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PALAVRAS PRÉVIAS
Os dois primeiros volumes da BIBLIOTECA
DO SESQUICENTENÁRIO, organizada pelo
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em convênio, e sob os auspícios da Comissão Executiva
Central, apresentam, no pensamento e na ação, o
fundador do Império (D. PEDRO I, CARTAS, MANIFESTOS, ARTIGOS DE IMPRENSA) e o PATRIARCA DA
INDEPENDÊNCIA (JosÉ BONIFÁCIO, A VISÃO DO ESTADISTA ) .
Inseparáveis no quadro da emancipação nacional o Príncipe e o Mentor, era natural que às Proclamações e aos escritos do monarca se seguissem os
do sábio que deu orientação e forma, doutrina e
grandeza, unidade e força, força decisiva da Opinião, ao movimento de que resultou a liberdade, com
a integridade, da Pátria. Neste livro, traça-lhe o
perfil magistral o professor Alfredo Buzaid. A síntese — primoroso trabalho de reconstituição e justiça, em que resplandece, na multiplicidade dos
aspectos, a antevisão do Político, junta à lucidez, à
filosofia, ao límpido patriotismo do semeador de
idéias — tem nesta série comemorativa o caráter de
homenagem; e a vantagem da informação.
É o retrato cívico de JOSÉ BONIFÁCIO, ilustrado
pela reprodução fac-similar (e sugestiva) de documentos fundamentais para a sua biografia. Dire-

mos melhor: básicos para a sua glória. A peça acadêmica que é o Elogio de D. Maria I; as Instruções
dadas aos deputados paulistas; Apontamentos para
a civilização dos índios (em que prepondera, antecipando a humaníssima teoria de Rondon, o princípio
da "brandura, constância e sofrimento da nossa parte"); essa previdente mensagem abolicionista, a
Representação à Assembléia Geral Constituinte sobre a Escravatura; as linhas autobiográficas da
entrevista ao "Tamoio", em 2 de setembro de 1823.
PéRio de Janeiro, 23 de agosto de 1972.
dro Calmon

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
Sumário: 1. A posição de José Bonifácio no
movimento da independência. Sua projeção na história
do Brasil. 2. A visão do estadista. Suas realizações.

l . No decorrer dos acontecimentos que, no
primeiro quartel do século XIX, culminam com a
emancipação do Brasil, não há, por certo, talento mais
luzidio, patriota mais realista e político mais clarividente do que José Bonifácio de Andrada e Silva.
A história cognomina-o Patriarca da Independência . Este título, que lhe confere em sinal de reconhecimento por seus incontáveis méritos no empenho de erigir o Brasil em nação livre e manter-lhe
a unidade política, é a sentença da posteridade.
Ninguém ignora que do movimento para a libertação
participaram brasileiros proeminentes; mas feito o
balanço das contribuições pessoais, assinala OCTÁVIO
TARQUÍNIO DE SOUSA, coube a José Bonifácio a
primazia ( 1 ) . A sua atuação nesses sucessos históricos, o esplendor de sua inteligência e a grandeza do
seu alto saber nos domínios das ciências naturais e
humanas granjeiam-lhe uma posição tão relevante que
l. OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, História dos Fundadores
império do Brasil, vol. I, pág. 27.
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do

alguns escritores não hesitam em considerá-lo o maior
estadista do Brasil ( 2 ) .
2. Dentre tantos aspectos de sua fecunda existência, nenhum parece ter, no entanto, maior atualidade do que o estudo da doutrina do estadista,
elaborada durante mais de trinta anos de longas
meditações e quase toda posta à prova nos curtos
anos em que exerce o cargo de Ministro do Império
do Brasil. Ele ingressa na política quase sexagenário.
Até então se dedica a múltiplas atividades intelectuais. Cultiva as letras clássicas, ensina na Universidade de Coimbra, ocupa funções técnicas na
administração do Reino e adquire, como cientista,
renome internacional. Passa na Europa dos 20 aos
57 anos. Ao regressar ao Brasil com tal bagagem,
já consagrado como um sábio, empreende rápida
carreira no movimento da independência, participando
decisivamente do governo que proclama a emancipação do Brasil. É chegado o momento em que a
atividade do homem público há de adequar-se ao
ideal do pensador, cuja preparação fizera na Europa,
observando e analisando os acontecimentos desencadeados pela Revolução Francesa. Em vez de se
ater a meros conceitos teóricos tão ao gosto daqueles
tempos, prefere modelar as instituições políticas da
Nação independente, sem o receio de encarar, ao
mesmo passo, a realidade social brasileira, gravemente comprometida pelo trabalho servil, pela explo-

ração dos índios e pela manutenção de um odioso
regime de latifúndio.
Realmente, José Bonifácio se preocupa com a
formação do sistema político, mas sem relegar para
segundo plano a solução dos problemas sociais. A
nação, que conquista a independência, precisa elaborar a Constituição, distribuir organicamente os
Poderes e discriminar-lhes as competências. Mas há
de cuidar simultaneamente da organização social,
dignificando o trabalho livre, estimulando o desenvolvimento e valorizando o homem. Em sua visão de
estadista enfrenta José Bonifácio, com coragem e
desassombro, as duas ordens de questões. Mas
adversários temíveis, ou porque lhe não compreendem
a nobreza de propósitos, ou porque convém em acomodar-se às condições da época, combatem-no vigorosamente, exigindo-lhe a imolação. José Bonifácio,
em fins de 1823, é preso e deportado para a França.
As suas idéias custam-lhe tal tributo ( 3 ) . Pouco
importa. O fadário dos grandes homens não está
em fazer vingar a sua mensagem, antes em anunciá-la
e pregá-la aos povos; porque, como semeadores de
idéias, falam mais para o futuro do que para o
presente.

2. Cf. A. DE ALMEIDA PRADO, «De que morreu José Bonifácio», em Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bonifácio
de Andrada e Silva, coligidas e reproduzidas por Edgard de Cerqueira
Falcão, vol. III, pág. 222; JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES, «O Pensamento'
Político e social de José Bonifácio», em Obras Científicas, Políticas e
Sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva, vol. II, pág. 6; GILBERTO FREIRE, No y o Mundo dos Trópicos, pág. 121: «
José Bonifácio, líder do movimento de independência do Brasil e o maior estad'sta que teve até hoje a América Portuguesa».

3. José Bonifácio não foi, contudo, voz que clamou no deserto. Políticos ilustres do Império reconheceram 0 erro de não se haver cuidado também da organização social. JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA
TORRES pondera: «O eminente Senador Vergueiro, representante de
São Paulo na Câmara vitalícia do Império e membro da primeira
regência trina, proclamou certa vez uma verdade de pensador político
e não apenas de estadista: «Todos sabemos bem que as agitações
que têm havido entre nós . . . . procedem de havermos antecipado
a nossa organização política à social». Outro grande estadista do
tempo, também senador, agora ministro, o ilustre Bernardo Pereira de
Vasconcelos, concorda com Vergueiro e, no mesmo dia, confirma
que «as desgraças do país» vieram de «terem as reformas políticas
precedido as reformas sociais». Isto foi dito em 12 de julho de 1841.
(JoÃo CAMILO DE OLIVEIRA TORRES, Interpretação da Realidade Brasileira, pág. 2 1 ) .
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A PREPARAÇÃO
DO E S T A D I S T A

CAPITULO I

NASCIMENTO E PRIMEIROS ESTUDOS
Sumário: 3. José Bonifácio descende da mais
augusta progênie lusitana. 4. Primeiros estudos em
São Paulo e matrícula na Universidade de Coimbra.
5. O encontro de dois mundos.

3. José Bonifácio descende de ilustre progênie
lusitana. A sua árvore genealógica, conforme o levantamento feito por AFRÂNIO PEIXOTO, remonta a 1640,
parecendo que "o restaurador da liberdade de Portugal contra Espanha seria tio trisavô do Patriarca
da Independência do Brasil contra Portugal. Há o
mesmo sangue em 1640 e 1822 pela mesma causa
santa da emancipação de homens, não importa eis
ou transatlântica a ação. . . Foi o melhor de Portugal
que, por seu descendente americano, fez o Brasil
independente" ( 4 ) .
Filho do Coronel Bonifácio José de Andrada e
de Maria Barbosa da Silva, nasce José Bonifácio na
Vila de Santos, Capitania de São Paulo, a 13 de
junho de 1763. Recebe os primeiros estudos provavelmente no seio do lar. Não possuía a Vila de
Santos, àquele tempo, boas escolas. Os pais de José
4. AFRÂNIO PEIXOTO, prefácio, em LATINO COELHO, José Bonifácio
de Andrada e Silva, pág. 23 e seg.
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Bonifácio, preocupados com a sua formação, enviamno a São Paulo, a fim de estudar na Escola de FREI
MANUEL DA RESSURREIÇÃO, que mantinha cursos de
lógica, matemática, retórica e língua francesa.
4. Os progressos de José Bonifácio são surpreendentes . Portador de inteligência aguda e ávida
de saber, freqüenta com assiduidade a biblioteca
do Bispo. Quem quer prosseguir nos cursos superiores deve procurar as universidades européias.
Contando vinte anos, parte José Bonifácio para
Portugal. Em 1783 matricula-se na Faculdade de
Direito e no ano seguinte na Faculdade de Matemática e Filosofia, ambas da Universidade de Coimbra. Aí se abre o cenário do mundo científico, que
percorre por dilatados anos.
5. José Bonifácio assiste ao encontro de dois
mundos. O Brasil é àquele tempo simples colônia,
com uma população que anda por quatro milhões de
habitantes. Ensaia a formação de um limitado parque
industrial, com manufatura de tecidos, alguns já de
fabricação mais apurada, como seda, veludo, fustão,
linho e bordados. A metrópole, pelo alvará de 5 de
janeiro de 1785, expedido pela Rainha D. Maria,
manda fechá-las, sob a alegação de que, consistindo
a riqueza nos produtos da terra, a colônia devia
ocupar-se com a lavoura e a mineração, não se distraindo com outras atividades. Reconhece o referido
alvará que são "as produções do Brasil as que fazem
todo o fundo e base, não só das permutações mercantis, mas da navegação e do comércio entre os meus
leais vassalos habitantes destes Reinos e daqueles
domínios" ( 5 ) . O Brasil-Colônia evolui lentamente.
O progresso material tem caráter cíclico, como cíclica
5. XAVIER MARQUES, Ensaio Histórico sobre a Independência, pagina 58.
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é a formação de suas riquezas ( G ) . Poucas cidades
crescem. A terra natal de José Bonifácio não passa
de uma vila, com apenas treze ruas, incluindo-se
nesse número becos e travessas ( 7 ) .
A Europa, ao contrário, ensaia desde o século
XVI uma profunda revolução, cujo termo inicial é
a Renascença e cujo termo final se acha indefinido
nos incertos destinos do século XIX. Ao chegar
em Paris encontra José Bonifácio a Revolução Francesa já iniciada, sangrando nas ruas, tomando a
Bastilha e se preparando para levar, na ponta das
baionetas, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A partir daí se acelera o processo de transformação do mundo.
6. RONALD DE CARVALHO divide a história do Brasil, até 1922,
em quatro ciclos: a) da defesa; b) da conquista; c) da consolidação; d] e da independência (RONALD DE CARVALHO, «Bases da Nacionalidade Brasileira», em A Margem da História da República, pág. 204) .
Do ponto de vista econômico podem ser lembrados o ciclo do
açúcar, o ciclo da mineração e o ciclo do café (Cf. ROBERTO C.
SÜMONSEN, História Econômica do Brasil, vol. I, pág. 143 e segs.;
vol. II, pág. 15 e segs.).
7. Posto que no Brasil não houvesse universidade, os colonos
não se dedicavam apenas à cultura da terra, à exploração das
minas, à criação do gado e às atividades da caça e da pesca.
Nota-se já um surto de desenvolvimento intelectual em diversos
pontos do país. Para indicar somente alguns, convém lembrar Antônio
José da Silva, o ousado restaurador do teatro português, José Basílio
da Gama, o cantor do Uraguai, José de Santa Rita Durão, Tomás
Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e
outros. Muitos brasileiros foram a Portugal beber as luzes da civilização. Antônio de Morais dá o Dicionário da Língua Portuguesa;
Hipólito Costa funda a imprensa; José Joaquim da Cunha Azeredo
Coutinho ensina economia; Francisco Vilela Barbosa é geômetra; Manuel Jacinto Nogueira da Gama é professor da Academia de Marinha,
abrindo os rumos da química moderna; Vicente Coelho de Seabra
se notabiliza com os Elementos de Química; Frei José Mariano da
Conceição Veloso se consagrou botânico; José da Silva Feijó
deixa notáveis estudos sobre mineralogia; Nuto Franco e Elias da
Silveira ilustram a medicina portuguesa ( LATINO! COELHO, em José Bo~
nifácio de Andrada e Silva, Obras, vol. III, pág. 334). Desta plêiade
de distinguidos intelectuais, a maioria nasceu no Brasil, emigrou para
° Velho Mundo e ostentou o seu imenso saber em variados ramos da
ciência.
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CAPITULO II

A DÉCADA DE 1790 A 1800
Sumário: 6. Concluídos os cursos de leis e filosofia, José Bonifácio parte para a França. 7. A influência de D. João de Bragança. As instruções para a
viagem. 8. O cientista e o observador político. 9.
José Bonifácio freqüenta os cursos de química e mineralogia. 10. Em Freiberg faz um curso de mineralogia
durante dois anos. 11. O atestado de Werner. 12.
José Bonifácio já está preparado para realizar pesquisas
individuais e descobertas científicas.

6. Concluídos os cursos de leis e de filosofia,
permanece José Bonifácio na Europa durante trinta
e seis anos. Deste largo período é provavelmente a
década de 1790 a 1800 a que exerce maior influência na formação de sua cultura científica, de seu
pensamento político e de seu destino de homem
público. Esse período, em que José Bonifácio
aprofunda os seus conhecimentos da natureza e
observa atentamente a evolução das idéias que vão
mudar a fisionomia dos Estados ao longo do século
XIX, lhe marca indelevelmente a personalidade,
preparando-a para dirigir, vinte anos depois, os acontecimentos que culminam com a fundação do Império
do Brasil.
19

Em junho de 1790 parte para a França José
Bonifácio, juntamente com Manuel Ferreira da Câmara Béthencourt e Sá e Joaquim Pedro Fragoso,
a fim de "adquirirem por meio de viagens literárias
e explorações filosóficas os conhecimentos mais
perfeitos da mineralogia e mais partes da Filosofia
e História Natural" ( s ) . Portugal compreende que,
para o cultivo das ciências e o progresso da civilização,
não basta preparar a juventude em sua tradicional e
famosa Universidade de Coimbra; é indispensável
manter estreito intercâmbio com os mais avançados
centros de cultura da Europa, acompanhando-lhes as
pesquisas, as discussões científicas e as conquistas
que vêm realizando. Por dois modos, na verdade,
pode alcançar esse objetivo: ou importando professores estrangeiros para lecionar em suas Faculdades,
ou deputando para outras nações os jovens estudantes
que mais se distinguem no curso superior. "Em vez
de convidar ao magistério a estrangeiros professores,
que não seriam nunca os de mais saber e autoridade",
esclarece LATINO COELHO, "era mais congruente o
enviar às célebres escolas européias alguns talentos
fervorosos de observar e aprender. Nenhum mais
recomendável que o do ilustre brasileiro, para que
nos principais focos da ciência, sob os mais insignes
e afamados catedráticos, nos institutos melhor aparelhados de gabinetes, museus, laboratórios, fosse
ampliar e enriquecer a sua educação intelectual" ( s ) .
8. Cf. OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, História dos Fundadores do
Império do Brasil, vol. I, pág. 71. A excursão cientifica pela Europa foi traçada por Luís Pinto de Sousa, Ministro dos Estrangeiros e
da Guerra, na Instrução de 31 de maio de ,1790 ( C f . Obras Científicas,
Políticas e Sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva, vol. III,
pág. 41 e segs.; e ainda vol. III, pág. 169 e s e g s . ) .
9. José MARIA LATINO COELHO, Elogio Histórico a José Bonifácio
de Andrada e Silva, Lisboa, 1877, pág. 7.
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7. Nessa época, em Portugal, exerce poderosa
influência na orientação dos estudos científicos
D. João de Bragança, Duque de Lafões, de quem
se aproxima José Bonifácio e recebe recomendação
para a longa e prestigiosa excursão que há de empreender. Não era uma viagem turística e muito
menos de diletantismo. D. João de Bragança sói
selecionar os valores reais, atribuindo-lhes encargo
de estudo, pois devem permanecer nos vários países
da Europa a expensas do erário público. Por isso,
acentua LATINO COELHO, "D. João de Bragança
só aos talentos concedia a sua predileção e o seu
favor. Conheceu o mancebo brasileiro, que saía das
escolas, mimoso já da fama, porém mal advindo com
a fortuna" ( 1 0 ) .
Incumbia a José Bonifácio, segundo a Instrução
de Luís Pinto de Sousa, acompanhar, em primeiro
lugar, "um curso completo de química com Mr, FOURCROY e outro de mineralogia docimástica com Mr. LÊ
SAGE, ou com quem fizer as suas vezes, empregandose nesta aplicação pelo menos um ano" ( n ) .
8. Embora sua atenção estivesse voltada para
as investigações nos campos que foram designados,
José Bonifácio não se alheia dos graves sucessos que
sacodem a França. Deles é um observador honesto,
curioso e prudente. Não se emociona, não se perturba,
nem se deixa influenciar por eles. Homem de ciência,
tem uma missão a cumprir e contas a prestar ao
Governo de Portugal. Mas, à medida que analisa
os terríveis acontecimentos, vai reunindo um substancioso cabedal de idéias, de que se valerá quando,
interrompendo as atividades de sábio, passa a ocupar10.

JOSÉ MARIA LATINO COELHO, op. cií. pág. 6.

11.

Cf. Obras Científicas

cit., vol. III, pág. 169.
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se com os negócios públicos da terra em que nasceu.
É então que, transfigurando-se em estadista, revela
que a sua concepção de política não é empírica, nem
fruto de improvisação, mas o auspicioso coroamento
das observações que recolheu ao longo de um terço
de século em contato com homens, instituições e
povos.
9. Em cumprimento da Instrução (n.° 2 ) , freqüenta José Bonifácio os cursos de química e de
mineralogia. FoilRCROY, que dirige o primeiro, atesta
que José Bonifácio trabalhou em seu laboratório
"desde 17 de setembro de 1790 até 1.° de janeiro
de 1791 com toda assiduidade e zelo possíveis" ( 1 2 ) .
O Professor DUHANEL, da Escola Real de Minas,
dá-lhe também certificado de freqüência do curso
de mineralogia ( 1 3 ) . Durante a sua permanência
em Paris1 4trava relações com CHAPTAL, Jussmu e
HAITY ( ), todos renomados mestres nas ciências
naturais; é admitido como membro correspondente da
Sociedade Filomática de Paris e ingressa na Sociedade de História Natural de Paris ( 1 5 ) .
José Bonifácio não se limita apenas a receber os
novos conhecimentos com os sábios franceses. Também começa a dar e a transmitir uma parte de seu
saber. Na Sociedade de História Natural de Paris
lê uma memória sobre os Diamantes do Brasil, publicada nos Annales de Chémie, vol. IV, pág. 82 e seg.,
de outubro de 1792 ( l e ) .
12. Cf. Obras Cionííficas cit., vol. III, págs. 44 e 171.
13. Obras Científicas cit., vol. III, págs. 53 e 172.
14. LATINO COELHO, Elogio, cit., pág. 8.
15. Obras Oientificas cit., vol. III, págs. 45 e 171.
16. Ofcras Científicas, vol. I, pág. 50 e segs. Esses Annales
de Chémie, eram publicados por GUYTON, LAVOISIER, MONGE, BERTHOLET,
FOURCROY, ADET, HASSENFRATZ, SEGUIN, VA.UQUILIN e PELLETIER
(Cf. Ofcras Científicas, vol. I, pág. 49).
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10. Findos os estudos preparatórios em Paris,
segue José Bonifácio para Freiberg, a fim de freqüentar, durante dois anos, um curso completo de
minas. A 15 de outubro de 1792 o CONDE DE
WALLWITZ comunicou que fora autorizado a assistir
às aulas da Academia mediante o pagamento de honorários devidos aos professores e de visitar as minas
e instalações metalúrgicas de Freiberg, excluídas,
porém, as minas de cobalto e arsênico, bem como
as fábricas de tintas azuis ( 1 7 ) .
ABRAHAM GOTTLOB WERNER pontificava em
Freiberg como um oráculo. O Professor CARLOS H.
LIBERALI, ilustre catedrático de Farmácia e Bioquímica
da Universidade de São Paulo, assim o descreve:
"A fama do mestre é que aureolava Freiberg; a
Academia era WERNER" ( l s ) . O corpo docente da
Academia era ilustre. José Bonifácio, em Freiberg,
"ouviu as lições de WERNER, que professava a
Orictognosia, a Geognosia, a Matemática; de LAMPE,
que ensinava as matemáticas puras e aplicadas, especialmente a teoria das máquinas; de KÕHLER, que
explicava o direito e a legislação das minas; de
KLOTZSCH, que demonstrava os ensaios químicos dos
minerais; de FREISLEBEN, que regia a química prática;
17. Cf. Obras Científicas cit., vol. III, pág. 249 e 156. O
eminente Prof. VIKTOR LENZ explica a restrição: «As Tintas Azuis,
provenientes da mineração de cobalto, eram muito procuradas, principalmente para colorir a porcelana, tão célebre na Saxônia (Meissen,
onde Bóticher em 1708 redescobriu sua fabricação) . O arsênico toi
também explorado na Saxônia, seja sob a forma nativa ou combinada,
principalmente com cobalto. A proibição de visita a essas instalações
lembra o receio da «espionagem industrial», ainda hoje em voga».
(ViKTOR LENZ, Documentos de Ingresso de José Bonifác.o de Andrada
e Silva e Emanuel Ferreira da Câmara na «Bergzkademie» de Freiberg,
em Obras Científicas, vol. III, pág. 225).
18. CARLOS H. LIBERALI, WERNER — o Mestre de José Bonifácio,
em Obras Científicas, vol. III, pág. 262.
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de LÀMPADIEIS, finalmente, que revelava aos escolares os arcanos da metalurgia" ( 1 9 ) .
11. Acabados os estudos em Freiberg, recebe
José Bonifácio um atestado altamente honroso passado por WERNER . O mestre declara que ele assistiu
aos cursos e, pela dedicação com que o fez, se tornou
profundamente versado nas matérias de que são
objeto, bem como no método e princípios que professo
nesses dois ramos da mineralogia" ( 2 Ü ) . Quem
conhece a organização universitária alemã pode avaliar a importância deste documento. O reconhecimento de que José Bonifácio era profundamente
versado em orictognosia e geognosia cresce de vulto,
porque a láurea é concedida por WERNER, cujo rigor
de apreciação não lhe permitia prodigalizar adjetivos
enfáticos. Já consagrado pelo mestre, pode José
Bonifácio prosseguir, agora, a viagem científica pelos
demais países, pondo à prova os vastos conhecimentos
que adquiriu na Bergakademie.
Não se deve deixar de registrar que José Bonifácio teve como colegas ALEXANDRE DE HUMBOLDT,
LEOPOLDO VON BUCH, ESMARK e DEL Rio. KARL
BRUHNS, notável astrônomo, referindo em obra sobre
HUMBOLDT quais os seus companheiros de estudos,
escreve: "Os companheiros de HUMBOLDT em seus
estudos eram, entre outros, estes que haviam de ser
depois os mestres da ciência: LEOPOLDO VON BUCH,
o dinamarquês ESMARK, o português ANDRADA, o
espanhol DEL Rio" ( 2 1 ) .
Honrado pela amizade desses sábios, dotado de
longo cabedal de cultura científica e senhor do método
19.
20.
21.

