Seriam muitos deles espíritos atraídos de
preferência pelo lado exterior dos acontecimentos, pela
forma, pela estética da» coisas políticas, e desatentos
aos móveis íntimos dos fatos sociais. Seriam jornalistas
ou deputados a falarem de liberdade, de igualdade, de
fraternidade, de direitos do homem, de garantias do
cidadão, de regime parlamentar num país cuja economia
(14)
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JUSTINIANO JOSÉ DA ROCHA — op. cit., p . 37.

assentava quase que exclusivamente no trabalho servil.
Não se apercebiam dessa contradição ou tão habituados
estavam que nenhum remorso sentiam. A escravidão
era uma decorrência do direito de propriedade, pilar
da burguesia em ascensão, e os que se lhe opunham
só poderiam aparecer como indivíduos subversivos, na
melhor hipótese como visionários.
Mas esses visionários de quando em vez davam
mostras de seus propósitos, com grande escândalo dos
detentores da riqueza agrícola, interessados na manutenção do trabalho servil, o único possível, afirmavam,
dentro das peculiaridades da formação do Brasil. E
para evitar os golpes dos que intentavam transformar,
embora lentamente, o trabalho escravo em livre, entraram os representantes da grande lavoura a atuar mais
abertamente, disputando cargos eletivos eu de governo,
para si ou para pessoas de sua confiança. Típica foi
a reação em tal sentido nas eleições de 1836 para a
legislatura 1838-1841, com a vitória dos chamadas
''eleitores do campo", mais dóceis do que os urbanos
aos apelos dos escravocratas.
Prevalecia a política do "regresso", na qual estranhamente se acomodavam o parlamentarismo à moda
britânica e a continuação do tráfico e da escravidão.
Vencidos os demagogos e agitadores de 1831-1832,
estavam também fadados à penumbra os dirigentes
liberais da primeira fase do período regencial do feitio
de Evaristo ou de Feijó, uma vez que, sem serem abertamente antiescravocratas, desamavam a escravidão,
sonhavam com o seu desaparecimento. Ao morrer o
primeiro, em 1837, mal escondia o desânimo diante do
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rumo dos acontecimentos, e no mesmo ano o segundo
abandonava a regência vencido pela corrente em cuja
direção estavam os maiorais do futuro partido conservador, e tão ardorosamente defensores do trabalho servil
que o mais ilustre deles não hesitou em proclamar —
"A África civiliza o Brasil." Civilizava, fornecendolhe escravos negros. E assim, em pleno surto escravista, o posto supremo do governo passaria das mãos
do padre paulista, pequeno lavrador de exíguos recursos,
para as de um autêntico representante da aristocracia
territorial do açúcar, para o pernambucano Pedro de
Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda.
Em meio aos embates de uma política de aparência
rasteira e pessoal definia-se a corrente que ia preponderar até quase o fim do século XIX. O Império seria
liberal, manteria as garantias constitucionais intactas,
respeitaria a liberdade de imprensa, mas preservaria a
escravidão até 1888 e só deixaria de recorrer ao tráfico
africano no decênio de 1850, mais por imposição inglesa
do que por disposição brasileira. Suceder-se-iam nos
ministérios homens de partidos diversos, de todas as
regiões do país, de várias profissões, bacharéis, magistrados, militares, muitos deles sem interesse pessoal
próximo ou remoto no trabalho servil: o certo, entretanto, é que a escravidão continuou por força do prestígio dos fazendeiros e senhores de engenho, em verdade
a classe dominante. Um homem público, ainda nos
dias da emancipação nacional, planejou acabar com o
tráfico e com o trabalho escravo, emancipando todos
os brasileiros. Como castigo do temerário projeto tocaram-lhe cinco anos de exílio e a proscrição da vida
pública.