LATINO COELHO, Elogio, pág. 8.
Cf. Obras Cienííficas, vol. III, págs. 65 e 176.
LATINO COELHO, Elogio, pág. 8.
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de investigação que aprendeu com WERNER, está
José Bonifácio já preparado para iniciar as pesquisas
individuais e realizar fecundas descobertas. De 1794
a 1796 desenvolve intensa atividade na Europa, visitando a Saxônia, a Boêmia e a Hungria, pesquisando
nas minas do Tirol, da Estiria e da Carintia e analisando a estrutura geológica dos Montes Eugâneos,
a cujo respeito escreve um trabalho publicado em
1812 ( 2 2 ) . É, porém, na Escandinávia, onde permanece de 1796 a 1798, que
alcança pleno êxito em
suas pesquisas originais ( 2 3 ) .
Embora não tenha cumprido toda a Instrução,
pois não visitou as minas da Rússia, da Escócia,
da Inglaterra e da Espanha, a viagem científica foi
coroada de êxito. Quando, em 1800, regressa a Portugal, tinha o nome aureolado, largo prestígio nos
centros mais importantes da Europa e se consagrara
como um dos espíritos mais esclarecidos nos domínios
da mineralogia.

22. OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, op. c/f. pág. 78.
23. Segundo LATINO COELHO (Elogio, pág. 39 e seg.), «nas suas
investigações principalmente realizadas nos jazigos e nas minas da
Suécia e Noruega, em Arendal, em Sahla, em Krageroe, em Longbanshyta, descobriu o nosso antigo e ilustre companheiro quatro espécies bem determinadas, a Petalite, a Spodeiméne, a Kryolithe e a
Scapolithe e oito minerais, que podiam incluir-se como variedades,
muitas delas desconhecidas e importantes
»
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CAPITULO III

O REENCONTRO COM A TERRA NATAL
Sumário: 12. Transformação do Brasil: de colônia
a Reino. A viagem mineralógica no Estado de São
Paulo. 13. O regresso de D. João VI a Portugal.
Permanência de D. Pedro no Brasil. Eleição da Junta
Provisória.

12. José Bonifácio permanece ainda em Portugal dezenove anos. Ao longo deste período passa
o Brasil por profundas transformações. Quando José
Bonifácio o deixa, era colônia; regressando, encontra-o elevado à categoria de Reino. D. João VI
transfere da metrópole para o Brasil o Desembargo
do Paço e Mesa da Consciência e Ordens, o Conselho
da Fazenda, a Junta do Comércio e a Casa da Suplicação; cria a Imprensa Nacional; abre os portos às
nações amigas; estimula a indústria e o comércio. A
cidade do Rio de Janeiro começa a mudar de fisionomia; cresce ao redor da Baía da Guanabara. Surgem
bairros novos.
A alma de José Bonifácio é povoada por um
misto de tristeza e de alegria. De tristeza, porque
não pensa mais em voltar à Europa, onde viveu a
27

maior parte de sua vida. De alegria, por rever a velha
mãe, antigos amigos e a terra em que nascera. Temperamento forte, vibrátil e irrequieto, homem de
ciência e homem de ação, amante do trabalho até o
exagero, não pode ficar alheio aos acontecimentos
que vão em breve desenrolar-se em São Paulo e no
Rio de Janeiro. Sente-se já atraído pela política no
Brasil, do mesmo modo que revelara o seu pendor em
Portugal, nomeadamente na luta pela expulsão dos
franceses em 1809. É-lhe impossível ficar acomodado, como simples agricultor, no Sítio dos Outeirinhos, encerrando aí melancolicamente uma carreira,
em que conquistou renome internacional.
Tal estado de espírito não se compadece, na
verdade, com o temperamento de José Bonifácio.
É necessário reagir, fazer algo, prosseguir em sua
atividade científica. Movido por essa idéia, prepara
minuciosamente, em 1820, com seu irmão Martim
Francisco, uma excursão científica no Estado de São
Paulo. À Viagem Mineralógica, como foi denominada, consta de um longo e precioso relatório, do
qual há uma reprodução na obra de NEREO BOUBBÉE,
Geografia Elementar, Rio de Janeiro, 1846 ( 2 4 ) .
13. Enquanto José Bonifácio se ocupa com
estudos de jazidas, com a fabricação de ferro em
Sorocaba e com as espécies de minérios de uma longa
região de São Paulo, graves acontecimentos têm lugar
em Portugal. Reunidas as Cortes Gerais, após o
triunfo da revolução liberal, uma deliberação do
"Soberano Congresso" exige o regresso de D. João
VI a Portugal. Esta notícia causa grande inquietação
24. Sobre o texto, ver Obras Científicas, vol. I, pág. 503 e
segs.; sobre a elaboração do relatório e edições em português e línguas
estrangeiras, ver EDGARD DE CERQUEIRA FALCÃO., Obras Cientificas, vol. L
pág. 10 e segs.
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nos meios políticos, que só se tranqüilizaram com a
decisão de permanecer no Brasil D. Pedro como
lugar-tenente do Rei ( 2 5 ) . A idéia constitucionalista
facilmente se propaga e em algumas Províncias do
Brasil se formam governos provisórios, acompanhando a evolução dos sucessos em Lisboa. "Em São
Paulo", diz OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, "teve
também eco a Revolução de Portugal" ( 2 U ) .
Procede-se à escolha da Junta, sendo indicados,
entre outros, José Bonifácio e Martim Francisco.
Graças à sua aguda inteligência, tino político e poder
de persuasão sobre o povo e a tropa, José Bonifácio
dirige a eleição, recaindo a Presidência na pessoa do
antigo Governador João Carlos Augusto Oeynhausen. Cabe a Vice-Presidência a José Bonifácio, que
tem, naquele momento, o mérito de conciliar as forças,
contendo os mais exaltados que repudiam os portugueses, afastando ódios e curando ressentimentos.
Entra na política a partir daí e já obtém o primeiro
triunfo, ditado pela sua linha de prudência, que
aguarda a evolução dos fatos ainda envoltos em
névoa, que lhe não permite prever o desfecho.

25. J. M. PEREIRA DA SILVA, História da Fundação do Império
Brasileiro, vol. V, pág. 314.
26. OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, op. cit. vol. I, pág. 146.
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CAPÍTULO IV

DA SIMPATIA À INDIGNAÇÃO
Sumário: 14. Reúnem-se as Cortes Portuguesas.
Representação de São Paulo. José Bonifácio escreve
«Lembranças e Apontamentos». 15. A memória se
ocupa, na primeira parte, com os negócios da União.
16. A segunda parte concerne aos negócios do Brasil.
17. A sede da Coroa devia ficar no interior do país
para lhe incrementar o progresso. 18. Plano de desenvolvimento econômico. Reforma agrária. Alteração
da lei de sesmarias. 19. Realismo político do
documento. 20. A emancipação com D. Pedro. A
Carta de 24 de dezembro de 1821. 21. O «Fico».

H. Sob a influência do movimento liberal
pregado pela Revolução Francesa, as Cortes Portuguesas se erigem em Assembléia Constituinte. Seu
objetivo é elaborar a Constituição Política. A representação brasileira, que dela deve participar, é de
setenta deputados. São Paulo envia seis, destacando-se entre eles Antônio Carlos, o Padre Diogo
Antônio Feijó e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro ( 2 7 ) .
27. Ver a relação completa, província por província, em ROCHA
POMBO, História do Brasil, vol. VIII, pág. 169.
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O Brasil acredita na sinceridade de propósitos
dos constituintes e procura colaborar nos trabalhos
de preparação do documento constitucional, remetendo para a Metrópole não só distinguida representação, mas também uma mensagem em que fixa
os pontos fundamentais do pensamento que os anima.
A bancada paulista intenta participar das atividades
legislativas, com espírito de unidade e coesão, transmitindo idéias que exprimam o sentir geral.
Depois de ouvidas as Câmaras Municipais,
elabora o Governo Provisório de São Paulo uma
memória para os deputados da Província. Este
documento é assinado a 9 de outubro de 1821 por
João Carlos Augusto Oeynhausen, José Bonifácio e
Manuel Rodrigues Jordão; no dia seguinte é aprovado
no Palácio do Governo. Os deputados paulistas
Antônio Carlos, Campos Vergueiro, Feijó, Silva
Bueno e Paes de Barros representam ao Príncipe
Regente, esclarecendo que o receberam do Governo
da Província e, julgando ser conveniente divulgar-se
para fixar a opinião pública, rogam-lhe que o mande
imprimir. Esse documento, intitulado "Lembranças e
Apontamentos", foi redigido por José Bonifácio e
consagra as suas idéias já longamente elaboradas.
Nem todos os deputados partilham as suas assertivas.
Dizem-no na súplica dirigida ao Príncipe Regente,
a fim de que mande imprimi-lo: "ainda quando as
idéias individuais dos representantes possam afastar-se das emitidas nos referidos Apontamentos" ( 2 8 ) .
Mas a divergência suposta ou real denota a inquestionável ascendência de José Bonifácio sobre homens
de reconhecida competência, como o Padre Feijó,
26.

Obras Cientificas, vol. II, pág. 102.
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seria regente do Império, e Nicolau Vergueiro,
ais tarde senador e membro da Regência Provisória
de 183115. A memória compõe-se de três partes. A
primeira tem por objeto os Negócios da União.
Sustenta aí a integridade e indivisibilidade do Reino
Unido, bem como a igualdade dos direitos políticos
e civis, quanto o permitir a diversidade dos costumes
e territórios; alvitra que a sede da monarquia seja
alternadamente no Brasil e em Portugal, para que
assim possa o Rei mais depressa e por turno satisfazer
reciprocamente as saudades dos seus povos, que
desejam conhecê-lo e acatar a Sua Augusta Pessoa
como filhos amantes de Seu pai comum; e sugere
que leis orgânicas da União disponham sobre negócios
de paz e guerra e seus tratados, sobre comércio
interno e internacional e sobre a fundação de um
Tesouro Geral da União, diferente dos Tesouros
particulares dos Reinos de Portugal e do Brasil ( 2 9 ) .
Adotando a divisão tripartida dos poderes, indica
as regras para o seu funcionamento harmônico. "Pois
que a Constituição", ressalta a memória, "tem um
corpo para querer ou legislar; outro para obrar e
executar; e outro para aplicar as leis ou julgar; parece
preciso para vigiar estes três Poderes, a fim de que
nenhum faça invasão no território do outro, que haja
um Corpo de Censores de certo número de membros
eleitos pela Nação, do mesmo modo que os deputados
e
m Cortes, cujas atribuições serão: 1.°) conhecer de
qualquer ato dos três Poderes que seja inconstitucional, cujo juízo final se faça perante um grande
jurado nacional, que será nomeado pelo Corpo de
Censores em número igual dentre os deputados da
29.

Obras Científicas,

vol.

II, pág. 96.
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Corte, Conselheiros de Estado e do Tribunal Supremo
de Justiça; 2.°) verificar as eleições dos deputados
em Cortes antes que entrem em função; 3.°) fazer
o mesmo a respeito dos Conselheiros de Estado, cujo
Conselho será composto de membros nomeados pelas
Juntas Eleitorais de Províncias, depois das eleições
dos deputados, nomeando pelo menos cada Província
segundo a sua povoação um Conselheiro de Estado,
que servirão por certo tempo e se renovarão por
metade ou terço tirados à sorte. Esses Conselheiros
serão nomeados por número igual pelo Reino de
Portugal e Estados Ultramarinos, seja qualquer a
povoação atual ou futura dos Estados da União;
4.°) finalmente pronunciar a suspensão dos Ministros
do Poder Executivo e dos Magistrados a requerimento das Cortes Ordinárias" ( 3 0 ).
O ideal preconizado é, como se vê, criar a União
Nacional Portuguesa, com representação igual de
todos os Estados que a integram. Daí o dizer: "Para
que haja justiça e igualdade nas decisões das Cortes
Gerais e Ordinárias da Nação Portuguesa, parece
necessário que os seus deputados sejam sempre em
número igual, qualquer que seja para o futuro a população dos Estados da União" ( 3 1 ) >
16. A segunda parte concerne aos Negócios do Reino do Brasil. Nela se condensam as seguintes sugestões: a) o estabelecimento de um Governo Geral Executivo para o Reino do Brasil, a que
ficam sujeitos os governos provinciais; b) catequese
e civilização geral e progressiva dos índios bravios;
c) e legislação sobre os escravos, favorecendo a sua
emancipação gradual, a fim de se converterem homens
30. Obras Científicas cit., vol. II, págs. 96 e seg.
31. Obras Científicas, vol. II, pág. 97.
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imorais e brutos em cidadãos ativos e virtuosos.
Compreendendo que nenhum Governo Constitucional pode durar sem a maior instrução e moralidade do
povo,, sustenta que é de absoluta necessidade implantar em todas as cidades, vilas e freguesias consideráveis escolas de primeiras letras, bem como criar em
cada Província um ginásio ou colégio em que se ensinem as ciências úteis; para que nunca faltem, entre
as classes mais abastadas, homens que não só sirvam
os empregos, mas igualmente sejam capazes de espelhar pelo povo os conhecimentos que são indispensáveis para o aumento, riqueza e prosperidade da
nação. E recomenda assim que na Capital de cada
Província se instituam cursos de medicina, cirurgia,
veterinária, matemática, física, química, botânica,
horticultura, zoologia e mineralogia. Na cúpula
desse sistema de ensino há de haver uma Universidade, integrada por Faculdades de Filosofia, Medicina, Jurisprudência, Economia, Fazenda e Governo. Cada uma dessas Faculdades terá as cadeiras
necessárias para o completo ensino de todos os conhecimentos humanos. A teologia pode ser ministrada
nos seminários episcopais, para que haja clero douto
e capaz, o qual absolutamente falta no Brasil. O
clima temperado, a salubridade dos ares, a barateza
e abundância dos comestíveis e a fácil comunicação
com as províncias centrais e de beira-mar requerem
que esta universidade se instale na cidade de São
Paulo, que tem já edifícios próprios para as diversas
Faculdades nos conventos do Carmo, de São Francisco e dos Bentos ( 3 2 ) .
17. O Brasil já estava com as suas fronteiras
demarcadas. Mas o progresso não penetrara ainda
0
imenso sertão; ficara na periferia, ao longo da
32.

Obras Cientificas cit., vol. II, pág. 97 e segs.
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costa marítima. José Bonifácio percebe que, para
desenvolver as províncias centrais, era necessário levantar uma cidade no interior do país, que seria a
sede da Corte ou da Regência. Na memória, escreve
José Bonifácio: "Parece-nos também muito útil que
se levante uma cidade central no interior do Brasil
para assento da Corte ou da Regência, que poderá
ser na latitude pouco mais ou menos de 15 graus em
sítio sad JD, ameno, fértil e regado por algum rio navegável. Deste modo fica a Corte ou assento da Regência livre de qualquer assalto e surpresa externa; e
se chama para as Províncias centrais o excesso da
povoação vadia das cidades marítimas e mercants.
Desta Corte Central dever-se-ão logo abrir estradas
para as diversas províncias e portos de mar; para que
se comuniquem e circulem com toda prontidão as
ordens do Governo e se favoreça por elas o comércio interno do vasto Império do Brasil" ( 3 3 ).
18. No plano econômico afasta-se José Bonifácio do liberalismo, que prega o laissez-faire, laissezpasser e, portanto, a não intervenção do Estado, por
confiar que o equilíbrio das forças sociais resulta de
uma harmonia preestabelecida. José Bonifácio concebe um plano de desenvolvimento, a ser executado
por uma Direção Geral de Economia Pública. Deve
criar-se "uma Direção Geral de Economia Pública,
composta de diferentes mesas, que tenham a seu
cargo vigiar e dirigir as obras de pontes, calçadas,
aberturas de canais; e minas e fábricas minerais, agricultura, matas e bosques, fábricas e manufaturas" (34) .
Nesta mesma ordem de considerações, propõe
uma nova legislação sobre as sesmarias, esclarecendo
33.
34.

Obras Científicas cit., vol. II, pág. 99.
Obras Científicas cit,, vol. II, pág.. 99.
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que são verdadeiros latifúndios improdutivos, que
sufocam o progresso da agricultura. " . . . Há sesmarias de seis, oito e mais léguas quadradas", escreve, "possuídas por homens sem cabedais e sem
escravos, que não só as não cultivam, mas nem sequer
as vendem e repartem por quem melhor as saiba aproveitar; originando-se daqui que as povoações do
sertão se acham muito espalhadas e isoladas por
causa dos imensos terrenos de permeio, que se não
podem repartir e cultivar por serem sesmarias; seguindo-se também daqui viver a gente do campo
dispersa e como feras no meio de brenhas e matas
com sumo prejuízo da administração da justiça e da
civilização do país" ( 35 ) . E inspirando-se na Ordenação, Livro IV, título 43 ( 3 6 ), sugere: a) que
todas as terras que foram dadas por sesmaria e não
se acharem cultivadas entrem outra vez na massa de
bens nacionais, deixando-se somente aos donos das
terras meia légua quadrada quando muito, com a
condição de começarem logo a cultivá-las em tempo
determinado, que parecer justo; b) que os que têm
feito suas as terras, só por mera posse e não por
titulo legal, as hajam de perder, exceto o terreno
que já tiverem cultivado e mais 400 geiras acadêmicas, para poderem estender a sua agricultura, determinando-se-lhes para isso tempo prefixo; c) que de
todas as terras, que reverterem por este modo à nação
35.

Obras Científicas cit., vol. II, pág. 99.

36. A preocupação de se fazer que as terras sejam todas lavradas e aproveitadas é bem antiga. Segundo GAMA BARROS, D. Fernando promulgou uma lei de sesmaria, provavelmente antes de 1375.
Trata-se de um dos documentos mais importantes do dire'to português (Cf. HENRIQUE DA GAMA BARROS, História da Administração
Pública em Portugal, 2* ed., vol. VIII pág. 317 e segs.), tendo sido
incorporado sucessivamente nas Ordenações Afonsinas (Liv. IV, título
LXXXI), Manuelinas (Liv. IV, título LXVII) e Filipinas (Liv. IV,
titulo XLIII).
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e de todas as outras que estiverem vagas, não se
dêm mais sesmarias gratuitas, se não nos poucos
casos abaixo apontados; mas se vendam em porções
ou lotes, que nunca possam exceder de meia légua
quadrada, avaliando-se segundo a natureza e bondade das terras a geira acadêmica de 400 braças quadradas de 60 réis para cima e procedendo-se à demarcação legal; d) que haja uma caixa ou cofre, em que
se recolha o produto destas vendas, que será empregado em favorecer a colonização de europeus
pobres, índios, mulatos e negros forros, a quem se
darão de sesmaria pequenas porções de terreno para
o cultivarem e se estabelecerem; e) em todas as vendas que se fizerem e sesmarias que se doarem se porá
a condição que os donos e sesmeiros deixem para
matos e arvoredos a sexta parte do terreno, que nunca poderá ser derrubada e queimada sem que se façam
novas plantações de bosques, para que nunca faltem
as lenhas e madeiras necessárias; /) que de três em
três léguas se deixe pelo menos uma légua intacta
para se criarem novas vilas e povoações e quaisquer
outros estabelecimentos de utilidade pública; g) enfim,
que na medição e demarcação das terras vendidas ou
dadas ao longo dos rios ou ribeiros, que sirvam de
aguada, se devem estreitar as testadas, aumentando-se nos fundos; para que todos ou a maior parte
dos novos colonos possam gozar comodamente quanto possível for, das utilidades das ditas aguadas ( 3 7 ).
A terceira e última parte versa sobre negócios
da Província de São Paulo. Aí pouco sugere José
Bonifácio, por entender que seriam desnecessários
ap ontamentos especiais.
37.
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19. Aí está um documento que é modelo de
realismo político. Claro, objetivo e corajoso, representa a um tempo a organização racional do Reino
Unido, sob a forma de uma Federação de Estados da
nação lusitana, e um plano de governo para o Brasil,
apto a lhe educar os povos, suprimir gradualmente a
escravatura, catequizar e recuperar os índios e promover a reforma agrária em termos científicos. É tal
a grandeza desse projeto que OCTÁVIO TARQUÍNIO
DE SOUSA assim se expressou sobre ele: "nenhum
outro talvez, em toda a história de nossas sempre
malogradas reformas, terá a sua importância; e muitos
dos problemas nela abordados ainda não lograram
solução" ( 38 ) .
O gênio político de José Bonifácio ergue-se
muito acima dos seus contemporâneos em tom profético de reformador lúcido, capaz de dar soluções audazes mas verdadeiras. Como todos os homens superiores ao seu tempo não foi, porém, ouvido pelos portugueses, nem compreendido pelos nacionais. As
Cortes de Lisboa não tiveram a intuição de manter
um grande império constituído de povos daquém e
dalém mar; procuraram, ao contrário, eliminar o
Governo Central, criando províncias independentes
entre si e todas sujeitas à Metrópole. Em conseqüência disso, não se justificava mais a permanência de
D. Pedro no Brasil, considerada "não só desnecessária, mas até indecorosa à sua alta jerarquia" ( 39 ) .
20. A ausência de tino político, revelada pelas
desastrosas deliberações das Cortes Portuguesas,
gera profunda revolta nos corações dos homens res38. OCTÁVIO
39. OCTÁV-O
Ver ainda: J. M.
Brasileiro, vol. V,

TARQUÍN» DE SOUSA, op cit., vol. I, pág. l
TARQUÍNIO DE SOUSA, op. cit., vol. I, pág. 160.
PEREIRA DA SILVA, História da Fundação do Impei
pág. 322 e segs.
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ponsáveis. Um deles é José Bonifácio. O sentimento de indignação está em estreita correspondência
com a esperança frustrada; e, quando irrompe, é de
sua índole incoercível, violento e dominador. A partir
daí a revolução está declarada e será levada a termo,
ainda que regando o solo com o sangue dos patriotas.
Naquela difícil conjuntura verifica José Bonifácio que a emancipação do Brasil pode ser feita com
o Príncipe Regente, ou sem ele. Das duas formas é a
primeira a mais hábil, a mais sensata e a mais lógica,
porque preserva não só a unidade do Brasil, como
também a continuidade das instituições. O Governo
da Província de São Paulo resolve representar ao
Príncipe Regente, suplicando-lhe que não cumpra o
decreto das Cortes, que lhe ordena o regresso a Portugal. A carta, escrita por José Bonifácio e aprovada a
24 de dezembro de 1821 pelo Governo Provisório de
São Paulo, é entregue a D. Pedro no dia l 9 de janeiro de 1822, às 8 horas da noite. Os termos, em
que é redigida, são tão vigorosos que denotam o estado de espírito dos brasileiros. Leia-se: "Sim, Augusto Senhor, é impossível que os habitantes do
Brasil, que forem honrados e se prezarem de ser homens e mormente os paulistas, possam jamais consentir em tais absurdos e despotismos; sim, Augusto
Senhor, V. A. R. deve ficar no Brasil, quaisquer
que sejam os projetos das Cortes Constituintes, não
só para o nosso bem geral, mas até para a independência e prosperidade futura do mesmo Portugal. Se
V. A. R. estiver, o que não é crível, pelo deslumbrado e indecoroso Decreto de 29 de setembro,
além de perder para o mundo a dignidade de homem
e de príncipe, tornando-se escravo de um pequeno
número de desorganizadores, terá também que responder perante o céu do rio de sangue que de certo
40

vai correr pelo Brasil com a Sua ausência, pois seus
povos, quais tigres raivosos, acordarão de certo do
sono amodorrado, em que o velho despotismo os
tinha sepultado e em que a astúcia de um novo maquiavelismo constitucional os pretende agora conservar" ( 4 0 ).
21. A 9 de janeiro, D. Pedro, que acompanha
cuidadosamente a vertiginosa evolução da idéia da
independência em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro; que sente o ardor dos patriotas e consente em propagar-se o movimento; que guarda bem nítido em
sua memória o conselho paterno ( 4 1 ), — D. Pedro, ao receber de José Clemente Pereira a representação fluminense, disse: "Como é para o bem de
todos e felicidade geral da nação, estou pronto: diga
ao povo que fico" ( 4 2 ).
O Fico é o marco da independência plantado
por D. Pedro; é a resposta do Brasil às Cortes Portuguesas, cujo erro capital foi o de supor que podiam
reduzir a meras províncias desmembradas um povo
que ascendera à categoria de Reino, tendo todas as
suas partes unidas pelo mais profundo espírito de
coesão; é, finalmente, a primeira vitória conseguida
sem ódios, sem ressentimentos e sem derramamento
de sangue.