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Esse homem, sem contestação fundada a maior
cabeça política do Brasil de seu tempo, foi José Bonifácio, a quem cabe mais do que a ninguém o nome de
fundador do Império e a cujo estudo é consagrado o
volume I desta História. Espírito formado na disciplina científica — mineralogista, químico, botânico —,
familiar das obras de Voltaire, Rousseau, Montesquieu,
Descartes, Locke, Leibniz, citados desordenadamente
em escritos seus, testemunha na Europa, onde viveu
entre 1783 e 1819, das transformações ali verificadas
nas idéias, nas instituições, nos costumes, soube distinguir o que representava inovação substancial, progresso,
melhoria, do mero acidente, da simples aparência do
elemento secundário ou transitório no processo histórico que presenciou. Daí a sua posição ao regressar
ao Brasil mais brasileiro do que nunca, pouco cioso
de exterioridades, de figurinos, palavras e fórmulas, o
seu esforço para fortalecer em D. Pedro a noção do
papel que lhe cabia, o seu trabalho em favor de um
governo que tivesse autoridade, o seu monarquismo
ortopédico, as desavenças com os patriotas do Rio —
Gonçalves Ledo, José Clemente, Januário — estes sim,
mais impressionados com o lado exterior dos sucessos,
certos de que bastaria uma Constituição liberal para
que tudo se resolvesse no Brasil.
José Bonifácio, empenhado na solução monárquica,
não se contentava com instituições copiadas do melhor
modelo inglês, francês ou norte-americano. Partidário
da monarquia constitucional — "sem a monarquia não
haveria um centro de força e união" — julgava que a
grande empresa da criação de um povo e de uma naç
excedia os limites da estrita arquitetura políti
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Fundas alterações de natureza social e econômica, novo
regime de propriedade e de trabalho, uma reforma de
estrutura, eis o que desejou o estadista da Independência, ao propor a abolição do tráfico e da escravidão, ao
bater-se pela pequena propriedade, nesses documentos
nutridos de sabedoria e generosidade que são as instruções aos deputados paulistas às Cortes de Lisboa e
a representação à Assembléia Constituinte de 1823.
Escandalosamente, íemeràriamente, José Bonifácio se
colocava em nome da "justiça social" — palavras suas
—, contra a classe em cujo maior benefício se faria a
emancipação do Brasil. Em 1820, escrevia de Santos
a Tomás Antônio de Vila Nova Portugal: " ( . . . ) estou
feito lavrador de quatro costados ( . . . ) trabalho dia
e noite e tudo com gente livre e alugada, sem precisar
da escravatura que detesto e querendo dar a esta gente
o exemplo do que deve fazer ( . . . ) . "
Na representação à Constituinte sobre a abolição
da escravidão, prevenindo a contestação que lhe fariam
em nome do direito de propriedade, avançou : "Não
vos iludais, Senhores, a propriedade foi sancionada para
o bem de todos; e qual é o bem que tira o escravo de
perder todos os seus direitos naturais e se tornar de
pessoa a coisa (. . .)? Não é o direito de propriedade
que querem defender; é o direito da força." A esse
direito da força recorreram os que se sentiam ameaçados pelos planos de José Bonifácio, e veio o seu
exílio, e veio o seu afastamento das funções públicas.
Não se ajustariam às contingências do momento os
projetos do grande homem. Eis os acontecimentos
paralisando, dominando a personalidade prestigiosa de
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um chefe, de um líder, pela conjura consciente ou não
de interesses poderosos. Vitorioso no plano político
da fundação da monarquia constitucional, vencido no
plano social e econômico de reforma do regime de propriedade e de trabalho, tal o drama que revela a biografia de José Bonifácio, ao lado da comédia das pequenas intrigas em torno de alguém que não ignorava a
própria superioridade.
Dramática sob vários aspectos foi também a vida
d3 D. Pedro I e, ainda omitindo tudo o que no homem,
pessoal ou intimamente, significou conflitos de paixões
e interesses, sobram nas atitudes do imperador e do
estadista os lances em que ele se mostra dividido, dilacerado, indeciso entre dois caminhos ou duas tendências. Europeu e americano, português e brasileiro,
príncipe herdeiro de uma monarquia absoluta e partidário do liberalismo, a despeito dessas e outras contradições tentou uma síntese que não destoaria do pensamento político pós-revolucionário e pós-napoleônico e em
que se conciliavam extremos — a tradição e a novidade, o direito divino e o consentimento popular, o
príncipe e o cidadão. Ao longo dos volumes II, III e
IV desta História, em que o seu temperamento, ou o
seu feitio pessoal e a sua ação se manifestam, torna-se
indubítável o papel que lhe assiste de fundador da
Independência e do Império, ora por força de circunstâncias nem sempre dependentes de sua vontade, ora
por decisões em que pôs todo o peso, toda a vibração
de uma personalidade de surpreendentes recursos.