40. Cf. Obras Cienfíficas cit., vol. II, pág. 224. A representação é publicada no Suplemento n" 4 da Gazeta do Rio, de 8 de
janeiro de 1822.
41. OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, op. cif., vol. I, pág. 162:
''Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de
respeitar, do que para algum desses aventureiros».
42. OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, op. cit., vol. I, pág. 170.
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CAPÍTULO V

A VISÃO DO ESTADISTA
Seção Primeira
O CIENTISTA E O POLÍTICO
Sumário: 22. O cidadão está vivo na consciência do cientista. 23. O sentimento nativista de
emancipação. 24. Juízo sobre o Brasil no Adeus a
Portugal.

22. Para aqueles que contemplam e veneram
em José Bonifácio o sábio mergulhado nos domínios
das ciências, estudando minérios, analisando substâncias nos laboratórios de química e celebrizando-se
nos centros culturais da Europa com as comunicações
de suas descobertas, pode parecer estranho que ele
fosse interessar-se pelas coisas da política, a que se
mostrou alheio quase até os cinqüenta e oito anos.
Mas quem lê atentamente a sua produção literária, escrita em Portugal enquanto ocupava funções no
Reino e era Secretário-Geral da Academia de Ciências de Lisboa, não se surpreende em verificar que o
cidadão está vivo na consciência do cientista. O
observador da natureza não se divorcia do observador
45

dos homens, dos fatos sociais e dos desígnios da história . E quando se lhe depara a oportunidade, revela
José Bonifácio que é um estadista acabado, cuja longa
preparação se faz através do conhecimento da política como ciência ética e dos homens nas realizações
que marcam a sua intervenção nos grandes sucessos
da pátria.
23. Durante 4o largo período que passa em
Portugal, embora participando ativamente da administração pública, teve José Bonifácio os olhos sempre
postos no Brasil. Segue de perto sua vida política.
De tudo se informa. Tem plena consciência de que
a nação brevemente poderá emancipar-se. O desejo
de romper o vínculo que une o Brasil a Portugal,
ainda que indeciso e bruxuleante, reponta entre os
nativos já no século XVII como um sentimento natural e espontâneo, resultante de um conjunto de fatos
históricos. CAPISTRANO DE ABREU assinala os episódios que mais influem na psicologia dos colonos,
despertando-lhes o anseio de libertação: "Os triunfos 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 mozambos do começo
do século XVII" (43) .
Desde esses albores tão longínquos até o brado
do Ipiranga medeiam dois séculos, em que malogra43. CAPISTRANO DE ABREU, Capítulos da História Colônia!, 3* ed.
pág. 167.
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ram todas as tentativas de libertação do Brasil. A
última delas foi provavelmente a Revolução Pernambucana, considerada como erro trágico. Mas, como
observa XAVIER MARQUES, "no conjunto dos fatos
por que se traduz a evolução geral do país, o erro
pernambucano é mais um vivo atestado de que o
Brasil já podia ser soberano entre povos livres e
independentes" ( 4 4 ) .
24. José Bonifácio, ao proferir o Discurso
Histórico na sessão pública da Academia Real das
Ciências de Lisboa, no dia 24 de junho de 1819, dá
seu derradeiro adeus a Portugal, dizendo que ia habitar a terra onde nasceu. E referindo-se ao Brasil, acentuou: "E que país esse, senhores, para uma nova civilização e para novo assento das ciências! Que terra
para um grande e vasto Império! Banhadas suas costas em triângulo pelas ondas do Atlântico; com um
sem-número de rios caudais e de ribeiras empoladas,
que o retalham em todos os sentidos, não há parte
alguma do sertão que não participe mais ou menos
do proveito que o mar lhe pode dar para o trato
mercantil e para o estabelecimento de grandes pescarias. À grande cordilheira, que o corta de norte a
sul, o divide por ambas as vastas fraldas e pendores
em dois mundos diferentes, capazes de criar todas
as produções da terra inteira. Seu assento central
quase no meio do globo, defronte e à porta com a
África, que deve senhorear, com a Ásia à direita e
com a Europa à esquerda, qual outra região se lhe
pode igualar?" ( 4 5 ) .
Este juízo sobre o Brasil em nada se assemelha
ao tom declamatório do ufanismo, que se compraz
44. XAVIER MARQUES, Ensaio Histórico sobre a Independência, página 63.
45. Cf. Oferas Científicas cit., vol. I, pág. 472.
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antes em exaltar riquezas ocultas no seio da terra do
que em concorrer para o efetivo desenvolvimento da
Pátria pelo trabalho fecundo, pela austeridade dos
costumes políticos e pela preservação de legítimas tradições nacionais. José Bonifácio, ao deixar Portugal,
já traz consigo um cabedal de idéias e de experiência
pessoal que, dia mais dia menos, poderia por em execução. A sua doutrina do Estado, ele a define com
raro brilho e largo descortino, ao ensejo de recitar,
a 20 de março de 1817, o elogio de D. Maria I em
sessão pública da Academia Real das Ciências de
Lisboa. É esse um dos documentos fundamentais em
que traduz a sua vocação de estadista.

Sepão Segunda
MORALIDADE E JUSTIÇA SOCIAL
Sumário: 25. A política como ciência moral.
O desenvolvimento deve estear-se na idéia de justiça
social. 26. Repugna a José Bonifácio a política astuta
e cavilosa. A ordem jurídica estável necessita de
legislação justa e aplicadores probos.

25. A política é, antes de mais nada, uma ciência moral. O seu fundamento está no conjunto de
princípios do honesto e do útil, que a divindade
gravou no coração humano. "No coração humano",
pondera José Bonifácio, "gravou a divindade os princípios do honesto e do útil, para que a sabedoria e a
experiência pudessem depois desenvolvê-los e aplicá-los . Se as leis humanas vão contra estes princípios
sagrados, são sujeitas e danosas e não merecem a
nossa confiança; porque deles recebem todo o seu
valor e autoridade" ( 4 6 ) . A sociedade civil há de
estear-se, pois, na idéia de justiça, sem a qual não
pode proporcionar às criaturas a felicidade. "A sociedade civil", prossegue José Bonifácio, "tem por
base primeira a justiça e por fim primordial a felici46.
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Obras Científicas cit., vol. II, pág. 66.
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dade dos homens" ( 4 7 ) . Mas o que engrandece uma
sociedade é a prática da moralidade. Assim, portanto, o desenvolvimento do país depende de "moralidade e justiça social" ( 4 8 ) . Os princípios éticos são
sempre e invariavelmente a bússola que inspira a sua
conduta, define o evangelho de sua política e caracteriza as suas realizações. Mas o que há de surpreendente no binômio é o emprego da expressão —
justiça social. Numa época de intenso individualismo liberal, em que a doutrina exalta a pessoa, seus direitos eternos anteriores e superiores ao Estado, José
Bonifácio se pôs a refletir sobre a idéia de justiça em
prol de toda sociedade. Ele teve a genial visão de
que uma parte enferma da sociedade infelicita a parte
sadia. A solução dada pela Revolução Francesa, que
ele designa como "hidra fatal, que já ameaçava de engolir a Europa" ( 4 < J ) , era aberrante e iníqua, porque,
descurando da sociedade como um todo, apenas
levou em conta o indivíduo, que dela é uma parte. E
quantas partes há que necessitam de proteção e assistência? Deixá-las ao desamparo é violentar a justiça social, que mira à preservação do todo.

O objetivo da política é realizar a felicidade da
criatura humana. Para "alimpar o edifício social da
ferrugem de tempos bárbaros e escuros" ( 5 1 ), é indispensável dotá-lo de boas leis. "Sem boa legislação", sublinha José Bonifácio, "não conseguem os
Estados tal ventura; porque as leis são as regras que
encaminham nossas ações; os preceitos pelos quais
o homem, esta criatura dotada de razão e de vontade, deve dirigir suas nobres faculdades para a sua
maior felicidade" ( 5 2 ) . Não basta, porém, elaborar
boas leis. É necessário aplicá-las com exatidão, atendendo ao espírito que as ditou e à evolução da sociedade. "Se cumpre haver lei", observa José Bonifácio,
"ainda cumpre mais que tenham bons executores.
Sem ministros íntegros e doutos a inocência não acha
asilo nas leis; violam-se à frente do mesmo legislador
e no mesmo santuário da justiça" ( 53 ) . Não lhe escapou ao espírito arguto que uma ordem jurídica estável pressupõe, a um tempo, legislação justa e aplicadores probos.

26. À luz destas idéias constrói José Bonifácio a Filosofia do Direito e do Estado. RepugnaIhe "esta política astuta e cavilosa, tão vulgar em
nossos dias", pregando "aquela que é sempre fiel
companheira das virtudes; que não aconselha senão
o que convém à justiça, nem segue o que reprova
a moral" ( s o ) .
47.
48.
49.
50.
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Seção Terceira
O PLANEJAMENTO

DO ESTADO

Sumario: 27. Planejamento do Estado. Atividades fundamentais. 28. Os problemas da agricultura.
Racionalização e técnica. Estabilidade de preços. 29.
O Brasil não deve ser apenas um país agrícola. 30.
Necessidade de marinha e de exército. 31. A educação nacional.

27. José Bonifácio tem uma visão clara, objetiva e realista da função do Estado moderno. Compete ao Governo planejar e executar as obras fundamentais nos mais variados setores da atividade humana. Procurando sintetizar as suas idéias e empregando a linguagem dos nossos tempos, dar-se-á que
o seu sonho está em promover o desenvolvimento das
riquezas com o máximo de segurança nacional. Ele
próprio compendia as suas observações em um conceito lapidar: " . . . um Estado sem agricultura, sem
fábrica e sem indústria, sem comércio e navegação,
enfim sem educação científica, sem moral e religião
pura, é um Estado pobre, fraco e desprezível" ( 5 4 ) .
Não se limita, entretanto, a enunciar uma fórmula
54.

Obras Científicas cit., vol. II, pág. 68.
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geral admirável e rigorosamente exata. Desce ao
exame particular de cada uma dessas atividades, que
integram a política econômica do país.
28. Tratando da agricultura, analisa os seus
problemas desde a exploração técnica da terra até os
lucros que deve proporcionar ao lavrador. "O emprego do lavrador", ressalta José Bonifácio, "pelos seus
fins e extensão requer muita previdência e grandes
conhecimentos. Ele deve conhecer a organização e
propriedade das plantas e animais; examinar a terra,
as estações e o clima; saber o seu préstimo, melhoramento e aplicação" ( 5 5 ) . O cultivo da terra deve
obedecer, pois, a método racional. A ciência explica
as propriedades do solo, o valor das sementes, a
adaptação das plantas, as variações atmosféricas e o
emprego dos implementos agrícolas. Como se admite
então que o Estado deixe o lavrador semear a terra
segundo processos empíricos e não lhe preste assistência? A riqueza de uma nação depende em grande
parte de sua produção rural. Dada a extensão do seu
imenso território e a amenidade do seu clima, está
o Brasil em condições de explorar a policultura e ser
rico celeiro do universo. Para conseguir esse resultado, cumpre-lhe defender a estabilidade de preços
dos produtos rurais, sem o que ficam os lavradores
sujeitos a especulações cruéis na época das colheitas.
É também o que vê o estadista, ao assinalar: "E'
uma verdade incontestável que ninguém pode cultivar
um campo, sem que a sua produção pague as despesas, os amanhos e dê também um sobejo líquido, que
sustente com fartura ao lavrador. Se, porém, os
encargos e impostos são tais que abrangem todos
55.

Obras Científicas cit., vol. II, pág. 69.
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esses lucros, então esmorece o camponês e a terra
fica estéril e desamparada" ( 56 ) .
29. A descoberta da máquina, a formação das
indústrias e o comércio internacional vão mudar a fisionomia do mundo. O Brasil não deve ser apenas
um país agrícola. Cabe-lhe organizar as manufaturas, preparar a marinha mercante e concorrer com
as nações civilizadas na venda e permuta de mercadorias. José Bonifácio bem sabe da importância
dessas atividades para fomentar a riqueza nacional.
"Com efeito", escreve, "sem fábricas e manufaturas
nenhum Estado é rico e independente. A agricultura
e pesca só por si não bastam para toda sua prosperidade e maior povoação" ( 57 ) . Todavia, prossegue,
"não podem prosperar a agricultura e a indústria se
não têm por companheiro inseparável o comércio" ( 5 8 ). O comércio mobiliza mão-de-obra, distribui
riquezas e incrementa o progresso. Desde a antigüidade clássica são conhecidos os seus benefícios. O
Brasil já os colhera com a abertura dos portos.
"Admitido o comércio livre com as nações estrangeiras
e incomunicáveis como estavam os portos do Reino",
escreve ROCHA POMBO, "urgia criar-se no continente americano fábricas e manufaturas que suprissem as
necessidades de que se ressentia agora o país. Pelo
Alvará de l 9 de abril de 1808, libertou-se a indústria
em geral de todas as restrições que se lhe haviam
posto e declarou-se que a todos os vassalos da coroa
portuguesa era lícito fundar, em qualquer parte do
país, os estabelecimentos que lhes conviessem e estendendo igual permissão aos estrangeiros que se
56.
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deliberassem a residir no Brasil" ( 5 9 ) . Está assim
dado o passo fundamental para o progresso da indústria e para o estímulo ao comércio das nações. O fomento da riqueza tem a virtude de aumentar a renda
per capita, elevando assim o nível social.
30. A segurança do Estado repousava então
sobre duas armas: Marinha e Exército. Estas duas
Forças são necessárias, não como instrumento de
conquista, mas para preservação da ordem. Daí o
dizer José Bonifácio: "Não basta ter uma marinha
florescente. Para felicidade e segurança do Estado
e para honra da Coroa, cumpre que haja um exército de terra respeitável" ( 6 0 ). E continua: "Se
em tempos bárbaros antes da tática moderna, o
número dos guerreiros decidia das vitórias; agora
que a guerra é uma ciência, a quem a filosofia, que
só devia cuidar em felicitar os homens, foi obrigada
a servir, emprestando-lhes os seus cálculos e luzes,
quem defende os Estados é o saber dos generais;
não é o número, é o valor e disciplina dos soldados" ( G 1 ) . Estas observações são especialmente valiosas para o Brasil, cuja imensa área e longa extensão da costa requerem vigorosa proteção de Forças de mar e terra.
31. Um derradeiro ponto merece ainda os
cuidados de José Bonifácio: a educação. Discorrendo sobre ele, diz que para a felicidade "não basta
somente fomentar a agricultura,, as artes e o comércio e ter um bom Exército e Marinha, mas que
cumpre mui principalmente dar ao povo educação

científica" ( 6 2 ). De todos os bens que o Governo
pode proporcionar ao povo, nenhum é mais valioso
do que a instrução. Nela reside a base real de todo
o progresso. Um povo alfabetizado e preparado
no trato das variadas ciências, letras e artes sabe
alimentar-se, praticar a higiene, manejar as máquinas, viver em habitações adequadas, cultivar os esportes,, dedicar-se às recreações e ilustrar-se intelectualmente. Os jovens recebem o bafejo do saber,
conquistam lugares na universidade e se habilitam
para participar da vida pública.
Estas idéias, desenvolve-as José Bonifácio em
1821, ao escrever "Lembranças e Apontamentos do
Governo Provisório para os Senhores Deputados da
Província de São Paulo" e cujos excertos principais já foram destacados neste trabalho ( 6 3 )- Homem de ciência, que conhecera na juventude as deficiências do ensino no Brasil e na universidade européia os mais notáveis progressos da cultura, havia
de voltar os seus cuidados para a educação do povo,
porque sabia que ela honra, enaltece e faz perdurar
as conquistas da inteligência.
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Seção Quarta
ESCRAVOS E ÍNDIOS
Sumário: 32. índios e escravos. Dois graves
problemas sociais. 33. Coerência entre idéia e prática. 34. A sociedade civil tem por base a justiça
e por fim a felicidade dos homens. 35. A linguagem
da representação. O preço de sua apóstrofe. 36. O
programa de recuperação dos índios e sua integração
social. 37. Parecer da Comissão da Assembléia Constituinte sobre a representação acerca dos índios.

32. José Bonifácio se preocupa ainda com
dois graves problemas sociais. Um é a condição dos
índios; outro, a escravatura. No mesmo ano tratou
de ambos em estudos distintos. Sobre o primeiro
escreve uma memória, datada de I.° de junho de
1823, que fez publicar pela imprensa nacional ( 61 );
64. Obras Cientificas cit., vol. II > pág. 103. Este estudo, posto
que datado de l'' de junho de 1823, foi escrito bem antes. GEORGE
C. A. BOEHRER alude a um texto, em manuscrito, com data de 30 de
outubro de 1821, que se encontra em Lisboa, no Arquivo da Assembléia
Nacional. Esta versão não foi escrita por José Bonifácio, mas contém
a sua assinatura. Trata-se, pois, de cópia autêntica. Ela foi preparada a fim de ser entregue às Cortes Gerais pelo irmão do autor,
Antônio Carlos, o que parece que ocorreu a 7 de março de 1822
(GEORGE C. A. BOEHRER, Apontamentos para a Civilização dos Índios
Bárbaros do Reino do Brasil por José Bonifácio de Andrada e Silva,
edição crítica, Lisboa, 1963, pág. 27 e s e g . ) .
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sobre o segundo redige, como deputado, uma representação à Assembléia Geral Constituinte; mas,
sendo esta dissolvida a 12 de novembro de 1823,
José Bonifácio é preso e exilado. A representação
só veio à luz em 1825,6 5em Paris, impressa na tipografia Firmin Didot ( ).
Estes trabalhos, tendentes a combater os dois
males que afligiram a sociedade brasileira, traduzem a sua Filosofia do Direito e do Estado, baseada
na moralidade e justiça social. Por isso, convém
analisar cada um em particular para melhor avaliar
o valor dos conceitos, a substância das idéias e a
prudência política das soluções propostas. Comecemos pelo ensaio sobre a escravatura.
33. Três anos antes de elaborar a Representação, começa José Bonifácio por dar exemplo de
coerência entre as idéias que perfilha e a prática !
que observa. Em 1820,, escrevendo de Santos a
Tomas Antônio de Vila Nova Portugal, dá conta de
que, como agricultor, contrata trabalhadores livres:
" . . . 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" (66).
O que lhe move o ânimo para reagir vigorosamente
contra o regime servil é o ideal de justiça. A abolição da escravatura não é, em seu pensamento, urn
sonho do político romântico, do cristão que se punge
com a desgraça alheia,, do homem que se revolta
contra a prática da violência e da humilhação dos
seres de cor negra. É, ao contrário, a visão do es65.
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tadista, que deseja o trabalho livre, a nação independente e o povo feliz.
34. "A sociedade civil", proclama José Bonifácio, "tem por base primeira a justiça e por fim
principal a felicidade dos homens; mas que justiça
tem um homem para roubar a liberdade de outro
homem e, o que é pior,, dos filhos deste homem e
dos filhos destes filhos?" ( 6 7 ) Prevendo a contestação que lhe faziam em nome do direito de propriedade, avança: "Mas dirão talvez que se favorecerdes a liberdade dos escravos será atacar a propriedade. Não vos iludais, senhores, a propriedade
foi sancionada para 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 cousa, na frase dos
jurisconsultos? Não é, pois, o direito de propriedade, que querem defender, é o direito da força,
pois que o homem, não podendo ser cousa, não pode
ser objeto de propriedade" ( 6 8 ). José Bonifácio já
define nesse memorável pronunciamento o caráter
social da propriedade, escandalizando de certo aqueles que a consideram, segundo a doutrina do tempo,
direito absoluto, sagrado e inviolável.
Sendo a escravidão "um crime contra o direito
natural e contra as leis do Evangelho" ( 6 9 ), é necessário cuidar da emancipação gradual,, convertendo-se "brutos imorais em cidadãos úteis, ativos e
morigerados" ( 7 0 ) . José Bonifácio tem a consciência de que a escravatura não pode ser abolida de
67.

Obras Científicas cit., vol. II, pág.

138.

68.

Obras Científicas cit., vol. II, pág.

139.

69.

Obras Científicas cit., vol. II, pág. 140.

70.

Obras Científicas

cit., vol. II, pág. 140.
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repente; "tal acontecimento", assinala, "traria consigo grandes males" ( 7 1 ) .
35. Toda a Representação é escrita com lin-l
guagem candente, vigorosa e agressiva. Ora protesta, ora brada com anátemas, ora castiga os escravocratas,, os fidalgos que mantêm o elemento servilj
por comodidade própria e até o clero que dele se
serve. A sua indignação eleva o ensaio aos cumes
sublimes da eloqüência, com páginas verdadeiramente antológicas. José Bonifácio sabe quão caro
lhe custará essa apóstrofe atrevida. Haveria de levantar o ódio de uma sociedade, constituída por
comerciantes inescrupulosos, por agricultores insensatos e por todos os que se compraziam com manter
a escravidão, dela tirando o proveito mesquinho do]
trabalho, das uniões ilícitas e reprováveis e da especulação sem decoro. Pela sua atitude desassoíiibrada,, passa a ser temido; é um risco no cenário
político, porque levaria a termo o projeto de abolição da escravatura. É preciso liquidá-lo. Os comerciantes, os agricultores e todos os demais interessados em defender esse deplorável regime se
unem em causa comum para derrubar o gigante, cuja i
presença é incômoda e ameaçadora. Os políticos
participam dessa hedionda conspiração ( 7 2 ) - E
quando, a 12 de novembro de 1823, é dissolvida a
Assembléia Constituinte, José Bonifácio ouve a sen71. Obras Científicas cit., vol. II, pág. 142.
72. «Um homem público», escreve OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUZA,
«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. 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» (OCTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUSA, op. cit.f vol. I, pág. 37) . j
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tença dos vencedores. É preso, deportado e proscrito ( 7 3 ). Fora do Brasil, já não oferece receio.
Podia, quando muito, escrever contra a desgraça
que envergonha o Brasil, Mas, não ocupando função no Governo, já não pode agir, oferecer combate
peito a peito e vencer a mediocridade, que se dobra
ao peso de conveniências e razões mercenárias ( 7 4 ).
36. Versando sobre os índios, começa José
Bonifácio por exprobrar "o desprezo com que geralmente os tratamos, o roubo contínuo de suas melhores terras; os serviços a que os sujeitamos, pagando-lhes pequenos ou nenhuns jornais, alimentando-os mal, enganando-os nos contratos de compra
e venda que com eles fazemos e tirando-os anos e
anos de suas famílias e roças para os serviços do
Estado e dos particulares; e por isso enxertandoIhes todos os nossos vícios e moléstias, sem comunicarmos nossas virtudes e talentos" ( 7 5 ) .
Depois de apontar os defeitos, passa a discorrer sobre as providências e medidas a serem adotadas, a fim de catequizá-los e civilizá-los. E as
73. Quando José Bonifácio entra, detido, no arsenal, dirigiu ao
General Moraes as seguintes palavras: «Diga ao Imperador que eu
estou com o coração magoado de dor, não por mim que estou velho e
morrer hoje fuzilado ou amanhã de qualquer moléstia é coisa para
mim bem indiferente; que é por seus filhos inocentes que eu choro
hoje; que trate de salvar a coroa para eles, porque para si está perdida desde hoje; a sentença, o Imperador mesmo a lavrou e já não
pode subtrair-se aos seus efeitos, porque se o castigo da Divindade
é tardio, este castigo nunca falta» (Anotações à Biografia de Antônio
Menezes V. Drummond, em Anais da Biblioteca Nacional, vol. XIII,
Pag. 84).
74. Dentre as causas que concorreram para o ostracismo de José
Bonifácio, a escravidão não entrou em pequena parte (cf. JOAQUIM
NABUCO, O Abolicionismo, pág. 55, nota I ) ; e, ao que parece, concorreu para lhe fechar a carreira política (FRANCISCO DE Assis BARBOSA,
«José Bonifácio e a Política Internacional», em Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 260, pág. 259).
75.

Obras Científicas cit., vol. II, pãg.
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103.

compendiou nos seguintes pontos: a) justiça, não
esbulhando mais os índios, pela força, das terras que
ainda lhes restam e de que são legítimos senhores;
b) brandura, constância e sofrimento de nossa parte,
imitando o missionário Aspicuelta; c) abrir o comércio com os índios, ainda que com perda de nossa
parte; d) procurar com dádivas e admoestações fazer
pazes com os índios, sob condições idênticas às que
foram estabelecidas em 1558 por Mem de Sá: l.11)
que não comam carne humana, nem mutilem inimigos mortos; 2.a) que não façam guerra aos outros
índios sem consentimento do Governo Brasileiro; 3.")
que se estabeleça comércio recíproco entre eles, para
que conheçam o meu e o teu; 4. a ) favorecer por todos
os meios possíveis o matrimônio entre índios, brancos
e mulatos; 5.a) criar um colégio de missionários, cuja
organização religiosa seja pouco mais ou menos como
a dos Padres da Organização de São Felipe
Néri ( 7 6 ) .
O estudo entra em minúcia sobre a organização
de bandeiras destinadas a ir buscar índios,, sua composição, práticas que devem observar: a formação
de aldeamentos,, a plantação e cultivo da terra, uso
de instrumentos agrícolas, a evangelização de suas
almas, a proibição do uso da cachaça, a criação de !
gado,, o consumo do leite e alimentação substanciosa.
Na compra e venda entre índios e brancos o ato deve
ser vigiado pelo maioral e pároco para se evitar a
fraude. Propôs que se criasse um Tribunal Conservador dos índios, competindo-lhe receber contas e
participações de cada uma das aldeias, ouvir e responder as reclamações, despachar os requerimentos das
partes queixosas, proteger os índios contra as vexa76.

Obras Científicas cit., vol. II, pág. 107.
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cões

das justiças territoriais e capitães-mores, promoa
miscigenação racial com a nossa gente e
ver
incentivar a sua instrução, além de outras atribuições (").
37. O estudo de José Bonifácio foi apresentado à Assembléia Constituinte do Brasil. "Quando
a Assembléia Constituinte criou uma comissão para
tratar dos problemas da imigração e da integração
dos aborígines na sociedade brasileira", escreve
BOEHRER, "José Bonifácio ofereceu-lhe o seu trabalho no dia 12 de maio de 1823" ( 7 8 ). A Comissão,
constituída dos deputados Antônio Gonçalves Gomide, Manuel Rodrigues da Costa e João Gomes da
Silveira Mendonça, emitiu parecer a 17 de junho de
1823, "recomendando a impressão, manifestando
agradecimento à oferta e fazendo inserir na ata dos
seus trabalhos honrosa menção" ( 7 9 ) .
O trabalho estava completo. Mas José Bonifácio não se deu por satisfeito. Estando no exílio
em França,, escreveu a 9 de setembro de 1826 a Antônio de Menezes Vasconcelos Drummond, solicitando-lhe a Representação sobre os índios, a fim de
corrigi-la e ampliá-la. "Rogo-lhe", escreveu, "que,
se puderem obter a minha Representação à Assembléia sobre a civilização dos índios, que se imprimiu
f distribuiu, ma queiram enviar, pois a quero corriyir e emendar e depois imprimir" ( 80 ) .
Já no Império se nota a influência do estudo de
íosé Bonifácio sobre a legislação relativa aos índios,
77. Obras Científicas cit., vol. II, pág. 112 e segs.
78. BOEHRER, op. cit., pág. 34.
79. Anais do Parlamento, II, pág. 74; Boehrer, op. cit., pá9 'na 36.
SÓ.

Anais da Biblioteca Nacional, vol. XIV, pág. 25.
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Aventou-se "a hipótese de haver sido o Decreto Invj
perial n.° 426, de 24 de julho de 1845, que regulaJ
mentou as missões para a catequização e civilizaçã
dos índios, inspirado pelo projeto de José Bonifácio]
É evidente que certos dispositivos do decreto se as
semelham ao seu plano, em particular o papel da
padre missionário. Outras disposições seguem
perto o seu pensamento" ( 8 ! ) . Rolando o projeto a<
longo dos tempos, foi ele de novo considerado m
República, quando em 1910 o Governo organizou (
Serviço de Proteção aos índios. Como esclarece Josí
HONÓRIO RODRIGUES, "o Tenente Coronel Cãndid
Mariano da Silva Rondon declarava aceitar as idéias!
os processos e as medidas aconselhadas pelo Pa-3
triarca, no seu projeto sobre a civilização dos ínl
s" ( 8 2 ) .

81. GEORGE C. A. BOEHRER, op. cií., pág. 17.
82. JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES, em Obras Científicas cit., vol. II,
pág. 14; GEORGE C. A. BOEHRER, op. cit., pág. 19, nota ÍO.
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Seção Quinta
A POLÍTICA EXTERIOR
Sumário: 38. A unidade nacional. A independência sob o cetro de D. Pedro. 39. As Instruções
de José Bonifácio aos encarregados de negócios junto
aos Governos estrangeiros. 40. Altivez do Ministro
de Estrangeiros nas negociações internacionais. 41.
Política Pan-Americana.

38. O Brasil tem dimensões continentais. Nas
províncias eram variadas as tendências políticas. À
Revolução Pernambucana de 1817 provara que a
emancipação podia ser feita, malgrado a coroa. As
idéias da Revolução Francesa, propagadas entre nós
no primeiro quartel do século, acenavam a formação
de um Estado leigo e democrático. Contra elas reagia vigorosamente a Santa Aliança, restabelecendo
o direito divino dos reis. Neste violento encontro
de tendências havia necessidade de uma opção,, considerando, primeiro que tudo, a necessidade de preservar a unidade do Brasil, que poderia ser sacrificada pelo jogo de sentimentos regionais separatistas.
José Bonifácio tem a intuição de que a melhor
fórmula para salvar a integridade nacional é alcanÇ.ar a independência sob o cetro de D. Pedro. À
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solução pode não contentar os republicanos, os quaig
guardam ressentimentos contra a administração por.
tuguesa, bem como certo nativismo insofrido qu«
medra em algumas províncias; mas tem o mérito d<
pugnar pela manutenção de um governo já consta
tuído, capaz de assegurar a unidade política da na-j
cão ( 8 3 ) . O triunfo desta fórmula não é, todavié
tão fácil quanto parece à primeira vista. Se resolv^
o problema na ordem jurídica interna, abre longe
e fatigantes debates na ordem internacional.
D. Pedro é aclamado Imperador pela vontadd
dos povos. A rotura entre o Brasil e Portugal deixai
porém, em aberto o problema da sucessão de D. Joãc
VI, de quem D. Pedro é o herdeiro e pretendente
da coroa da antiga metrópole. Às missões diplomá-j
ticas brasileiras junto aos governos da Inglaterraj
França, Áustria e outros países da Europa são in-l
terpeladas sobre a- possibilidade de D. Pedro vindi-i
car os seus direitos à Coroa Portuguesa, tanto mais!
que o soberano não renunciara os foros de sua leJ
gítima sucessão.
39. José Bonifácio, ao enviar os encarregados]
de negócios junto aos governos estrangeiros, entre-i
ga-lhes, com a carta-credencial, instruções porme-j
norizadas acerca de suas gestões. Esse documente]
revela coragem, astúcia e prudência. Nas Instruções
dadas a Felisberto Caldeira Brant recomenda quei
tome conhecimento "de quaisquer propostas, proje-j
tos e negociações da Corte de Lisboa com a da
83. Os historiadores compreenderam e proclamaram o mérito dei
José Bonifácio, ao querer a independência do Brasil com D. Pedro.f
o que asseguraria a preservação da unidade nacional sem derrama*
mento de sangue (Cf. OLIVEIRA MARTINS, O Brasil e as Colônias, 5" ed.l
pág. 107 e segs.; FRANCISCO DE Assis BARBOSA, «José Bonifácio e a]
Política Internacional», em Revista do Instituto Histórico e Geográfico^
vol. 260, pág. 280) .
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Londres e do que descobrir fará prontos avisos" ( 8 4 ) .
fú também se diz que o Reino do Brasil "está resolvido a fechar seus portos a qualquer potência que
não quiser reconhecer nele o mesmo direito que têm
todos os povos de se constituírem em Estados independentes quando a sua prosperidade e o seu decoro
o exigem" ( 8 5 ) .
Brant, em ofício a José Bonifácio, datado de 1.°
de maio de 1822, denuncia as práticas da Corte de
Lisboa: "não é possível que V. Exa. saiba até
onde chega o ódio e sinistras intenções das Cortes
de Lisboa sobre o Brasil. Quiseram primeiramente
ceder aos franceses a margem esquerda do Amazonas a troco de tropas que fossem subjugar o Brasil;
o Governo Francês repeliu toda e qualquer negociação. Quiseram depois renovar o tratado de comércio
com a Inglaterra, garantindo esta o atual sistema
de Governo de Portugal e todas as alterações que ele
fizesse no Brasil. Mas esta proposição ainda foi repelida com mais desprezo do que fizera o Governo
Francês. Projetam agora abandonar Montevidéu,
ocupar S. Catarina e chegam mesmo a execração -de
lembrar o levantamento dos negros" ( 86 ). Essa
correspondência elucida com que cuidado José Bonifácio acompanha as negociações dos nossos agentes diplomáticos,, a fim de orientá-los junto aos Governos estrangeiros.
40. Quando José Bonifácio começa a dar os
primeiros passos em prol do reconhecimento da independência do Brasil, a sua atitude revela sempre
84.
85.
86.
nas 160

Cf. Obras Científicas cit., vol. II, pág. 299.
Obras Científicas cit., vol. II, pág. 301.
Cf. Arquivo Diplomático da Independência, vol.
e seg.
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I, pági-

altivez e desassombro. A correspondência diplomática enviada por P. SARTORIS, Cônsul Interino dos
Estados Unidos no Rio de Janeiro, dá uma clara
idéia da posição do Ministro de Estrangeiros do
Brasil e sua influência sobre a política geral. "O
Príncipe", escreve P, SARTORIS, "anda agora, segundo todas as aparências,, de mãos dadas com o
partido brasileiro e com José Bonifácio" ( 8 7 ). Em
junho de 1822 tem P. SARTORIS mais uma entrevista
com José Bonifácio, em que se analisa a nomeação
de um agente diplomático para os Estados Unidos.,
Pondera o Cônsul a conveniência de ser adotada
essa medida após a instalação da Assembléia Geral.
José Bonifácio obtempera então: "Meu caro Senhor:
o Brasil é uma nação e tomará o seu lugar como tal,
sem esperar ou suscitar o reconhecimento de outras
potências. Agentes públicos ou Ministros ser-lhe-ão
mandados. Aquelas que os receberem nessa qualidade e tratarem conosco continuarão a ser admitidos
em nossos portos e o seu comércio será favorecidoAquelas que os recusarem serão excluídos deles. Tal
será a nossa franca e firme política" ( 88 ) . Em
termos análogos se dirige a CHAMBERLAIN, Encarregado dos Negócios da Inglaterra ( 8 9 ).
41. José Bonifácio formula também uma política internacional no hemisfério, tendente a proteger
as nações americanas que aspiram à emancipação
política. Nas Instruções dadas a Antônio Manuel
Corrêa da Câmara, agente diplomático designado
87. Cf. HII.DEBRANDO ACCIOLY, O Reconhecimento do Brasil pelos
Estados Unidos da América, pág. 65.
88. Cf. HILDEBRANDO AcciQLY, op. c i f . , pág. 71; FRANCISCO DE '
Assis BARBOSA, op cii., vol. 260, pág. 261.

nor D. Pedro junto ao Governo de Buenos Aires,
jiz José Bonifácio a 30 de maio de 1822: "Depois
q U e V. Mcê. tiver habilmente persuadido que os interesses deste Reino são os mesmos que os dos outros
Estados deste hemisfério e da parte que eles devem
tomar nos nossos destinos, lhes prometerá da parte
de S. A. R. o reconhecimento solene da independência política destes Governos e lhes exporá as utilidades incalculáveis que podem resultar de fazerem
uma Confederação ou tratado ofensivo e defensivo
com o Brasil, para se oporem com os outros Governos da América Espanhola aos cerebrinos manejos
da política européia" ( 9 0 ).
Esta doutrina é mais precisa e mais corajosa
do que a conhecida doutrina MONROE, exposta pelo
Presidente dos Estados Unidos ao Congresso, em
mensagem de 2 de dezembro de 1823. No seu capítulo principal, o que esta afirma é: "O sistema político das nações aliadas é essencialmente diferente
do que se acha estabelecido na América, Esta diferença procede da que existe nos respectivos governos. E a defesa do nosso, firmado à custa de
tanto sangue e de tantos cabedais, amadurecido pelo
saber dos mais esclarecidos cidadãos do mundo e
com o qual temos gozado felicidade sem par, a nação
inteira toma a peito. Por isso, devemos à boa-fé e
às relações de amizade, que nos unem a essas potências, declarar que consideraríamos qualquer tentativa de sua parte, para estender o seu sistema a
não importa que porção deste hemisfério, como perigosa à nossa paz e segurança. Com as colônias
existentes não temos que interferir nem interferiremos . Porém, com os governos, que declararam sua

89. Cf. Anotações à biografia de Antônio Menezes Vasconcelos
Drummond, em Anéis da Biblioteca Nacional, vol. XIII, pág. 45.

90.

Obras Científicas cit., vol. II, pág. 368.
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independência, sabendo mantê-la, e nós, depois di
madura reflexão e obedecendo aos princípios da jusj
tiça reconhecemos, não podemos ver interposição ai]
guma, por parte de qualquer potência européia, no
intuito de oprimi-los ou de dirigir-lhes o destine
senão como a manifestação de uma disposição hosti|
aos Estados Unidos. Na guerra entre a Espanha
esses novos governos, declaramos a nossa neutrali-l
dade, quando os reconhecemos e esta atitude temo^
mantido e manteremos, contanto que nenhuma al-j
teração ocorra que, a juízo das autoridades compe^
tentes deste governo, determine uma correspondente
alteração da parte dos Estados Unidos para sua se\
gurança" ( 9 1 ).
Ainda que haja entre a doutrina ANDRADA e
a doutrina MONROE certa semelhança, coube ao Estadista brasileiro o mérito de haver exposto sei
pensamento com prioridade no tempo, o que vale
dizer que nada faltou à sua aguda observação antes
mesmo de ser proclamada a independência do Brasil,]

91. Cf. CLÓVIS BEVILÁQUA, Direito Público Internacional, 2* ed.,j
vol. I, pág. 139. Sobre a doutrina de Monroe, seu alcance e seus!
efeitos, ver: MUNRO, The Government of the> United Stafes, 5* ed.,j
pág. 509 e segs.; DEXTER PERKINS, Monroe Doctrine, em Encyclopaediéu
of the Social Sciences, vol. X, pág. 630; EDUARDO PRADO, A Ilusão]
Americana, 4* ed. pág. 17 e segs.
72

CAPÍTULO VI

CONCLUSÃO
Sumário: 42. José Bonifácio no Governo dos
Negócios Públicos completa o homem de ciência.
43. À transfiguração do cientista em estadista.

42. A vida dentro de laboratórios, onde o
sábio cultiva as ciências da natureza, não estiola os
anseios do cidadão, que ama a sua Pátria. O mundo
da cultura não se separa do mundo da política,, como
se fossem dois compartimentos hermeticamente fechados e incomunicáveis entre si. "Estranho fora
certamente", diz LATINO COELHO, "que o engenho
singular que sabe descobrir nos arcanos do universo
ou esculpir nas maravilhas da palavra as mais formosas criações da fantasia, ficasse desde logo sentenciado e prescrito nos máximos negócios da cidade" ( 92 ) . Na verdade, o Governo do Estado não
é privilégio de uma classe. Por ocasião dos grandes
sucessos históricos surge do seio do povo um homem
excepcional, que antes não manifestara vocação pela
política. Tanto pode ser um militar, como um homem
92.

LATINO COELHO, Elogio, pág. 2 e seg.
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de ciência. E surpreendentemente empolga o povo,
comanda os acontecimentos e chega até a mudar o
curso da história.
José Bonifácio é o testemunho eloqüente de que!
o estadista pode nascer dentro de um laboratório de
botânica ou de mineralogia. Basta que lhe sobejem
as virtudes do cidadão. "Então", escreve LATINO
COELHO, "o sábio surge transfigurado no estadista.
Com a ciência satisfaz o que a razão cosmopolita
devia à natureza. Com a ação, pagou o que à Pátria devia o cidadão" ( 9 3 ).
43. Do conjunto dos fatos que assinalam a ]
vida política de José Bonifácio ressai sobranceira a
gloriosa figura do estadista. Pela palavra e pela
ação ele se ocupou com todos os problemas fundamentais do Estado: a educação do povo, a moralidade dos costumes políticos, a justiça social e o
desenvolvimento da riqueza, racionalizando a agricultura, incrementando a indústria e propagando o
comércio. A grandeza de uma nação pressupõe
outrossim o poderio de suas Forças Armadas. Mas
se tão elevado era o seu magistério, por que foi tão
curta a sua passagem pelo Governo? A resposta, todos a conhecem. José Bonifácio contrariou poderosos
grupos, que temiam a sua permanência no EstadoEra indispensável, pois, abatê-lo; mas isso só seria
possível desferindo contra ele golpe único e certeiro,
porque, se lhe permitissem recobrar forças e ânimo,
continuaria a combatê-los, apesar de sexagenário,
com vontade indômita. A solução era assim decretar
o seu desterro. Por este modo feririam mortalmente
o gigante. E conseguiram o objetivo.
93.

Não pôde José Bonifácio, nos curtos anos de
Ministro do Império, cumprir todo o programa que
traçara. Mas o evangelho de suas idéias ficou para
sempre na consciência nacional. Bem-aventurada é
a nação que, no alvorecer de sua vida independente,
tem tal modelo e exemplo a ser seguido pelos homens públicos. Quanto mais o tempo o distancia de
nossa geração, mais avulta a grandeza de sua missão
na história, onde o seu nome fulgura como o Patriarca da Independência.
Guarujá, 15 de março de 1972.
ALFREDO BUZAID

LATINO COELHO, Elogio, pãg. 3.
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D O C U M E N T O S ANEXOS I L U S T R A T I V O S
DA

VISÃO POLÍTICA
DE

JOSÉ B O N I F Á C I O

ELOGIO DE D. MARIA I
NA
ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS
DE LISBOA
(1817)

';

ELOGI0 ACADÊMICO.
Vacuum durllis
J a n u m Quiriníclausit; et ordiaetr
Rectnm eíaganti frena licentise
Injecit, cmovit que culpas,
Et íotíres revocavit artes.
Hor. 4 od. J5.