Mas fundado o Império, promulgada a Constituição que à Assembléia para esse fim convocada não
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permitiram fazer e que o imperador doou, subjugadas
as tentativas libertárias provocadas pelo temor da tirania, cumpria, ao instalar-se em 1826 o parlamento, firmar
o regime em leis, em atos, em exemplos, em costumes,
e não apenas no sábio texto da Carta de 1824. Até
então houvera um poder só, único, exclusivo — o do
monarca. Do fundo das aspirações liberais do país, do
pensamento e da coragem pessoal de padres, advogados,
militares, magistrados, lavradores, de todas as províncias
surgia um outro poder configurado na Constituição, mas
ao cabo inteiramente novo. Noviços de seu lado eram
os que o compunham, salvo os que tinham participado
das Cortes de Lisboa e da Constituinte dissolvida. Pois
essa assembléia inexperiente ganharia terreno paulatinamente mas sem recuos, demonstrando que no Brasil
de então havia homens de excepcional espírito público
e tão conhecedores das instituições moldadas pela doutrina liberal como os de maior relevo em qualquer
outro país.
Entre quantos sobressaíram nas legislaturas do
Primeiro Reinado (e o ascendente ganho se prolongaria
pela Regência e pela década inicial do Segundo Reinado), ninguém como o mineiro Bernardo Pereira de
Vasconcelos, que chegou à Câmara em 1826, desconhecido, e logo tomaria o lugar que lhe garantiam uma
inteligência solar, um ânimo indomável e uma sobranceria a que não faltavam desdém, sarcasmo e um grão
de cinismo. Vasconcelos tornou-se em breve o doutrinador do regime, a tirar dos preceitos constitucionais
tôdc_ as conseqüências, desenvolvendo-os por meio de
leis complementares ou por uma hermenêutica de engenhosos dons. Ao mesmo tempo arvorou-se em fiscal
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implacável dos atos do governo, buscando, para respeitar
a ficção do monarca constitucional à maneira inglesa,
isolar de sua crítica aos ministros a pessoa do imperador. Bem difícil seria isso dado o gosto de mandar
de D. Pedro I, escudado aliás nas amplas atribuições
que a Constituição de sua escolha lhe concedia. Quase
se poderia dizer que o desacordo entre o imperador e
o parlamento foi um duelo pessoal entre aquele e Vasconcelos, este animado do propósito de fortalecer a
Câmara ao máximo e de frustrar qualquer veleidade de
governo despótico.
Mas a carreira política de Vasconcelos não se processaria num plano abstrato e, depois do triunfo liberal
de 7 de Abril, ratificado no Ato Adicional e erri outros
diplomas relevantes, tomaria rumos mais adstritos à
realidade, a uma realidade por vezes feia e odiosa. O
liberal de 1826 a 1834 deu uma guinada conservadora
ou, melhor, reacionária, e ficou sem hesitações ou disfarces em defesa da grande lavoura, justificando a escrevidão, numa atitude de advogado dos interesses de
uma classe a seu parecer coincidentes com os do país.
Não obstante, continuou fiel ao liberalismo político, a
pugnar pelo regime parlamentarista como a expressão
mais autêntica da monarquia constitucional. Deputado,
ministro, senador, conselheiro de Estado, excedeu a
todos os seus pares, não pela coerência ou pelo convencional acatamento a compromissos ideológicos, mas
pela desenvoltura de um espírito de penetração muito
acima do comum. No volume que lhe retrata a vida
houve a tentativa de decifrá-lo em sua complexa humanidade ,
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As franquias liberais contidas na Constituição de
1824 não se expandiriam senão ao influxo de uma
liberdade sem a qual nenhuma outra se mantém —
a liberdade de imprensa. Aos primeiros ecos da revolução constitucionalista em Portugal tinham aparecido
aqui jornais políticos, e dos dias da Independência ao
fim do reinado de D. Pedro I só fizeram crescer em
número e em pugnacidade. Alguns ganharam depressa
prestígio, como o Revérbero Constitucional Fluminense,
A Malagueta, O Tamoio, A Asíréa, entre tantos outros
editados no Rio e nas províncias. Mas depois de instalado o parlamento e quando já claramente se esboçara a luta entre o imperador e o Poder Legislativo
surgiu o jornal que maior influência granjearia na opinião liberal do país — a Aurora Fluminense, de Evaristo
da Veiga. Nunca será demasiado salientar a importância desse jornal e o significado da ação desse jornalista. No volume da História dos Fundadores do Império do Brasil dedicado à biografia de Evaristo houve
o intuito cie situá-lo no quadro da época, realçando-lhe
as características de homem por excelência representativo do pensamento liberal, cioso da liberdade política
e da liberdade econômica, defensor dos direitos do
cidadão e da inviolabilidade da propriedade. No rapaz
do Rio de Janeiro que não freqüentou universidades,
no autodidata filho de comerciante e livreiro que se
educou lendo os livros na loja paterna de que era
caixeiro, distingue-se um timbre expressivo da classe
média, da incipiente burguesia em ascensão nos centros
urbanos, ora colaborando com os representantes da
grande propriedade, quando reclamavam liberdades
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para obter o domínio político, ora em oposição quando
lhe sentia a dureza de classe dominante.