Este ajuntamento extraordinário, esta Assemblea
êTÀcademicos, seu silencio, seu semblante frists
e magoado mostrão bem, Srs.» o porque hoje nos
juntamos, nesta sala, Sim 5 aqui nos juntamos, para
ouvirdes neste primeiro dia anníversario de morte e
de saudade, o Elogio da muito Alia» emui Poderosa
Rainha de Portugal a Sra. D. Maria I. de immorta!
memória.
A pintura das acções insignes attrabe sempre a
nossa attencão. Á principio esperta nossa curiosidade, depois alcança nossa admiração. A impressão do bello e do sublime diiata o coração, e augmenta a consciência de nossas próprias forças. Ao
prazer immediato que causa, acompanha logo hurn
desejo obscuro de imitação, que afagado depois e
cultirado, cria por fim este entbusiasmo, donde

brotão os grandes feitos. O Philosopho, que estuda
o coração humano, aproveita estas nobres disposições da natureza; e procura desenvolver com a eloqüência da palavra, o gerroen precioso das virtudes,
que a Divindade encerrou etn nossos peitos. Eis
E.qui os fructos que produzem os .Elogios, quando
sabem retratar com verdade, e energia, o caracter
dos Heroes.
He por este motivo, Srs., que de longos amios
uzarão Grécia e Roma render públicos coitos em
seus Panegvricos á memória dos beneméritos; e
com razão mavão; porque nada ha mais ulil para
o exemplo e imitação, como já disse, que conservar viva a lembrança das virtudes, e acções que
honrão a humanidade, E que inais nobre consolação podião inventar ânimos agradecidos para mitigar sua dor, que elogiar o mérito dos finados, e
immortaüzar o seu nome? Assim Perkles devendo
na praça publica de Athenas iecer o elogio dos ciáadãosque acabavão de morrer pela Pátria, depois
de excrdiaiy louvando os uzos e costumes da sua
Republica, passa a' celebrar suas virtudes; consola
os parentes, e amigos; c acaba admoestando os pveíentes que imitem suas seções,.e saibão morrer
também, pela Pátria, e pela honra.
Esíe uzo antigo e santo de recitarPanegyricos, até
de Príncipes vivos e perante osmesmos, cujos modelos nos deixarão os Piinios e Pacatos, foi depois ge-

ralmente seguido em toda a Europa. E não pareça
que o adoptara somente a servi! adulacão; porque
era justo que os optimos Príncipes folgassem de ouvir louvadas suas aeções^ e aprendessem os mãos
também, ao menos deste modo, o que deverão ter
feito, e o que devião fazer. E dado o caso, que os
Panegyricos dos máos Príncipes por falsos sejáo
aborrecidos, os dos bons são sempre ouvidos com
gesto e aproveitamento: porque louvar hum soberano virtuoso he acconder farol em torre altíssima.,
para atinarem cs outros a carreira; he modo de ensinar e admoestar os homens com brandura e sem
espécie de soberba, como diz Plínio. He justo por
tsnto que a Academia Real das Sciencias, qua á
fera. D, Maria I, deveo a fundação e mantença/íião
íkjue muda, quando tantos Oradores Sagrados e
Poetas tem celebrado â proíia os feitos e virtudes
da sua incomparavel
Rainha. Seria ingratidão
inI
C?
tlcsculpavel que a Academia repouzasse sobre trabalhos alheios, e não tomasse parte nesta divida
sagrada: seria vileza pouparmo-nos, quando os outros trabalhai).
He dever cios sábios, Srs., honrar a virtude; rasgar a nuvem do tempo que tudo ouza envolver em
amortecido esquecimento; e encommendar á imsr.crtalidade o nome daquelles, que ennobreceoi
nossa espécie. Em seus Elogios expõem as Academias ã, veneração'dos séculos os que a merecem; e

pagão aos mortos a divida dos presentes, não raramente ingratos para com os vivos.
Eporemdehuma academia de Scienciasdevèísquerer, Srs., obra que seja digna de tão alta Soberana,
e digna d'Academia: obra que reuna em si brevidade succoza, elegância de imagem, pureza de estilo,
vehemencia que inova, doçura que encante, precisão e novidade 3e idéias que instruSo, convenção, e
arrebatem o entendimento. O órgão porem de que
se quiz servir â Academia he certo incapaz de satisfazer á vossas uiíras e desejos,
,
.• ,
Desejara eu, Srs., para vossa satisfação, e honra
da Academia, que tivesse ella escolhido entre tantos
sócios que possuo, cheios de saber e de talentos,
qualquer outro orador que melhor ppdesse desempenhar hum lão sublime assmnpto.
Em verdade, Srs, se eu ourasse voluntariamente
tomar sobre meus hombros este pezo incoraportavel, poderieis vós com' razão-accuzar-me de pré-/
sumpção Beprehcnsivel e temerária; noas eu obedef •_, • • '
ei, porque cumpria obedecer. Bem semia ser meu
cabedal sem proporção â tamanha empreza, q mormente tendo de tratar a matéria perante hurna AsSemblea douta e tão dislincta; e ainda mais, devendo escrever para a vindoura idade. Bem sinto eu
que o aço natural do engenho, se o tive outrora,
está enferrujado e já quasi gastado de todo; e que
meu espirito se acha por moléstia, csiudos seccos, c

pccupacões avessas á eloqüência, já embotado e decepado para obras de primor. De mais, como ouzarei eu neste primeiro dia anniversario da morte da
nossa amabilissima Rainha, dar gala ao discurso,
quando o coração ainda está coberto de luto? Quem
poderá hoje ter livre e folgada a razão para não dizer senão o que cumpre dizer, e dizel-o como, cumpre? Em hum dia, em que talvez as lagrimas devião
ter míis exercício que as palavras, melhor me fora,
Srs., emnmdeccr quo falíar; porque o sentimento
do coração escurece as luzes da razão, e prende os
vôos da eloqüência.
E todavia, Srs., he forçoso moderar a minha dor
para desempenhar a minha obediência, E para que
serve recordar de continuo perdas irreparáveis?
Cumpre aos sábios suportar com resignação, e valor os males que,não tem rem"edio. Se o pranto
poderá mudar a natureza das causas, eu também
a j u n l a r i a h u m a lagrima se quer a t a n l a s outras já
vertidas. Mas estes lamentos, sobre inúteis, são
néscios; e he melhor então o silencio, que a vã fadiga dos queixumes. Nem eu subi a este lugar para
alardear sensibilidade: subi para obedecer á Academia.
Porem, se o vosso preceito me desculpa, animame também (di!-o-hei sem susto) anima-me a vossa
. escolha; anima-me a vossa presença; pois espero
que o mesmo espirito, que íãnlas vezes vos ínspi-

l
Q

rara grandes idéias, c sublimidades de eloqüência,.]
talvez queira Sambem guiar-me, para me não dês-;
vairar de todo ein tão difficü c fragosa carreira, j
Consola-me igualmente a idéia, que para tecer o
elogio do Maria, a quem devo grande parte desse,,
pouco que sei, n3o preciso dos ardis da arte, nem
de inúteis rasgps de huma eloqüência intempestiva.;!
Para louval-a dignamente, 'bastaria fazer-vos
huraa resenha singela do que vistes, e presencias-.
teSi Bastaria que restolhassc, anui e ali, algumas 1
espigas mais, que escaparão desvairadas aos quej
anles de mim ceifarão esta messe preciosa; e aíll
isto mesmo poderia parecer i n ú t i l ; porque Maria I.,|
esta Rainha amável, sabia, e religiosa, teve sempre|
a ventura de achar cm cada hum de seus vassaüosl
de quem foi caridosa Mãi, hum pregoriro de SUÍHS*
virtudes: felicidade bem rara em tempos taes, como;
os nossos,.onde a malícia, ou a leviandade nada respeita por sagrado, nem escrúpulo algum faz de de-*
uegrir as grandes almas para as abaixar assim ao
ÜV8Í'áas pequenas, e vulgares. No século Philoso- :
phico era que vivemos, assim chamado por h u n s j
com elogio, por outros com oprobrio, não só a inveja, mas igualmente certo refinamento deagude/.a
capricha de esquadrinhar as menores falhas da humanidade; bem como os saltcadores, que nos desfiladeiros esperão o viandante incauto para lhe roubar a fazenda e a vida. Mas a posteridade impar-

cial mofa das puerilidades da maledicencia, e vinga
o verdadeiro mérito, com a fama que lhe perpetua; mormente quando as grandes Personagens
icm. a ventura de serem louvadas por Komeros, e
Virgilios, como debaMe ou desejara ser.
Com cíleito, Srs,, não são pompas funcraes, nem
soberbos túmulos, os que immortalisão os Herócs:
são osescripíos dos Sábios os que perpeluão, entre
os homens, a memória dos homens. Muitos, diz o
grande lyrico Latino, florecerão anles de Agameliom, porem não nos merecem hoje huma só lagrima; e seus nomes estão apagados em vil esquecimento, por carecerem de sagrados vatcs. O famoso
mauzoleo de Arthemisia, que fora huma das maravilhas do mundo, os obeliscos do velho Egyplo, as
estatuas, os altares, os mármores inscriptos, perecerão huns de lodo; de outros só restão ruinas desprezíveis, e incertas: mas huma Illyada. ainda existe
inteira, e desafia a voracidade dos séculos.
<-.'•
Eu porem não venho aqui fazer hum Poema, nem
hum mero Panegyrico; venho recitar hum Elogio
Histórico e Acadêmico. Arriscaria coiiimelter hurn
crime de leza magestade contra o trono, c contra a
pátria, quem ouzasse louvar Maria I. com ficções, e
hyperboles; pois se he glorioso procurar imtnortal i s a r a s virtudes; também he peccar contra Deos,, e
contra os homens elogiar os mortos de perfeicões
fantásticas: o verdadeiro louvor tão apattaáo está
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da ealumnía, quanto da mentira. Quem faz cio Kcróe que louva huma Divindade sobre a terra, sem
a mais pequena sombra de fraqueza humana; não o
exalta; lira o credito ás suas virtudes; c senão dêsiroe toda sua fama, muito por certo a diminue.
Mas ainda que o elogiador Acadêmico deva ter
mais severidade, e outros fins que não tem o Pancgyrisla; deve com tudo sem alterar a essência dos
fados, dar-lhes realce, e nobreza; bem como aos
Pintores de miniatura he licito dar colorido mais
brilhante ás feições, sem destruir a semelhança do
retrato: deve dar ao esqueleto histórico alma, e
sangue com as bellezasdo estilo, e força daPhilosopnia; e sobre tudo deve pintar o caracter moraíe
individual do seu líeroe; pois do caracter he que
brolão as virtudes, e nobres qualidades, que brilhãb
na carreira da vida.
\
Para determinar porem este caracter nas grandes
personagens, cumpre ao Philosopho estudar por
miúdo Iodas as acções, em tempo, e circunstancias
díversissimas: cumpre indagar os motivos porque
obrarão sempre de hum modo, se não idêntico em
tudo, ao menos análogo e semelhante: cumpre descobrir a estrada por onde caminharão as alunas grandes no exercício das virtudes, que felicitarão a humanidade.
Se estudarmos assim a vida e acções da nossa A u.gusta Soberana j achareis, Srs.-, que o seu nobreca-
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racler consistio na irmanada reunião de Ires insignes virtudes: Bondade decoração, Prudência de
intendimento, Constância de animo. Destes mananciaes correrão em bica todas as outras nobres qualidades da sua alma, e todas as grandes acções, que
íizerão de Maria I., como Matrona, hum exemplar
do seu sexo, como Rainha, hum modelo de Princcpes. Eu espero que o que-vou d'ella referir, e o
que lenho que louvartiellá, não serão desses lugares
communs, que quadrão a todas as Rainhas; mas
que só á ella perlcncão, e só d'ella se possão dizer
c aífirmar. Serei nisto antes Philosopho, que Panegyrista: e forcejarei que o meu estilo seja menos
florido que grave, mais apanhado que solto, e porem descmpecado; para que não saia, malgrado meu,
seu Elogio, como essas copias deslavadas de painéis
originaes, como essas estampas frias e sem vida dos
quadros immortaes de hum Rubens, e de Hum
Rafael.
E^porque não ousarei esparzir também, de quando em quando, algumas poucas flores daquella casta
eloqüência, que nasce do coração, sobre seu lumulo
sagrado?
Purpureos spargam flores, aoimamqac Marira
His saltem accuinulem donis, ei fungar inani
Munere

Ah! se eu poder levantar á memória da minha
Hlustre Soberana humletreiro, em que fique gravada
n

J

para sempre esta curta ínscrÍpç3o—A* Opllma
Matrona, á Optlma Rainha — terei então satisfeito
a meus dezejos, e cumprido com a vossa obrigação!
No fausto dia 17 de De zembro de 173&, quando ainda governava seo Magnânimo Avô, nasceo
Equella que devia ser Hainha eMãi dos Portuguezes,
Não preciso entrar aqui na sua Real ascendência,
seria desacordo exaltar huma Princezapela nobreza
da linhagem, seria adulação de escravo louvar as
almas grandes pelo sangue donde uascem; mas
como os Illustres ascendentes impõem aos netos
a obrigação sagrada de imitar suas virtudes, só direi que Maria L leve a honra de sustentar com suas
seções, desde o verdor da primeira mocidade, o
immenso pezo daqueüa gloria, que herdara d© tantos, e tão abalizados Reis, que brilharão antss delia,
Mas folgareis de ouvir, Srs,, qual a fez a Natureza,
c como a aperfeiçoarão a educação, e os exemplos
das viríudes,"que são hereditárias na sua Augusta
casa. Deu-lhe a Natureza hum rosto bello, hum
porte esbelto, e magestoso, huma fronte larga e
aberta, que indicava a serenidade da sua alma, e
os talentos da sua mente; hum semblante cheio de
dignidade, mas plácido e suave; huns olhos prespicazes, mas meigos e cheios de bondade; hum
rizo modesto, mas ao mesmo tempo gracioso. E
era tá! a harmonia do seu iodo, que parece que
quando assim o formou a natureza» pedira em-

prestado á arte o seu compasso. Neste bello domicílio morava hama alma sinda mais beíla, a quem
a Divindade dotara com esmero e profusão, concedendo-lhe hum engenho subtil, huma comprehensão aguda, huma memória prompla em receber, tenaz em conservar. Nlo de balde diz Platão, que
nunca já mais se encontra, em bello corpo, alma
disforme; porque, segundo eHe, isto envergonhara
á Geometria da Providencia. f
Logo que chegou o íempo de cessarem os brincos de puericia, derão-lhe seus Áuguslos Paes mestres hábeis e virtuosos; « com razão Shos derão,
pois da primeira educação moral e selentifica pendem quasi sempre os progressos, efrnclos da idade
madura; porque o terreno de nossa humana natureza, por mais fértil, e macia que tenha a qualidade, se nãohe bem cultivado por mãos hábeis e zelosas, commummente só produz espiahos, e mais erva
que grão. Debalde mondará o lavrador seu triga,
se cortando as ervas que o afíbgSo, lhe deixar na
terra as raízes, donde ao outro dia'brotem de novo.
Quantos grandes do mundo por falta de educação
injuriarão com suas más accões a memória de seus
maiores; e em vez de se tornarem em bcmfeitores
<Ja humanidade, forão seuflageílo; e quantos outros
pelo contrario, que nascerão das fezes, como dimn,
da sociedade, deixarão, pela boa cultura que lhes
coube em sorte, huma fama perduravel,
2 *
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Apenas encetada a primeira educação, logo seus
mestres forão admirando em Maria juntamente com =
a agudeza de engenho, e felicidade de memória, a
vontade de saber, e o fervor de se applicsr. Os passa-temposedistracções da mocidade nunca lhe roubavão o tempo, que quasi sempre falta á juventude,
para illustrar o entendimento, e engrossar o cabedal da razão e das virtudes. Quantas vezes esquivando-se ás distracções da corte, e ás honras do
.Paço, não se encerrava ella só em pequeno apozento, para folhear os livros, e espantar seus mestres I
Por isso he que todas as sementes do saber e da
moral christã arreigavão nella profundissimamenle,
e crescião á olhos vistos. Em tempo em que até a
mesma razão, por não Fallar da natureza, parece
..convidar a mocidade, a que goze a primavera dos
annos em gostos e prazeres, Maria ousava já então,
com o nobre orgulho do dever, furtar-se a passatempos para se entregar toda ao estudo, e\ oração..
Parece incrível que naquella idade eui que os objectos excitão apenas na alma hutna ligeira atterição,
ella já soubesse reílectir e ponderar no • que convinha. São provas do que digo a brevidade com que
aprendeo as primeiras letras, e as línguas; e os progressos que hia fazendo cada vez mais nas bellas
letras. Creio que a natureza já então queria mostrar que a formava para exemplo de Dunzellas, e
para a felicidade de milhões de homens. Mas se a •
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Natureza era liberal em seus dons, Maria a excedia
no zelo de aproveital-os e amplial-os.
Com os annos empplavão os conhecimentos, e
erão taes os seus progressos que mais parecião fructos espontâneos da Natureza, que do ensino; pois
por maís que a educação se afadigue, se a terra, que
ara, he estéril e ingrata, quasi nunca produz cousa
de monta; quando pelo contrario o talento natural
com o mais ligeiro amanho dá flores e fructos de
continuo.. Eu não finjo perfeições, nem uzo das hy~
perboles, de que a lisonja he tão liberal nos Panegyricos; são verdades que colhi da boca dos que
tiverãoa ventura de conhecei-a de menina.
Crescendo na idade, foi também tornando gosto
ao sabor da muzica, e da pintura; e já sabia dar
vaior á poezia. As relações intimas, que ha entre o
honesto e o bello, tiverão sempre p,maior influxo
aos costumes. Quando a alma ao amor da verdade
junta o gosto do bello e do sublime, de necessidade
tem ella mais gosto para o bem. Assim,os heróes
da Grécia, seus Philosophos, e Generaes, forão ao
mesmo tempo muzicos, e pintores, e quando menos
todos souberão apreciar as boas artes. Também entre os modernos, para citar hum só exemplo, o immortal Frederico soube ser grande Rei, grande;
Poeta, e grande Muzico.
Crescia Maria nos annos, e crescia igualmente nas
virtudes; medrava diariamente na beneficência..

Nada lhe era mais agradável; em aada se comprazia
.mais que em fazer bem. Despendia-se toda em esmolas, compassiva por extremo das misérias da pobreza; e governava-se de modo, que o dinheiro que
seus Augustos Paes lhe costumavão dar para os alívios, e brincos da sua idade, chegavão para alargar
. a mão sobejamente com os necessitados.
Soccorrer a pobreza com esmolas he próprio da
humanidade, he obrigação do christào; basta não
ler bronzeado o peito para acudir aos males alheios;
mas dar esmolas com a própria raão, acompanhalas de gesto mavioso, da compaixão» só pertence á
corações generosos. Somos os homens feiíos de tal
arte, que mais se empenha nosso agradecimento
com a maneira do soccorro, que com a grandeza
delle. E com razão assim o quiz a Natureza; porqae
soccorrer aos desgraçados he acção de magnanimidade; mas fazer o beneficio com toda a vontade, e bom,
modo, he próprio só do amor: sentimento este, que
não só ennobrece a quem o mostra, mas a quem o
recebe. Grandes acções pode o homem faser per
honra, ou por orgulho; mas fazer bem, só porque
he bem» he ser similhante á Divindade, he fazer
obras de Deos.
Nos déveres da Fé, no amor da Santa Religião,
que professamos, ninguém excedeo a Maria, b«m
poucos a igualarão. Que dia houve desde a sua mais
lenra roocidade, em que ella se não empregasse ojn

afervoradas orações? Que dia houve em que seus
olhos não arrebentassem em devoto pranto, prestado ante os altares do seu Deos ! Quantas outras
provas fazia elía de alta piedade! Para ,ge humilhar
ante a Divindade muitas vezes pelas sedas, e cambraias do leito mudava hurna manta grosseira; pelas
sobegidões da tneza Real hum pedaço depão secco,
quando muito acompanhado de algum simples conducío. E para dizer tudo de huma vez, em tudo se
lhe transluzia . hum coração inííammado em pura
religião; e estava csía, por assim o dizer, transvasada em sua alma de modo, que em nenhum tempo
da sua existência andava apartada delia; e toda a
sua vida foi hunia copia fiel do original 'que tinha
gravado no intimo de seu peito. Mas paremos aqui,
Srs. Não he dado a huma muza profana entranharso 'no sanctuario da Fé; nem mapéjar os mistérios
inefáveis da Divina Graça: vamos encarar outras
virtudes* que csíejão mais ao alcance da razão humana.
Sempre as virtudes se acompanhão de virtudes.
A5S.ÍIB como no Universo phisico, segundo as idéias
de hum,' velho Philosopho da Grécia, os átomos similares, espalhados pelo espaço, tem reciproca íenden.cia/e grávilSp entre si, para 'formáreoi os diversos seresj da que são princípios: também no
•mando moral as virtudes, dispersas pela humanidade, folgão de se ucif em gnippo nas almas pri-
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vilegiadas. Com a cultura do seu intendimento,
com os exemplos domésticos de seus Augustos Paes,
comossoccorros da Religião, criara Maria huma facilidade de obrar bem, que nenhuma virtude lhe
custava. Vivião na sua bella alma irmanadas a austeridade da moral, e a suavidade das maríciras.
Quanto era admirável ver juntas tanta mansidão, e
.tanta fortaleza! Tanta severidade de costumes com
lanta indulgência pelas fraquezas alheas! Rígida
observadora de suas obrigações, com quanta bondade não relevava ella os defeitos dos cortezões, e
dos criados!
Huma Donzella nascida para reinar, bem depressa advinha o segredo da sua futura grandeza. Os
objectos que a rodeão, as pessoas que a corlejão,
as maneiras da submissão, o silencio do respeito,
que escuta as suas menores palavras, lhe acenão
com o futuro sceptro. Mas para as almas chrislãs
são todas essas apparencias, illusões ópticas, que
se desfazem súbito; são chamas de phosford que
brilhão, e não dão calor. Era Maria tão virtuqsa c
humana de coração, que nunca grandezas da terra
a ensoberbecerão: c se desde a puericia soube inspirar acatamento, lambem sabia ao mesmo tempo
inspirar amoroza veneração; e amaciar*com biuua
ingênua afíabiüdade o respeito, que se lhe devia.
Se até aqui temos admirado, Srs., a Maria como
Real Donzella, devemos agora admirai-a como es-
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posa, & como Mal. Às leis fundamenlaes da Monarchia vcdão que a successora do trono receba em
seu thalamo Príncipe estrangeiro, por isso casou
elía em 17CO com seu Tio o Sereníssimo Sr. Infante D. Pedro, Grão Prior do Grato, depois Rei nosso,
Príncipe de piedade exemplar, e de coração humajiissimo, que unia á hutn gentil rosto, huina alma
boa e carilaliva. Coin o amor e virtudes soube logo
a nova Esposa ganhar de modo o coração do Esposo,
que nella sempre achou este fora do trono, ou sobre
elle, huma amiga verdadeira, huma companheira
terna, c obsequiosa. Foi tão estreita a concórdia de
sentimentos, e vontades entre ambos, queparecião
ter huma só alma, e hum só coração: só emulavão
em qual delles havia mais bondade e mais beneficência. Cada hum amava igualmente os Portuguezes, cada hum folgava igualmente de os felicitar.
O Ceo favorecco esta união; e forão numerosos os castos fructos do seu lhalamo. Se três delles
fallecerão logo na primeira infância, forão os outros
Ires crescendo em annos e virtudes. Com que zelo,
com que carinhoso esmero não se empenhava a
sanla Mãi na sua educação? Nos Palácios Rcaes da
Lusitânia, Srs., reinou sempre a antiga disciplina
de Ladeccrnoníaj onde as matronas sabião ensinar'
aos próprios filhos a virtude, como em outras partes se ensinarão as letras, e sciencias. Destes cuidados maternos-, dos exemplos que lhe dava, colhe3
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mos hoje em dia os Portuguezes mil bênçãos e venturas.
Vai já chegando o tempo, cm que Maria deverá
subir ao throno Porlugucz. Na falia da successão
varonil chamão para elle as leis constitucionnes de
Lamego a ftiha Primogênita do Rei. Notai, Srs., que
já em tempos, que chamamos bárbaros,"souberão
os Portuguezes respeitar os foros da justiça, e dar
a maior prova de amor e veneração ao sexo amável.
Nunca entre nós teve cabimento ó egoísmo político
dessa chamada Lei Salica. Mas que horrível borrasca se levanta agora contra os Direitos de Maria, e
contra a nossa futura felicidade! Esta Lei justa, e
fundamental da Monarquia querião destruir de hum
rasgo de penna alguns desses homens enérgicos, mas
atrozes, que pizão as mais santas Leis, quando se lhe
ontolhã.0 contrarias aos seus fins; desses homens astuciosos, e amestrados nas Aries do Machiavellismo,
que sabem aproveitar as occasioes, e talvez criaí-as
para d o m i n a r a opinião com projectos grandes, e
vastíssimos, que porem não podem, nein sabem realizar; que afleclando corn huma loquaz hypocrizia
mostras da mais pura lealdade aos Soberanos, abuzâo da sua bondade e confiança para sacrificarem
os Estados aos ídolos do seu coração, á ambição, e
á avareza; desses homens solapados, que se apregoão
os amigos do povo e das nações, quando á aquelle.
carregão de cadeas e mizeria; e á estas quebrão-

Ihes a mola da nobreza de caracter, roubando-lhes
a liberdade legal de que gozavão, e o direito sagrado de hir aos pés do trono representar seus males, e pedir ventura. E estes são, Srs., os Molochs
da lei nova, por quem escriptores preocupados, ou
malignos tem andado a mendigar nossas adorações,
e cuja lilhurgia hão consignado, em cenlenares de
paginas, que certo rasgará hum dia a historia impaçcial. Mas admirai, Srs., os arcanos da Providencia, e a constância de Maria. Desta vez não vencerão os mãos anjos ao bom. Maria vai prostar-se,
banhada em lagrimas, aos pés de seu Augusto Piei,
expõe-lhe com a submissão de'filha e de vassalla,
mas com a energia da razão e da virtude, seus sagrados direitos; e vai assim poupar-lhe huma injusliça, que malgrado seu poderia commelter. O coração do Pai se enternece, ergue nos braços á cara
filha, consol-a, e segura os seus direitos. Cahem,
por terra de hum golpe todos esses sofismas da politica, com que a astucía e o egois.mo tinhão pretendido deslumbrar-lhe a mente, e extorquir-lhe a
vontade. Venceo a razão e a constância: e Maria he
nossa Soberana.
Em Fevereiro de 1777 toma posse do Reino a
Augusta Matrona, e em Maio he aclamada Rainha,
e Senhora de Portugal.
A Divina Providencia sempre tem favorecido os
Portuguezes: abramos nossa historia, e vereis nella
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que pretendendo dominar-nos D. João Rei de Cas-j
lella, por faltar a varonia do Sr. Rei D. Fernando,
apparece logo o primeiro João, para gloria e liber4
dade nossa; quando o captiveiro de Hespanha pezava mais sobre os nossos hombros, que vergavão,
sfurge o qtiarto João; ambos Luzeiros de virtude, e
altos feitos; quando finalmente em nossos tempos a
falta de suceessão varonil podia fazer recear, que
mãos feminiz não podessem com vigor e energia
sustentar as rédeas do governo, e salvar-nos de;
guerras e anarchia, então nos dá o Cco huma matrona sabia e forte, que nada tem que invejar aos l
grandes Reis donde decende. Então para nos aju-.j
dar ainda mais, não consente que Maria suba ao j
irono, senão em annos já maduros, e chea das lu-1
zes da razão e da experiência.
Nenhum Monarcha Portuguez foi acclamado com
mais vivas de alegria, nem com maiores esperanças.
Naquelle fausto dia vião-se os semblantes, huns
aíTogueados de amor, e confiança; outros derretidos
em lagrimas de gozo; todos enlevados na vista da
sua boa e amável Soberana. Hum longo ministério
enérgico e grandioso, mas duro e inflexível, calami4
dades pavorozas, e sem conto, tinhão abismado as
almas todas em terror e medo. Sobre o desgraçado
Portugal tinhão cabido em pouco tea>po, como granizo, tantos inales physlcos e moraes, que parecião
vomitados pelo inferno. Terremotos, inundações,
l.
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incêndios, prisões continuas, inasmorm atulhadas,
castigos e crimes atrocíssimos, trazião aUerrados
todos os espíritos. Não me compete a mim, Srs.,
rasgar o veo que cobre tantas, e tamanhas desditas;
nem sabe meu entendimento descubrir suas causas;
somente sei que succederão quando a razão menos
os podia suspeitar ou recear. Mas graças ao Ceo; já
assoma no horisonle a nova eslrella da alva, precursora de dias claros e serenos.
Tínhamos os Portuguezes necessidade de gozar
de mais brandura e mansidão; e isto achamos logo,
que a Piedoza Maria se assentou no trono. Obedecendo com prazer do coração as ultimas vontades
de seu Augusto Pai, ella despeja horríveis cárceres
de milhares de infelizes; chama á pátria os desgraçados. Não sei se cr ao culpados; sei somente q«o
estavão a soíTrer sem livramento, e sem sentença.
Quem não admira a magnanimidade da nova Soberana? Podendo fazer inteiramente sua esta gloria,
não a quer; antes publica logo pela imprensa as ultimas recommendações paternas; e só reserva para
si o gozo de as executar; querendo deste modo que
os desgraçados, a quem faz ver de novo o sol, abençoem lambem a memória do seu Rei. Faz ainda
mais a nossa magnânima Rainha; salisfaz de seu
íhesouro as reclamações de tantos desgraçados reduzidos á ultima mizeria, e paga promptamente as
dividas alrazadas dos criados. He mais rico real-

•

mente, Srs., o Príncipe que felicita vassallos com a
liberalidade, doqueaquelle, que amontoa thesouros
coma sua avareza. Fazer ditosos os subditos, hea
primeira obrigação dos Reis, saber fazel-os, eis aqus
o segredo de reinar; segredo fácil de alcançar ás
almas bem formadas.
Não parão aqui suas virtudes. Ouvir com paciência, despachar com promptidão, he dever dos Soberanos, em Portugal he direito adquirido dos vassallos. A todos recebia Maria com benignidade, a
todos attendia cotn amor, e quando não podia despachal-os, a nenhum negava ao menos a ternura e
compaixão de mãi; e mais folgava de bem cumprir
este officio, que possuir hum trono. Quanto mais
humildes e desvalidos erão os que pedião audiência,
com tanto maior gosto ouvia suas petições, respondia aos seus queixumes, e elies se espantarão de
que os tivesse, não só em conta de vassallos, mas
de filhos. He estahumadaquellas virtudes, que sempre houve em nossos bons Monarchas, mas que
nunca brilhou mais do que em Maria. Subindo ao
trono, parece-me que ouço exclamar—Ohmeus filhos, que posso eu fazer para a vossa felicidade!
dar-vos-hei todos' os meus desvellos, todo o meu
tempo, todo o meu coração. Conso!ai-vos por tanto,
e recebei este soíomnc juramento, que vos faço, e
que saberei cumprir á risca; será toda a minha gloria o prazer de vos ver tranquillos e contentes; e se-
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— Rainha,
23 — que folgara, sevasrei para os vassallos tal
salla fosse, de a ter por Soberana.—
Com que promplidão o boa vontade não premiava os homens beneméritos? Sabia muito bem que as
honras e mercês quando cessão de ser o prêmio da
virtude c dos talentos, de certo são vituperiodo trono, e perdição das nações. Eu na realidade, Srs., me
condôo dos homens de merecimento, que morrem
á mingoa, e sem os devidos galardões; porem muito
mais me condôo das terras e dqs tempos, em que
isto se pratica; e creio que mais perdem os princepes, em não premiar os beneméritos, do que estes
em não serem premiados. Se os Príncipes da terra
fizessem sempre toque dos homens, como se exprime hum auctor nosso, e quantos quilates cada hum.
tivesse de merecimento, tantos lhe dessem de galardão; então seria o mundo hum paraizo. Mas bem
sabeis quanto he difficil chegar a verdade aos pés
do trono: os homens honrados sabem pouco importunar validos e corlezões, ou por natural acanhamento, ou porque desprezão patrocínios que envilecem; e se comprazem mais em merecer que em
alcançar; nem querem despachos exlorquidos, menos por justiça, que por lastima e cançaco de queixumes. Por isso não se pode desejar melhor ventura
a hum Reino para ser bemaveriturado, queobedecer
à huma Mãi, e servir à huma Senhora, que conhecendo o mérito e serviços tenha sempre a vontade
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apparelhada para os remunerar. Sioi, aoptíma Maria buscou sempre conhecer os beneméritos, e soube sempre honral-os. A intriga e a adulação, que
enxovalhão tudo o que loção, como as harpias da
Fábula, perderão para com ella lodo o seu poderio.
Mas cila folgava não,só de premiar, mas também de
louvar; e ser louvado por huma tão virtuosa Sobenaj' he certo o maior galardão, que podem receber
iiesíe muntio homens, honrados. Sabia não só ser
cornpassiva c magnânima, mas também ser amiga;: e
'Jíao só sabia ser amiga, mas cumular de benefícios
á amisade, benefícios que erão outros tantos pré- ,
mios, e incitamentos •& virtude, e não só penhores
do agradecimento. OIi santa amisade, dom do Geo,
honra da humanidade, quanto és rara sobre os tronos; mas no coração da nossa optima Rainha livesto sempre hüm asüo e hum sancluário!
Devo ainda, Srs,, antes de cnlranhar-me nas
acções do seu Governo, político e civil, louvar outras virtudes da sua bella alma; entre as quaes foi
sem duvida h-uma das maiores, a sua misericórdia.
Fade haver s Srs./certa clemência, que provenha
meramente da nossa sensibilidade physica; mas
paro ser virtude duradoura, he mister ser sanlificada pela religião do coração: só este sentimento pot!e emipbrecel-aj' só elle sabe achar motivos justos, ,
psra perdoar. Sem esta nobre virtude embora pré-'
tendêo 05 Reis da tsrra a gloria mundana do herois-
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rno; embora scjáo tidos por grandes e preclaros;
nunca serão amados de seus povos, nunca farão as
delicias da nossa espécie. Quem tem de governar a
muitos, he gloria o ser amado por todos; mas quem
ha que seja amado sem clemência, e sem bondade?
í)uranle lodo o reinado da nossa Augusla Rainha
pouquíssimos forão os justiçados; louvor este que
não só pertence á vigilância do seu governo, mas
mui principalmente á lernura malernal do seu coração. Quando ella pela sua justiça era forçada a
castigar, com que dó da sua alma o não fazia! Mas
quando estendia a mão compassiva aos desgraçados,
que alegria não tinha então sua alma? Muito custa
por certo a justiça aos corações generosos! Folgarião que os homens não necessitassem de castigo
para cumprirem seus devercs; e só os consola a
idéia, de que a justiça neste caso, he lambem misericórdia; de outro modo lhes fora insuportável o
pezo do governo. Se alguém porem ouzarlachar de
sobeja a misericórdia da nossa oplima Rainha, lembre-sej de que nunca deixou de castigar quando
cumpria, e que a pesar da sua clemência nunca os
crimes forâo menos cm Portugal, que no seu lempo;
reíliclâ que para hunia nação briosa e boa como a
nossa, mais pode o amorne piedade, que o rigor; e
que o rigor sem absoluta precisão não he justiça,
he crueldade: de mais, Srs., os Portuguezes sempre
forão e serão, mais filhos que vassallos de seus Reis,
k
. ,... .- .. *
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Mas se Maria era clemente, também sabia ser
constante, e austera. Quando hum Magistrado zeloso foi lançar-se aos pés do trono, e falíou á Soberana com o respeito devido á realeza, mas coma
energia e firmeza que coqvem a quem tem á seu
cargo defender a gloria e direitos da Coroa, Maria
oattende com prazer e admiração, e o Magistrado se
recolhe contente e satisfeito, de ler mais esta vez,
conservado illeza a auctoridade das leis, e a honra
do estado, apezar das inlrigas e sofismas com que
se procuravão vingar cinzas infamadas. Quando logo depois essa sociedade religiosa, banida de Portugal, e proscripta em toda a Europa, espiando momentos favoráveis de se lavar dos crimes, de que
fora convencida, escolhera para seu mediador e
defensor hum Fidalgo illustre pelo sangue, e pelos
serviços de seus maiores, e até por seus longos
sofrimentos; Maria I. fica firme; e Portugal não retrocede em sua gloria.
Mas he já tempo de lançar a vista sobre as outras
acções da oplima Rainha no governo civil e polilico
de seus Reinos.
No conselho, onde sempre despachava, folgava
a optima Rainha de ouvir nua a verdade; e honrou
muito a hum de seus Ministros, só porque votava
mais livre, e nunca espreitava sua opinião. Em iodos
os negocies de estado mostrava sempre a nossa Sabia Soberana o seu singular intendimento; dom do
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Ceo, mas que só se engrandece e aperfeiçoa com a
continuada reflexão. Porem diííicil he buscar acertos na só escola da experiencias e no socego da razão! Quantas vezes engenhos perspicazes, mas a.cí i vos .e insofridos, são arrastrados por máximas e
principioâ arbitrários, qúeem vez de sonhados bens,
só trazem males reaes aos povos e aos Estados!
Quanto não custa combater abuzos inveterados, sopear os embales dos partidos, desprezar os ardis e
calumnias da inveja e da vingança, que não raras
vezes offuscão a razão, e enganao os corações ainda
os mais pios e prudentes! Mas quando o engenho he
acompanhado da virtude, sabe romper todos ps
laços, e vencer todas as difficuldades; sabe humas
vezes apressar-se, outras demorar-se.
Do seu trono como de alia atalaia vigiava a Soberana os gabinetes da Europa; penetrava seus designios, e combinava seus interesses com osinleres-;
sés do seu Reino. Nunca seguio esta política astula
e cavillosa, tão vulgar em nossos dias, mas sim
aquella, que he sempre fiel companheira da virtude; que não aconselha senão o que convém á jusííca, nem segue o que reprova a moral. Só á esta
nobre arte cumpre emendar o passado, dirigir o
presente, anücipar e preparar o futuro: só ella sabe
com honra e segurança rasgar o veo ás caviílações
e ciladas; evitar os dâainos, precaver os males.
Como unia a grande Rainha em laço estreito a
;
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sagacidade política com a probidade da religião;
gozou sempre sua nobre alma do júbilo de ver, durante todo o seu governo, o Reino em paz e abundância; em quanto grande parte da Europa era h ura
vasto theâtro de sangue e de miséria.
Apenas sobe ao trono, qualanjo de paz, procura
Jogo suspender a guerra já ateada no Brasil, .qne
ameaçaya em breve tempo abrazar lambera aLusJn
tania. Apenas parle sua Augusta M ai para Madritj,
conçluç logo hum tratado preliminar de paz e de
limites, fundado no de 1750. Pouco depois se fazem novos pactos de neutralidade, e garantia entre
as Coroas de Hespanha e Portugal, com que mais e
mais se operíãü os laços do parentesco e boa visínhànçá, que nunca deverão .ter rompido a política.
Julgou a nossa Augusta Rainha que hum pequeno
Presidio remotíssimo, encravado no coração de terras ermas è abertas» não devia custar huma só gota
mais de sangue a seus vassallos; e ainda esíe pequeno sacrifício dehuin capricho, que nos tinha levado já milhões, foi assás compensado com as vastas terras, que recebemos em troca; e que dando
grande fundo ao Brasil, estendem nossa raia, e segurão as ricas minas das capitanias do certão; e a
communicação destas com as de beira mar, pela
navegação interior dos grandes rios, que vão enriquecer com imniensos cabedaés os dois mares fia- ;
viaes do Amazonas, e da Prata/A colônia do Sa-

cramento, Srs., não era colônia nossa, era dos estranhos; que por meio de contínuos contrabandos
beneficiarão seu commercio; ficando-nos somente
guerras e despezas. Pelo novo tratado se fixão de
huma vez os limites do Brasil, que não tinhão sido
ainda bem determinados, nem pelo provisional de
1661, nem'pelo de Utrecht, nem por outra alguma
transacçuo antecedente.
Consumir vidas e fazendas em conquistas de pouca monta, he debilitar-se para as importantes. De
que servem terras inúteis e apartadas, quando faltão
braços para cultivar as que temos á porta; quando
o preço do que se ganha, ou se conserva por capricho, não vale o sangue que se perde. De que nos
servirão, Srs., essas conquistas d'África, que nos
custarão tantas vidas e cabedaés, se depois as havíamos de largar, ou porque não sepodião sustentar,
ou porque erão, por infructuosas, de nenhum prestimo. e valor? Sem ellas de certo, o malogrado Joven, o Sr. Rei D. Sebastião, não hiria sepultar-sc a
si e ao desgraçado Reino nas áreas Africanas. Sempre eonveio, e sempre convirá cotejar o que se perde, com o que se quer ganhar. Ah! Srs., felizes são
os povos, quando com prudência e bondade os Soberanos procurãò sua gloria no socego de Geres o
Minerva, e não nas lides de Mavorte!- Gloria innocente, que não custa lagrimas nem sangue!
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Para segurar melhor a paz,'concilie a Soberana
himí novo (ralado com França, pelo qual se cslreiíarão cada vez mais os laços, entre os diversos rarnos da .Augusta família dos Bourbons. Conservar!-;
c!o assim a nossa Soberana a tranqüilidade de seu
Reino, também soube' firmar a sua neutralidade,
quando a guerra entre a!Inglaterra e suas colônias,;
em que tomara parte a política de França e de liespanha, ameaçava devastar a Europa e o Mundo iaíeíro, ,Tão:, grande era o rêsenlimenlo de ambas , • •
aqucíías cortes contra esse povo activo e industrio-,
só, a quem ensoberbecia a liberdade, e que por suas íi
riquezas e forças navaes doufiínavãosolvre os mares!
'Era porem difficulloso Conservar harmonia, com
nossos antigos aluados, e com os Gabinetes de Paris
e de Madrid ao mesmo tempo: mas tal foi a prudência e dignidade do governo de Maria que o pode,;
conseguir; Para melhor conserval-a, aecedco elía a ,
essa neutralidade armada, que creara o grande espirito de Catharina. Por este novo tratado com a J
Rússia estendep muito Portugal o seu commercio,
principalmente o 'dos vinhos, que as armadas aug-1
montadas consDCiião; e também o dos gêneros co-
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loniaes, qaeiião podião então fornecer a Gratn-Bretanha, HespanTia, e França aos mercados do Norte.
A este importantíssimo tratado deveo Portugal a
maior riqueza, que nunca teve, depois dos brilhantes dias de Manoel; e cujos restos ainda hoje conservamos, a pesar dos horrores que soííremos dos
satélites da usurpação e tirania.
Firmando assim a segurança do Império, não se
esquece Maria de aperfeiçoar e fomentar ao mesmo
tempo as artes da paz; entre as quaes tem o primeiro Iuga"r os cuidados da Legislação.
A sciencia do Governo, como sabeis, Srs., con.
siste em indagar o que pode ser hum estado para
corresponder aos seus mais altos fins; em conhecer
todos os seus recursos presentes e futuros, e todas-,
as suas faltas actuaes. Vigor e lei são os factores de
tamanhos bens, sciencia e civilisação, quem os promove e acompanha, Quando todas as forcas individuaes dos vassallos se dirigem e empregão no bem
geral do Estado, se as circunstancias physicas e moraes* dos povos devem servir de norma para os
meios applicados, nunca podem ser obstáculos invencíveis; porque o homem, que obedece á razão,
pode vencer a natureza e o costume. Mas sem boa
legislação não conseguem os Estados tal ventura;
porque as leis são as regras queencaminhão nossas
aceões; os preceitos, pelos quaes o homem, esta
creatura dotada de razão e de vontade, deve dirigir
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suas nobres faculdades para a sua maior felicidade.
No coração humano gravou a divindade os principies do honesto e do útil, para que a sabedoria e a.
experiência melhor podessem depois desenvolvei-03?
e applíca-1-os. Se as íeís humanas vão contra estes
princípios sagrados, são sujeitas e damnosas, e não
merecem a nossa estima; porque delles recebem
todo o seu valor e auctoridade. Mas como estas
leis, que podemos chamar da natureza, são poucas
e geraes, virão-se as nações obrigadas a amplial-as,
e applical-as, segundo requerem o esíado das sociedades, os progressos da cultura e riqueza, e a posição íocal. Daqui veio a necessidade de haver num
poder supremo em cada Estado, que podesse fazer
novas leis, sabias c justas, quando assim cumprisse. Guiada por estes luminosos principies a nossa
boa Soberana emenda varias leis de seu Augusto
Pai, e publica outras de novo, das quaes referirei
três, que muito honrão sua memória. Manda que os
criminosos não gemão no segredo por mais de cinco dias: regula a jurisdicção jllirnítada da policia;
e prevê a necessidade de dar o ultimo golpe ao feudalismo, declarando e restringindo as jurisdiccões
dos donatários; e apesar de que as duassabiasleis,
que sobre isto promulgara, demandem ainda novos
regulamentos e trabalhos para a sua cabal execução,
todavia muita utilidade temos já colhido deste primeiro ensaio, Foi esta humaprovainais, do quanto
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a nossa Rainha desejava condescender com as novas luzes, espalhadas pela Europa, começando assim gradualmente a alimpar o edifício social da ferrugem de tempos bárbaros e escuros.
Faz ainda mais Maria L, criahuma junta de Jurisconsultos, encarregada de fazer hum novo código.
Havendo-se mudado o estado da nação, tendo se alterado o modo de pensar, os costumes e as idéias, era
preciso que também se mudasse e alterasse a legislação; o que só se poderia alcançar, compilando-se de
novo hum corpo de ordenações, á imitação do que
já tinhão tentado a Rússia, e a Dinamarca; e do qua
tinhão executado em todo ou em parte a Prússia e
a Toscana. Para esta nova junta forão nomeados - •
entre outros dois illustres Jurisconsultos, que muito trabalharão em tão nobre empresa, deixando-a
já prompta a vir á lume; mas desgraçadamente, ou
porque outras occupaçÕes ;< e negócios, talvez mais
ponderosos, não permiüissem a seu Ministério dar
exclusivamente a este objecto todo o seu zelo e ac- •
tividade; ou talvez porque distribuindo-se as matérias por diversas mãos, não houvesse entre ellas toda a harmonia e unidade de plano, veio-se a malograr por então aquella empreza. Eu, Srs., estou
capacitado de que os grandes projectos devem ser ,
concebidos, e executados por hum só homem, e
examinados por muitos: de outro modo desvairão
as opiniões, nascem disputas e rivalidades; e vem a
5
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fã!lar aquelle centro commum cie forca e de unidade, que tão necessário he em tudo, e mormente
4em objectos de sumina importância. Mas basla para
gloria da nossa Soberana o ter mandado; reafózal-o
não depende muitas vezes de nós. Só devemos ser
responsáveis pelas nossas intenções.
Porem, se cumpre haver leis, ainda cumpre mais
que tenhão bons executores. Sem Ministros íntegros e doutos a innocencia não acha asylo nas leis:
violão-se afronte do mesmo Legislador, e no mesmo.
saneluario da Justiça: por isso a nossa optima Rainha sempre teve o maior cuidado na escolha e promoção dos Magistrados; e procurou, favorecendo e
aperfeiçoando os estudos Jurídicos da Universidade, que os legislas que d'ali sahissem não fossem
meros rábulas sem principies alguns de direito natural e publico, e sem Phiíosophia da Legislação;
pois devemos confessar que até os últimos aanps do
Reinado de Seu Augusto Pai, lavrava em Portugal,
quasi geralmente, huma lógica mourisca, que applicava as leis Romanas, mal interpretadas e entendidas, á tudo o que ocorria, sem attenção á diversidade dos tempos, ou á difFerente constituição da
nossa Monarchia.
Não pararão aqui os cuidados de Maria: ella co- l
nhecc que hum Estado sem agricultura, semfabri- ;
case industria, sem commercio e navegação, em fim
sem educação scieníifica, sem moral e religião pu-