Nos anos crepusculares do Primeiro Reinado Evaristo passou rapidamente da penumbra da loja cie livros
para a maior evidência da cena pública, e o tímido
rapaz, que antes comemorava os acontecimentos políticos em versos medíocres, se alçou ao combate enérgico e corajoso a todos os desmandos do governo e à
pregação da monarquia constitucional, adotando como
epígrafe do seu jornal a quadrinha mofina de D. Pedro I :
Pelo Brasil dar a vida,
Manter a Constituição,
Sustentar a Independência,
E' a nossa obrigação.
Independência e Constituição — eis o programa
na aparência simples do jornalista da Aurora Fluminense. Mas tal a sinceridade com que se conduziu,
tal o denôdo de suas campanhas, buscando moderar-sa
no trato das pessoas sem embargo da violência dos ataques, que para a segunda legislatura do Império, de
1830-1833, receberia o mandato de deputado pela província de Minas Gerais, onde nunca estivera. O parlamentar em nada se distanciou do jornalista, numa
harmonia que espelhava as melhores virtudes do homem. Com ação decisiva na deflagração do 7 de Abril,
conselheiro, guia, oráculo entre 1831 e 1837, concorrendo para fazer ministros e elevar Feijó ao posto de
regente único, escusou-se ao exercício- de qualquer cargo
de governo, como que a adivinhar o largo abismo entre
a crítica e a ação, entre a teoria e a prática. Não
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obstante, Evaristo foi ^o lado de Bernardo de Vasconcelos o grande modelador da monarquia constitucional no Brasil, em continuação à obra de José Bonifácio .
A Feijó, que não se omitiu na crítica, tocaram per
duas vezes, nos dias mais conturbados da Regência,
lugares de cornando, a exigirem os melhores requisitos
de um homem de ação. Nada ou quase nada podendo
realizar na segunda oportunidade, na primeira a sua
figura cresceu e dominou pela coragem e pelo desassombro. Se o ministro da Justiça de 1831 tivesse sido
vencido em certos lances, sobretudo em julho e outubro
desse ano, possivelmente a face dos acontecimentos
mudaria com a subversão das instituições adotadas em
1822. Ao punho forte do padre paulista deveu o trono
do menino D. Pedro II a maior resistência aos arremesses da onda separatista e quase anárquica. Liberal
mas inclinado ao fortalecimento da autoridade, imune
à sedução do parlamentarismo que envolvia os seus
contemporâneos mais ilustres, assumiu sem repugnância o papel de defensor, de guardião da ordem e do
governo.
Procedendo assim por convicção, fê-lo também em
obediência ao seu temperamento. Inclinado ao mando,
apegado aos pontos de vista que lhe pareciam justos,
mal sofria divergência ou contradita. Disso resultou
c seu malogro no posto de regente único, no qual se
indispôs com as correntes políticas que o poderiam
apoiar, a repetir o primeiro imperador na teimosia, na
arrogância e na repulsa ao tempero parlamentarista
com que se queria abrandar o fundo autoritário da
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Constituição de 1824. Como D. Pedro I, revelou-se
contra o governo das maiorias, contra as limitações que
lhe queriam impor na escolha dos ministros, e preferiu,
a exemplo daquele, renunciar a transigir. Transigência
que não seria desairosa, uma vez que ia ao encontro
de fórmula capaz de dar ao Brasil meio século de
equilíbrio. Mas ceder parecia-lhe vergonhoso, humilhante .
Porque esse paulista tinha uma natureza complexa,
uma personalidade de difícil decifração. Marcado por
um nascimento espúrio, tido por muitos como filho de
padre, escolhendo a carreira sacerdotal quis elevá-la à
maior pureza e viveu em crise de misticismo os anos
da mocidade. Quando porém optou pela vida pública,
ainda no mesmo afã de perfeição, padre cheio de escrúpulos, se bateu pela abolição do celibato, convicto de
que o fazia para o bem da Igreja. Nessa posição se
manteve durante anos e dela não se afastou nem em
troca do bispado de Mariana. Mas depois de desistir
da eminência episcopal, humildemente se retratou em
declaração pública. Essa duplicidade de atitudes, num
homem fundamentalmente probo, repetir-se-ia na política ao pegar em armas em 1842 contra leis que visavam a dar, como sempre desejara, mais força ao governo,
e constitui das maiores dificuldades encontradas na
biografia de Feijó, objeto do volume VII da História
dos Fundadores do Império do Brasil.
Os volumes VIII e IX põem em foco, ora mais
rapidamente, ora mais demoradamente, episódios e
homens entre a chegada da família real portuguesa e
o advento do Segundo Reinado, enfeixando ensaios que
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pretendem elucidar acontecimentos como a dissolução
da Assembléia Constituinte, a maioridade antecipada
do segundo imperador, a tentativa de golpe de Estado
de 30 de julho de 1832 e outros de menor repercussão.
São estudos feitos obedecendo ao mesmo critério, na
tentativa de vislumbrar dentro da messma época um
número mais amplo de conexões históricas. Aliás, em
todos os livros ora reunidos sob um título geral houve
a intenção de evitar improvisações e de fugir à tentação
do romanceado. O tão conhecido e sempre verdadeiro
— pás de documents, pás d'histoire — jamais foi esquecido. Em pesquisas efetuadas em arquivos e no encalço
das mais diversas fontes, o autor consumiu largos anos,
variando em cada caso a abundância da colheita. Se
psra a reconstituição da vida de D. Pedro I se impôs
a necessidade de selecionar documentos, tai o vulto
deles, para a de outros houve por vezes uma busca
quase desesperada, à vista da escassez de testemunhos
íntimos, de cartas e papéis pessoais. Em apenso a cada
obra figura ao lado da bibliografia impressa a relação
das fontes manuscritas, assim como a lista dos jornais
e outros periódicos consultados.

a ajuda de documentação oriunda do arquivo do biografado, infelizmente perdido, obrigando-o a esforços
rnais longos e persistentes. Ainda assim o resultado
conseguido no levantamento biográfico de Vasconcelos
continuou a ser a maior contribuição para o conhecimento desse grande homem, e isto se tornou patente
por ocasião do primeiro centenário de sua morte, no
ano de 1950, em que nada praticamente se aduziu de
novo nos discursos e escritos comemorativos, já na
imprensa, já nas sociedades sábias, já no parlamento,
salvo o esclarecimento trazido pelo Professor José do
Nascimento Brito, no tocante à posição de Bernardo
de Vasconcelos na tentativa de construção das primeiras estradas de ferro do Brasil. Também a biografia de Feijó aparece modificada em pontos relevantes, como sejam o da sua filiação e o do comportamento pessoal em face do voto de castidade. Em todas
as obras, aliás, houve o empenho de corrigir enganos,
esclarecer dúvidas e atingir um máximo de exatidão e
verdade. A verdade ao alcance da História,
Petrópolis, 16 de fevereiro de 1954.
O. T. de S.

Muitos dos trabalhos históricos do autor, anteriormente publicados, aparecem agora substancialmente
modificados em face de novas investigações, de uma
visão mais geral dos acontecimentos, das exigêncas de
maior coerência recíproca e também do sempre indispensável apuro literário. Um deles, por exemplo, a
vida de Bernardo Pereira de Vasconcelos, respeitado o
plano inicial, sofreu reformas que quase o tornam um
livro novo. Escrito há dezessete anos, ao autor faltou
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