rã, he hum estado pobre, fraco e desprezível. He
justo pois que vejamos o que ella fez, e intentou
fazer, para bem dos Portuguezes nestes ramos.
A prosperidade da sociedade humana he proporcional á cultivação do seu solo; sem esta não ha subsistência, nem civilisação; pois da copia da agricultura, e das artes mechanicas que esta sustenta,
nasce a mercancía, e de todas reunidas a riqueza
das nações. Nem só he necessária e profícua a agricultura, he também útil a moral e á robustez do
povo; inílue no coração e nos prazeres da vida.
Quem se não encanta com a vista de campos cultivados e verdes, de searas abundosas e douradas?
De que virtudes não he mai e ama a agricultura?
Fortaleza e industria, constância e paciência, são
necessárias'para se eniprehenderem e desempenharem os trabalhos da lavoura. Dão-se também as
mãos a agricultura e a religião: o lavrador continuamente eleva sua alma ao creador, a quem roga
a cooperação do Ceo. O espírito que sabe contemplar os mistérios da vegetação, admira arrebatado
as obras da Divindade; e não pode deixar de a louvar de continuo, e agradecer-lhe os beneficies qne
recebe. .Mas não só a agricultura nutre as virtudes,
mas excita os talentos. O emprego do lavrador pelos servs fins e extensão requer muita previdência, e
grandes conhecimentos. Elle deve conhecer a organisação e propriedades das plantas e"animaés;
5 *
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examinar o torrão, as estações e o clima; saber o
seu presumo, melhoramento e applicação. Por
meio desta arte maravilhosa he que o homem veio
a ser o senhor de toda a criação, e o dominador dos
animaes, de quem verdade he, se nutre e serve;
mas também os alimenta, pensa, conserva e multiplica. Daqui vem que cada novo progresso, que se"
faz nesta nobre arte, he não só hum novo titulo de.
gloria, mas tambòm novo beneficio para a humanidade; porque concorre para haver maior numero de
homens, isto he, de irmãos e de consocios; aos
quaes incita com riqueza e abundância á desenvolver a razão e as virtudes na cultura das sciencias e
das artes.
Daqui vem que nos tempos heróicos e singellos
<3a nossa espécie era a agricultura a occtipação dos
chefes e dos legisladores das nações: mas depois com
a dissolução dos costumes, e corn as novas idéias
de huma honra fantástica, apparcccrãoalrnasduras
e cruéis, que julgarão ser inais honroso destruir
íjue conservar; ser melhor conquistar por forca
bruta que com a industria virtuosa. Então a arte
mais nobre e útil que inventarão os homens, veio a
cahir pouco e pouco na mofa e no desprezo, donde
agora forcejão por arrancal-a a Philosophia, e.os
bons Reis. Mas a optima Maria soube imital-os: ella
dá novas providencias sobre a cultura das Lizirias e
.do campos da fértil Golegãa; concede replantar as
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vinhas no riba-Tejo, que huma política errada ou
interessada linha mandado arrancar; nSoaltendendo ao bem que lazião cm campos soltos e arenosos,
oppondo-se ás innundacões, e retendo seus naleiros.
Permille aflorar vários baldios; prohibe a entrada das farinhas e vinagres estrangeiros; izenta do
pe/,o das candelárias, sobre as quacs dá repelidas
providencias, aos lavradores que cultivassem sorncnte vinhas, hortas c arvoredos. Faz enchugar e
romper puués, e rolear mouchões. Para defender
das cheas os bellos campos das Lizirias e do ribaTejo, e favorecer o cnchugo das terras apaúladas,
fazem-se tapadas; e abrem-se as antigas vallas, que
pelo decurso e descuido dos tempos se achavão entulhadas. €om a obra do novo encanamento do
Mondego, que mandara fazer á bem da sua navegação, fertilizSo-se de novo muitos arcaes estéreis
e abandonados; e reparão-se os campos cultivados
que se hião arruinando.
Legisla igualmente sobre a redução dos foros e
censos do Algarve; pois se em todo o Reino padece
a lavoura muito com estes encargos, sofria muito
mais que os outros aquclle estreito c limitado paiz.
He huma verdade incontestável, que ninguém pode
cultivar hum campo, sem qne a.sua produccão pague as despezas, os amanhos, e dê também hum
sobejo liquido, que sustente com fartura ao lavrador. Se porem os encargos e impostos são taes que
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abrangem todos estes lucros; então esmorece o j
camponez, e a terra fica estéril e desamparada;
mormente se reflectirmos que ao pobre lavrador
de Portugal só ficou livre e izento algum pedaço de
terra por estéril e escondida: pois toda a que havia l
boa, de longos annos anda em mãos estranhas e
a?aras, que as tem carregado de censos e foros pesadíssimos.
Para aiigmentar cada vez mais a cuHivacão áas
vinhas, e dar sabida a seus productos, que poderia»
sofrer com o novo Tratado entre França e Inglaterra, obtém outra vez a plena execução das antigas convenções, firmando também assim, cada vez
mais, a alliança com a Gram-Breianha; alliança
que em seu tempo veio a ser profícua á ambas as
nações.
Outro objecto importantíssimo do seu maternal
governo forSo as pescarias dos nossos mares e costas? manancial seguro de occupação e riqueza. Para
fomental-as, izenta de direitos a lodo o pescado
secco e salgado de Portugal e Ilhas; e proroga successivamente a companhia das reaes pescarias do
Algarve; porque entende que assim as protege efficazmente.
Mas não era possível que Maria se esquecesse
também da fomentar a industria e as fabricas de seu
Reino. Só o homem selvagem limita seus cuidados
e occupações á caça e á pesca, ou em colher íractas

bravias, que lhe appresenta a natureza: mas como a
divindade tivesse sabiamente gravado em seu peito
o desejo de melhor vida; pois o dotara de razão e
intelligencia, este mesmo selvagem prqcura pouco
e pouco conseguil-a, augmentando sua actividade e
seus. trabalhos. Deste modo se vai civilisando, e
corresponde aos grandes fins da Providencia. Se
pois o homem solto e derramado pelos bosques e
campos, também procura augmentar a sua industria para se distinguir das brutas alimarias, quanto
mais o devem fazer as grandes sociedades e nações
civilisadas? Com effeito, Srs., sem industria, sem
fabricas e manufacturas nenhum Estado he rico e
independente. A agricultura e pesca só por si não
bastão para toda sua prosperidade, e maior póvoação.
Guiada por estes princípios luminosos a optima
Maria toma á peito fomentar as artes, desempeçando a industria, para que cada hum possa buscar
pela sua agencia e trabalho o seu melhoramento.
Para animar as. fabricas de privilegio Real declara
izçntos de direitos todos os gêneros de fora, que lhes
são ainda precizos por incúria nossa: concede novos privilégios à fabrica de vidros da Marinha, e
lhe vai successi vá mente prorogaudo o tempo; e o
mesmo faz a muitas outras. Prohibe a entrada de
varias fazendas estrangeiras, e das sedas da índia,
<jue podem e devem fabricar os seus vassallos. Oo
j&
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cupa as molheres pobres da Capital, mandando distribuir por ellas linho e algodão para o fiarem, remediando deste modo a sua pobreza e desterrando
a ociosidade. Para diminuir as grandes despesas que
cusíavão ao seu Real Erário as Fabricas Reaes de
.panos, que seu Augusto Pai tinha creado; c incitar
ao mesmo tempo a industria dos particulares, faciiiíando-lhes os meios de adquirir novas riquezas,
manda-as entregar a luima companhia de negociantes abonados, dando-lhes regulamento, e impondo-lhes as condições mais convenientes á sua con-,
servação e maior prosperidade. Faz a grandioza
cordoaría, tão commoda pelo sitio, quanto necessária e de snmmo interesse á huma nação commerdante e navegadora. Com os mesmos fins estabelece no pinhal real de Leiria a efbrica de péz e al-1
catrão, que tão proveitosa tem sido á nossa Marinha. Para prover de combustível barato e abundar)'
te aos Arsenaes Reaes, e ao eonsummo do seu
Reino, ha tantos annos falto de matas e arvoredos,
promove a lavra da mina de carvão de pedra de
Buarcos, que se tinha começado a abrirem tempo
de seu Augusto Pai. Em seu reinado se augtnenta e
aperfeiço^a de maneira o fabrico da pólvora, que
delia só se provem o reino e as colônias; e com seus
lucros avultou muito e enricou a renda publica. Em
fim para melhor "se dirigirem e governarem toda»
as manufacluras Reaes e particulares, amplia a an-

liga Junta do Commercio, elevando-a ao mesmo
tempo ao grão de Tribunal Régio; criação importantíssima, mas á qual ainda falta, segundo me parece, hum bom regimento que corte colisões e
aplaine seus cuidados: debaixo desta Junta põe a
nova Direcção das Fabricas de seda e de galões,
que deva vigiar sobre o seu augmento e perfeição.
Conhecendo ao mesmo tempo que não podem
prosperar a agricultura e a" industria, se não tem
por companheiro inseparável o commercio, Maria
Augusta muito o protege e favorece.
O commercio, Srs., hetão antigo como o mundo.
Ha dous mil annos pelo menos antes da nossa era
ehristã, já elle começava a florecor. A quem são
desconhecidas as frotas do sábio Salomão, que hião
commerciar nas ricas terras deOphir; o tcaíico dos
Egypcios, e Phinicios, dos Carthaginezes e Romanos? Quem ignora também que depois das irrupções
dos bárbaros do Norte, que ameacavão anniquilar a
civilisaç3o do mundo inteiro, levantara elle outra
vez a fronte entre osPisanos, Florentinos» Genovezes, e Venezianos; e logo depois também entre os
povos do Septentrião, formada a famosa liga Hansealica, em que entrava Lisboa, e o nosso Porto? A's
navegações e estabelecimentos, que fizerão os Portuguezes nas vastas costas do Oriente, África e
América, deveo o commercio toda a incrível esteusão e augmenío que hoje tem; e corno era possível,
6
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Srs., que Maria í. não quizesse também, como seu
Augusto Pai, emular nesta parte seus Avós, os JoÕes
e Manoéis? Com eíFeilo, Srs., para animar o com-'
• mercio de seus Reinos, modera os direitos, que pagavão varias mercadorias nas alfândegas e portos
seccos, dá gratificações aos exportadores de gêneros
"nacionaes, e á importação de alguns arlígos estrangeiros que nos erSo necessários, com tanto que sejão
navegados em nossos baixeis. Izenta de toda a imposição os-gêneros de Goa, e manda que os outros
da Azia só paguem meios direitos querendo fossem
para o consumo do Reino, e muito menos quando
entrassem por baldcação. Para fomentar a agricultura
e commercio do Brasil e Ilhas, prohibe a entrada de
arroz estrangeiro em Portugal, eoncedeliberdades»
e eommunicação mutua entre a Madeira, Açores ea
novaLtssitania, que até então por política acanhada
estava ainda vedada; e dá muitasoutrasprovideneias,
que não posso referir por não alongar demasiado
este discurso. Porem deverei trazer-vos á memória,
que ella soube extinguir o monopólio das companhias do Pará, Maranhão e Pernambuco, que erão
nio só inúteis e damnosas ao commercio geral de
seus vassallos, mas igualmente á futura prosperidade do Brasil. Foi Maria I., alem disto, para com os
seus domínios ultramarinos tão boa mãi, como sabiá soberana; pois não só com repetidas providencias muito adiantou sua prosperidade, mas também

vigiou que essas Províncias arredadas se governassem com justiça e sabedoria, escolhendo para governadores homens honrados e prudentes, e mandanáo devassar de alguns que parecião haver pre.varicado. O commercio da índia augmenlou muito
em seu reinado, e o do Brasil e África se elevarão á
hum ponto, á que nunca tiohão chegado até então,
Portugal veio a ser outra vez terra de grossos íractos e eabedaes, e a escala geral das nações indusíriosas, A balança do commercio que em 1777 era
a favor da Inglaterra, e contra nós, em quasi 5 milhões de cruzados, não só se poz ao par, mas veio
a ser, durante o seu Reinado, muito em favor nosso, Mas como sem navegação e marinha não haja
comoiercio lucrativo; e o que mais he, nem haja
segurança no Império; mormente quando este está
repartido em pedaços por quatro mundos, como o
nosso, merecerão estes ramos á Maria I. todos os
cuidados edesvellos. Para ter promptose contentes
©s oíBciaes de sua marinha, augmenta-íhes os soldos, e regula seus accessos; cria as novas praças de
Aspirantes; e anima a mocidade a que empregue
seus talentos nos estudos e pratica do mar. Quantos hábeis pilotos e officiaes que hoje impávidos levão nossas nãos aos confins do universo, não devem
o que saio, e o que sabeoi, aos seus maternaes dêsvelíos? No seu felicíssimo reinado não só se repara,rão muitos dos baixeis, ia velhos e arruinados, mas
6 *
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se fizerão de novo 18 embarcações de guerra, com
que muito cresceo a nossa armada. Fez mais: levanta huma nova brigada para o serviço do mar;
reforma abusos inveterados e damnosos nos armazéns e arsenal, e cria por fim huui Almirantado,
que haja de vigiar sobre todos os negócios da Marinha.
Mas não foi-só este ramo que lhe merecco a attencão; lambem procurou ser útil á navegação interna de seus Reinos: ella manda abrir
huma nova barra em Aveiro, a fazer o novo encanamento do Mondego, e as obras necessárias para
desimpedir a barra do Porto, e facilitar sua navegação; obras que continuando com o mesmo zelo e
sabedoria na Regência de seu Augusto Filho, já tem
trazido, e hão certo de trazer cada vez mais novos
bens a Portugal.
Mas não basta, Srs., ler huma marinha florec ente. Para a felicidade e segurança do estado, e
para honra da coroa, cumpre que haja hum exercito de terra respeitável. As nações de território e
povoa c ao limitada andão sempre em risco de ser
opprimidas por vizinhos poderosos, se a política e
justiça não sabem reunir as forcas physicas e moraes
do seu povo. Verdade he que quando huma nação "
he valente e generosa, como a nossa; quando os soldados vencem pela disciplina e valor o numero; quando, graças ao Ceo, o terreno he defensável c apanha-

do, que não pode contra elle haver ataque repentino
que se não acuda promptamcnle com o remédio,
então não são precisas tropas numerosas; as quaes
hírlão esgotar o Erário, diminuir a povoacão, c roubar os braços necessários ás artes e á agricultura
sem a menor utilidade. Como porem a nossa boa
M ai folgava mais de conquistar corações dos vassallos, que de tomar cidades e de estender império
assolando o mundo, e derramando sangue; nunca
lhe faltarião forcas para rebater agressões, ""segurar
a independência, e não ter vendida a liberdade. Se
em tempos bárbaros antes da tática moderna, o numero dos guerreiros decidia das victoras; agora que
a guerra he huma scicncia, a quem a Phüosophia,
que só devia cuidar em felicitar os homens, foi obrigada a servir» impreslando-lhe os seus cálculos e
luzes, quem defende os Estados he o saber dos Generaes; não he o numero, he o valor e disciplina
dos soldados. Nunca os Luzitanos temerão inimigos
numerosos, sempre ousarão para defender a sua
honra e liberdades, morder a terra, e regal-a com
seu sangue. Quando a defeza da Pátria, e a honra
da coroa o requerem, deixa o Portuguez de boa
mente seus lares e trabalhos; e nunca sabe esconderse, nem fugir da face do inimigo. Até os pães, e
os amigos, as esposas e os filhos, tem isto por brazão. Por isso o soldado Portuguez sempre mereceo
o amor e contemplação de seus Reis, e os deveo
:
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— 47 igualmente á nossa Augusta Rainha. Ella regula seus
soldos e remunerações; concede-lhes que não sirvão por mais de 10 annos contra sua vontade. Applica metade do rendimento da Obra Pia para soe-«l
corro das órfãs e viuvas dos offieiaes; e para augmentar os cabcdaes desta e outras obras de piedade
impetra da suprema cabeça da Igreja, que se lhes
appliquem os ordenados cabidos das Igrejas vagas
do Padroado e Casa de Bragança; graça que depois
se ampliou a outros benefícios. Regula os Conselhos
de Guerra: nomeia Inspectores que vigiem sobre a
disciplina, e cria por fim huma academia de Fortífícação e Artilheria, com summo proveito do seu i
Exercito,
Estas sabias providencias produzirão todo o seu
efíeito; e nossas tropas não decahirão ein seu tempo
da gloria dos maiores: na índia alcançarão contra o
Boncolo victorias, com que conquistamos a paz, em
terras e mares, que forão para nós outr'ora theatros
de mil espantosos triumphos. Assim de mãos dadas
B paz fora, e a concórdia e actividade em casa, produzião riquezas e abundância, e augmentavão nossa diminuta povoação; mas a nossa Boa Mãi não
está ainda satisfeita: ella dá novos soccorros aos.|
necessitados, e novo emprego aos braços que ainda
poderião estar desocupados, quer que seu$ vassallos
gosem de todos os commodos da vida social; e milhares de obras se reparão ou se fazem de novo para

utilidade e gloria do seu Reino. Para asylo da pobreza e orfandade, para desterro da mendicidade,
cancro que ha longos séculos roe e devora os Esíados da Europa, cria no Casteilo de S, Jorge huma
Casa Pia, onde também a mocidade he Instruída
nos Elementos das Sciencias e das Beüas Artes; e
cíonde sahirâo depois muitos mocos de talentos, qus
forão brilhar em Coimbra e na Itália. Seria longo
referir todas as pontes, fontes, e calçadas que se
fizerão de novo; todos os rios que se abrirão e limparão, todos os arvoredos que se plantarão ao longo
dos rios e caminhos; e bastara que vos lembreis entre todas estas obras, das duas soberbas estradas de
Coimbra e Douro; e da ilíuminação da Capital.
Pela Administração das Obras Publicas, para que
fora criado ínspector Geral o Conde de Valladares,
se despenderão nestas e outras emprezas perto de
oitocentos contos, somente até a sua morle; e quanto não importarão as que forão costeadas pefos cofres de Coimbra, Aveiro, e Porto! Se o Erário novo
que mandou edificar a Magnânima Rainha se podesse concluir, seria rnais huoi monumento duradouro da grandeza da sua alma! assim como he sem
duvida esse Real Mosteiro, que levantou em acção
de graças pelos filhos que o Ceo lhe concedera!
Edifício este, Srs,, que, se não emparelha em vastidão com o de Mafra, o iguala pelo menos em perfeição e acabamento; onde os canteiros Portuguezes
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deixarão mais hum padrão eterno da sua arle. A
pompa da sagração correspondeo aos fins e á grandeza de tal obra.
Como sábia e previdente, conhece Maria T. que
para felicitar seu Reino não basta somente fomentar a agricultura, as artes, ecommercio, e ler hum
bom Exercito e Marinha, mas que cumpre mui
principalmente dar ao povo educação scientifica e
moral. Com eíTeito, Srs., para ajuizar de qualquer
nação basta allender "ao estado das scísncias e dos
costumes. Hum Sócrates e hum Platão fazem melhor apreciar o estado da antiga Grécia, que todos
os seus Generaes, e todos os seus Templos e Palácios. Bem sabeis, Srs., que nada ha mais prejudir eral ao corpo político do Estado, que a ignorância
de seus membros. O homem sem boa inslrucção
tem dous motivos para obrar mal, as paixões sem
freio, e a ignorância das suas obrigações. Demais o
homem rico, que aborrece ou desconhece o estudo,
de necessidade se hade entregar á preguiça; e a preguiça obriga para afugentar a sensaboria e íaslío
de huma vida indolente, que nos entreguemos aos
deleites, e á devassidão. Firmão também as letras,
Srs.. os thronos dos Reis, justos e bons, fazendo
amável e necessária a obediência; e desfazendo o
orgulho e perlenções das classes que se julgão dominantes. Reflecti também, que desde que na Europa alçou a voz esta Santa Philosophia, que ho~

mens egoístas on hypocritas tanto ousão denegrir»
nãoobstante ser o esteio e ornato do Christianismo,
não virão nossas eras mais tyrannos; e se nestes últimos tempos malfadados appareceo hum usurpador ousado, ás luzes da Phiiosophia devemos o ser
precipitado do seu throno, e ter de novo altares a
virtude entre os Humanos. Mas se a cultura das
soiencias he utií e necessária em toda a parte, mais
o era em Portugal. Apesar da reforma da universidade, que tanto honra a memória do Sr. Rei D.
José L, inda as sciencias e as tetras não tinhão ganhado pés como devião entre nós; ainda em muita
parte nos dominavão os Lemures da Philosophia
Arabigo-peripatetica; ainda com seu sophismas, e
argucias offuscava e sopeava a razão — Horrendum
stridens flammisque. armata chimasra. —Quanta gente entre nós nem se quer suspeitava o que he, e
pode ser o entendimento humano! Senlião, mas
poucos sabião reflectir; e pouquíssimos conhecido
o verdadeiro e o útil. Não posso negar que no anterior reinado se tinhão lançado as primeiras linhas
para se estabelecerem as sciencias exactas e Physicas na universidade; mas não linhão estas deitado
ainda raízes profundas no solo Portuguez, Daváose nossos doutos e applicados quasi exclusivamente
a huma pouca de Philologia Latina, e quando muito aRhelorica e Poética; mas nào sabião ainda avaliar perfeitamente a soberania das sciencias NaiuT
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raes eMathematlcas. Não penseis, Srs,, queeu sigo
os desvarios de alguns espíritos do nosso secaío,
que só achão dignas do seu estudo e applicação estas sciencias; e desprezão as bellezas das Boas artes,
e as tarefas da erudição: não, Srs., eu conheço,
que por mais sublimes que sejãó aquellas verdades,
para serem úteis e generalisadas precisão de apparecer com ornato e atavios, que só lhes podem dar
as Bellas Letras. Mostra a historia do mundo que
as nações que despresando o gosto da Literatura,
só se derão ao escabroso e árido das Seicncias puras, nunca produzirão huma obra que passasse á
posteridade. Estas mesmas sciencías, que exclusivamente cultivavão em pouco tempo, ficarão reduzidas a esqueletos mirrados e sem alma, a huma
algaravia de argucias despresiveis. Mas devo confessar ao mesmo tempo, que se as Bellas Letras, em
hum século tão instruído como o nosso, são preciías a todo o homem bem creado, são todavia mais
hutn ornato necessário, que hum mérito exclusivo
e relevante; e dellas ao explendor das sciencias indispensáveis vai longo caminho.
A Maria I. estava reservado elevar as Sciencias
10 ultimo explendor. Com seu favor e amparo toro ao novo vigor as que estavlo ainda no verdor da
idade, e as mortas e appagadas resurgem, reverdecem, e tornso a accender-se. Ella não afírouxa em
sustentar a granáe obra da reformaçSo dos estudos

da Universidade; estabelece prêmios annuaes em
todas as Faculdades; cria kuma cadeira nova de
Botânica e Agricultura; e para animar e favorecer
as Seiencias Physicas e Mathematicas, ordena que
nos dons Collegios Reaes haja sempre hum lugar
para cada huma das três Faculdades Naturaes. Cria
em Lisboa, como já acima referi, duas Academias
navaes, huma de Marinha, e outra de Fortificação e
Arliiherià, e em Roma outra para se aperfeiçoarem
os Pintores e Abrídores, que sahissem das escolas
da sua Gaza Pia. Com seu favor e protecção faz renascer das cinzas da Academia Real da Historia
Portugueza, que durara breves annos, huma Academia de Seiencias que abranja todo o campo dosaber humano. Não pára aqui seu zelo: desejando
animar cada vez mais os estudos e a pratica da Zoologia, Botânica, Mineralogia, e Melallurgia, que andavão degradadas de seus Reinos pela ignorância e
descuido dos tempos, escolhe alguns moços de boas
esperanças, entre os quaes por benignidade fui eu
também contado, para hirem, huns viajar e examinar seus vastos Domínios d'África, e America, eoutros estudar e conhecer as Artes e Sciencias da
Europa culia; para que depois de voltados ao Reino,
fizessem aelle alicerce de huma obra tão nova ainda entre nós, quanto necessária.
Muitas outras cousas fez Maria, a bem das Scieaclas. que seria loneo referir, mas bastão estas qua
7 *
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rapidamente lenho tocado, para conhecerdes quanto lhe devem seus vassaílos; e quanto cumpre que
as Scieneias, que ella protegera, lhe paguem esla
divida sagrada, alçando o seu grande nome acima
das Chatarinas, e Phiiippas,
Se a Oplima Maria procura com vsgor o augrnento das Scieneias e das Letras, também continua sohre o throno a dar constantes provas da sua religião e piedade. Não se esquece de allumiar com asl
luzes do Evangelho, precursoras da civütsação, aos;
povos ainda bárbaros, que uioravão em seus vastos
Domínios; e até anima e sustenta, á exemplo de |
seus Maiores, as Missões da China e outras da Azia^ í
Com que diligentíssimo zelo, com quemaâuro con?|
telho, não se oppõe á dcvassidáo dos costumes»
e ú irreíigião do tempo, que parecia querer levantar desaforada a cabeça também entre os Portoguezes! Mas a religião de Maria Dão he religião de
sangue, he a religião de paz e mansidão, qoe se
acha no Evangelho. Se Phariseos arti-Christãos, que ;*
pertendem usar da razão para denegrir a razão,
cuidavão abuzar da sua piedade, bem depressa se
desenganarão. Afíeclavãoos hypocritas arnar aDeos
e erão inimigos dos homens; querião ostentar zelo
pelo bem do Estado, quando este ainda sangrava f
pelas chagas, que lhe abrira o fanatismo; pregavão
perseguição, quando esta ainda apresentava ante
seus olhos os frtictos que gerara, a despovoação, a
L
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pobreza e a ignorância. Desta vez se enganarão; a
Qptima Rainha quer emendados os vassallos; mas
não quer perder os filhos, nem infamar a gloria da
nação que tanto forceja por augmenlar e realçar.
Para escapar destes males, para criar dignos ministros do Evangelho, Maria cuida muito na educação do Clero, e novos Seminários se levantão, onds
se ensinão as Scieneias que requer cm seus ministros o Ghristianismo, para bem da humanidade, e
honra da Religião. Com que discernimento e zelo
não escolhe a Pia Rainha os Parochos e Bispos ds
seus Eeinos e Domínios? Se consente entrarem nas
Religiões mais alguns noviços, por assim convir aos
officios divinos, e ao explendor do culto, não abre
todavia porta franca a taes licenças: e com muita
razão assim o faz; porque erão os Religiosos huns
homens,, que desde que entrarão em Portugal estavão herdando sempre, e não largando nunca; e erão
já tantos, que cada dia hiamos uós outros sendo menos, e mais pobres. Não julgueis porem, Srs., que
eu sou inimigo das Religiões claustraes, não por
certo: desejo somente que ellas sejão asylos de
santos e de sábios, que por isso mesmo serão poucos. Conheço pela historia, que cessando pela irrupção dos povos septenlrionaes as escoltas publicas
na Europa, os claustros reanimarão os estudos, e
os sustentarão contra a devastação do barbarismo;
sei que a vida laboriosa dos filhos de S. Bento, e a
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boa ordem, e ecconomia de seus prédios e Mosteiros, forão mananciaes de riqueza, c de prosperidade para a Europa: a elles deveo a Allemanha quasi
toda a cultivação c rotca, de seus bosques, e os co-=
meços da grande civilisação que hoje possue. Eu
mesmo conheço ainda agora, nestes tempos de rélaxaçSo e decadência, muitos varões illuslres nos
conventos, que honrão a religião com si: a s virtudes, e a pátria com seus fíistinctos talentos: mas
todavia sou forçado a confessar que a Augusta Maria fez serviços á Igreja, e mercê grande ao estado-,
quando eslabelcceo com a approvação da Santa Sé
a Junía encarregada de indagar o estado das ordens regulares, e consultar seu melhoramento: possa ella satisfazer aos fins da Soberana que a fundou!
Assim lua a Optima Rainha enchendo a carreira
de seus annos: e enchendo também a nossa cara
Pátria de bênçãos c felicidades; mas hem longe eslava ella de ler o coração contenle. Nesta vida morta), Srs., commummenle quando brota huma afllicção, acompanhão-na mil outras. Em 1786 morre
seu Augusto Esposo, desunido o doce laço que estreitara o amor e a virtude. Em 1788 morre na.
flor da idade o Príncipe D. José, com pranto geral
dos Portuguczes, que nelle vião lumi novo D. Theodosio. Neste mesmo infausto anno acaba também a
beüa e boa Infanta D. Marianna, a quem seguio no
tuuiulo em bem pouco tempo seu Preclaro Esposo*
- .,:,-
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E a sensível M à i e Esposa não morrco! E teve constância e fortaleza para resistir a tantos e tão alropelados golpes! Talvez teria acabado, se não fora o
baísamo poderoso da virtude, e a resignação dessa
grande alma verdadeiramente Chrisíã. Mas ainda,
Srs., novos males lhe estavão preparados: começa
então a revolver-se a hydra fatal da revolução Franceza, que já ameaçava de engulir a Europa. Oh minha cara Pátria, que perigos te ameação! Mas a excelsa Maria, esse Anjo tutelar, apesar da melancolia já profunda, que a abismava, ainda vigia sobre
o teu socego. Parecia de razão o de justiça, que o
Ceo no-la devia conservar por longos annos, sã e
vigorosa; mas são outros os Decretos da Divindade,
e a nós não cumpre penetrar suas razões. Ah! Srs,,
se a alma fortalecida pela religião não succumbe
logo, fraqueja porem a humanidade. Pouco e pouco com os males repetidos, que soííria, foi perdendo sua alma a elasticidade mental; e a energia da
razão foi afrouxando mais e mais diariamente. E
quem sabe se a astucia interessada não amedrontava lambem com fantasmas pavorosos a sua delicada consciência? Médicos hábeis e zelosos tentao
prevenir com os soccorros da arle esta publica calamidade; mas em vão; porque o mal resiste a todos
os esforços; e só servio seu zelo para mostrar mais
esta vez a fraqueza da Scicncia. Se em 1792 ainda
vivia a Soberana para os nossos corações, já não
l '.•'..
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vivia para
o Estado. Quando a salvação do Reino e
a conservação da Monarchía, obrigarão nosso Augusto Rei a deixar a Europa para hir bemaventurar
paizes trans-Atlanticos; ainda estava viva nossa Boa
Mal, paraacompanhal-oaléai dos mares; mas agora
huma terra longínqua, ainda que nossa, possue suas
cinzas.
Morreo em fim depois de longos sofrimentos, a
Optima Maria: feichou-se aquelle templo da virtude^
aquelle santuário da bondade e da prudência: e
quão cedo para os nossos votos se converteo em
mausoleo! Oh! caducidade das venturas do mundo!
Oh nada da existência! Oh sonho desta triste vida!
Mas não, Srs., Maria não morreo: só morrem
aquelles de quem a sepultura não só cerra a cin|
zas, mas a memória. A morte só levou o que era
seu, mas deixou-nos o exemplo immortal de suas
virtudes e preclaros feitos. Os que vivem sem fruclo da republica, diz hum Philosopho Romano, durarão muito, mas morrerão logo; e porem nunca
morrem os que souberão empregar a vida em benef i c i a r ' a humanidade. Maria não morreo; porque
ainda vive a sua bclla alma, vivem suas virtudes
310 Augusto Soberano que hoje sobre nós impera.
Agradeçamos pois ao Ceo, o ler dado a Portugal, quando mais necessitava, hum ihesouro de
bondade, de sabedoria, e de prudência. Já dizia
hum Philesopho pagão: que não havia no mundo

_ 57 —
dom dos Deoses de maior beneficio e formosura,
que dar-lhe Príncipe casto, e santo, e mui simiIhante á Divindade — Quod enim prostabitins est,
aut pulcríns munus deoram, quam castas et sanetus
et diis símiltimus princeps. —
Maria Augusta, se tanto vos devi pela escolha que
de mim fizestes para hir recolher algumas luzes em
{erras estranhas e climas apartados, que lenho eu
com que podesse agradecer-vos, se não manifestar
hoje á face do Universo, por meio desta Oração desalinhada, o amor e lealdade que sempre consagrei
á Vossa Real Pessoa e ao Throno, que tanto honrastes com vossas virtudes! Assim podessem minhas
forças ter correspondido a meus ardentes votos!
Mas se á par da limitada musa de hum Virgílio houve tempo em que os rudes c desconcertados versos
de hum Ennio não deixarão de agradar pela singelleza natural da expressão e do caracter, porque não
esperarei eu também que este meu sincero, ainda
que tosco Elogio, seja apreciado pelos vindouros,
que nelle acharão ao menos hum bosquejo do que
fostes, e do que fizestes? Bem sei eu, que apezar de
ioda a minha vontade ficou o cabedal do discurso
muito á quem da riqueza do assurnpto, peccando
antes por mesquinho do que por sobejo. Mas se a
Divindade folga mais com poucas palavras nascidas
do coração, que com longos hymnos; espero também, que a vossa alma !á do Ceo, onde de certo
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estaes, acceitará esta tênue mostra de amor e de
respeito com aquella bondade maíernal, tão própria vossa, quando vivieis entre nós,
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3." Deíerminar-se onde deve ser a Sede .da Monarchia; se no Reino
do Brasil, tendo-se em vista as ponderosas considerações apontadas na
Memória do Senhor Oliva impressa em Coimbra ; ou alternativamente
pelas series dos Reinados em Portugal e no Brasii ; ou finalmente no
mesmo Reinado por certo tempo, que se determinar ; para que assim
possa o Rei mais depressa e por turno satisfazer reciprocamente as saudades de seus Povos, que desçjaráõ conhece-lo, e acatar a sua Aug-usti Pessoa corno alhos amantes de seu Pai eommum.

Do Governo Provizorio para os Senkoret Deputados da Província de
São Paulo,

A ENDO este Governo officiado ás Câmaras da Província para qtijffl
remctteRsem todas aquellas Memórias e apontamentos, que achassem c o ri»
duccntes ao bem geral e particular da mesma ; e tendo a maior par
tlellas satisfeito já nossos desejos; o Governo, depois de maduros eil
mês sobre o seu conteúdo , e de sérias reflexões sobre tudo o que tji
tle concorrer para a felicidade geral e particular da Nação, tem a hon
rã de encaminhar seus votos aos seus digníssimos Deputados para os cora
muuicarem , quando convier , ao Soberano Congresso Nacional.
Pelas Bases da Constituição decretadas pelo Soberano 1
soja ficão estabelecidos alguns dos artigos que mais -imporlão á NaçSoj
restão porém vários outros, que merecem igual consideração.

5.° - Parece-nos dever expor ao Soberano Congresso que convím de•f^rminar melhor o parágrafo 22 das Gazes acerca da reformaçáo ou
ahcraçSo futura dos artigos da Constituição, cuja reforma não deve
pertencer ás Cortes ordinárias, mas a huma Convenção particular , paia a qual serão eleitos Deputados particulares com poderes especiaes
para este único fim, pois lie pouco político deixar nas mesmas mãos
' poder extraordinário de constituir, com o direito ordinário de legis!ürj , segundo huma Constituição já estabelecida; por isso nos parece no
t' so .acima apontado ser mais útil e constitucional convocar huma Convenção menos numerosa que as Cortes ordinárias , com poderes restric*t's a este único fim, a qual deve obrar debaixo do escudo e protecÇ5o das Cortes ordinárias.

Começaremos pelos que dizem respeito á organização de to
o Império Lusitano ; depois passaremos aos que o dizem ao Reino do
Brasil, e acabaremos pelos que tocão a esta Provincia em particular
Assim devidiremos este papel em três Capítulos. =: Negócios da União.
= Negócios do Reino do Brasil. = E Negócios da Província de Sãfl
Paulo. — Esta nos parece ser a marcha que deve seguir o Soberaníj
Congresso para completar o Augusto projecto da nossa Regeneraçã"
Polilica e reciproca união; objecto capita-1 , que requer de todo o bp
Patriota imparcialidade e boa fé, madureza e critica apurada, para q
os laços indissolúveis, que hão de prender as differentes partes da M
narchia em ainbns os Hcmispherios , sejão eternos como esperamos; afia
çando ao Reino Unido, ao do Brasil, e ás suas respectivas Províncias O*
seus competentes Direitos e encargos ; e determinando o modo porqu"
eada huma dellas deve concorrer para se conseguirem tão necessarios*â
fausti&simos fins.

CAPITULO PRIMEIRO.
Negócios da União.
• 1." JL integridade e .indivisibilidade do Reino Unido ; declarando^
que as nossas actuaes Possessões em ambos os Hemispherios serão ffl"
tidas e defendidas contra qualquer força extern» , que as pcrtender
car ou separar.

4.° Parece Conveniente que sé estabeleçáo Leis orgânicas da u n i ã o ;
por exemplo 1." sobre os negócios de" paz e guerra e seus Tratados:
Si." sobre o Commercio tanto externo como interno, que sem tolher a liberdade de ambos os Reinos, possa conciliar, quanto possível for, seus
recíprocos interesses :' 3." sobre a fundação de hum Thesouro geral da
união differenle dos Thesouros particulares dos ,Reinós de Portugal e do
Brasil; do qual saião as despezas para a guerra , para a dotação annual do Monarcha e sua Real Família, e algumas outras indispensáveis,
«jue se julgar deverem pertencer á união em geral, cujas quoias partes
sahiráõ pró raia das rendas publicas dos Thcsouros de ambos os Reinos para o Thesouro geral da .Nação. "

:
•

6.° Pois qne a Constituição tem hum Corpo para Querer ou Le.'!'star; outro para obrar e Executar; e outro para applicar as Leis ou
Julgar; parece preciso para vigiar estes três Poderes a fim, que nen h u m faça invasões no Território do o u t r o , que haja hum Corpo de,Ce«•'<"•« de certo numero de Membros eleitos pela Nação, à o mesmo
'»odo que os Deputados em Cortes , cujas attribuições serão I.° conhecer de qualquer acto dos três Poderes que seja inconstitucional,
ciijo juizo final se faça perante hum Gram Jurado Nacional; qua será
norneado pelo Corpo de Censores em numero igual d'entre os Depuíados de Cortes, Conselheiros d'Estado, e do Tribunal Supremo de
Justiça:
2.° verificar as eleições dos Deputados em Curtes antes que
Cti
trem era funcçSo : 3.° fazer o mesmo a respeito dos Conselheiros
d'Estado,- cujo Conselho será composto de Membros nomeados pelas

J

Juntas Eíeitoraes de Províncias , depois das eleições dos Deputados.
nomeando pelo menos cada Província segundo a sua Povoação hum Co
«elheíro d'Estado, que serviráõ por certo tempo , e se renovarão pi
metade ou terço tirados à sorte. Esses Conselheiros serão nomeados e
numero .igual pelo Reino de Portugal e Estados Ultramarinos, seja qual
•..quer a Povoação actual ou futura dos Estados da u n i ã o : 4.u (inalmeni
pronunciar a^ suspensão dos Ministros do Poder Executivo e dos Mag*
irados a Requerimento das Cortes ordinárias &c. &c.
7.°, Para qiie 'haja justiça e igualdade nas decisões das Cortc-s g
ráés e Ordinárias 'dá Nação Portusjueza , parece necessário que os seus
/Deputados tanto do, Reino de Portug-al , como do Ultramar sejão sempre em numero igual, qualquer que seja para o futuro a População dog
Estados da união, Esses Deputados poderão ser feelegiveis puni as outras Legislaturas ; porque convém que sempre haja no C(>rpo Legis-,
lativò honiens com e x p e r i ê n c i a , e que vigiem pela conservação (Ia sua;
própria obra. Esta • reeligibilidade porém poderá, cessar por algumas'La]
'gislaluras', se 'se adoptar ò renovar «s Deputados pela metade em cada dois annos, tirando-os que devwn sahir á,sorte, com tanto q u e , des«j
tá metade que .deve sahir,. seja huma parte igual dos Deputados, do Ren!
no de. Portugal e outra dos Deputados dos Estados Ultramarinos.

~*.' CAPITULO SEGUNDO.
Negócios do Reino do Brasil.
, l,° CaL Declaração das attribuiçoes e podercs que lhe competem n]
cathògoria de Reino por si ,; e das Relações e obrigações em que de"
Império Portv
estar para cora
2,° Parede conveniente que se estabaleca hum Governo geral Execu
tivo para o Reino do Brasil, a cujo Governo central estejão sugeitos
laovcrnos Provineiaús , deterniinando-se os limites dessa subordinação.
• • 3 . ° Este Governo geral de união centra! do Brasil será organisadcj
por. emanação e delegação dos Eleitores do Povo e do Poder supremo
Executivo, e nos parece 'conveniente que no tempo em que a Sude (•• •'••
Monarchia e das Cortes não existir no Hrasil seja sempre prezididaM
.Regência pelo Príncipe Hereditário da Coroa.
4.° Que; esta Regência, ou Governo geral do Brasil, quando a Seai
da Monarchia não existir nelle ', lenha o direito de fazer demarcar exactamente a» • raias das Províncias du Reino do Brasil nos limites f"'
America Hespanhola e Colônia de. Caiuna , assim como a demarcaç 3 *
exacta e natural entre as Províncias do Reino do Brasil , para arredafl
disputas e contestações futuras tanto internas como externas.
Que as Cortes tia Nação na Redação do Código Civil e Criminai

• ,

nhSo muito em
cias ao clima* e
diversas «ores ,
C0nciderações"e

vistas modifica-la, segundo a diversidade de circunstanestado da Povoacáò , composta no Brasil de classes d«
e pessoas humas livres e outras escravas, pois estas
circunstancias exigem huma Legislação Civil particular.

g.9. Que se cuide em Legislar e dar as providencias mais sabias e
enérgicas sobre dois objectos da maior importância para a prosperidade
conservação do Reino do Brasil: o l.° sobre a cathequizaçãn e civiiijiação geral e progressiva dos índios ' bravos , que vagueão pelas
matas e brenbas; sobre cujo objeeto hum dos Membros deste Governo
dirige huma pequena Memória ás Cortes geraes por mão de seus Depuíailos : o 2." rexjuer imperiosamente iguaes cuidados da Legislatura sobre
melhorar a sorte dos escravos, favorecendo a sua emancipação gradual e
converção de homens immoraes e brutos em Cidadãos activos e virtuosos; vigiando sobre os Senhores dos mesmos escravos para que estes os
tratem como homens e Christãos , e não como brutos animaes, como se
ordenara nas Cartas Regias de 23 de Março de 1688. e>de 27 de Fevereiro de 1798, mas tudo isto com tal circunspecção que os miseráveis
escravos não reclamem estes direitos com tumultos e insurrecções, que
poderei trazer scenas de sangue e cie horrores. Sobre este assumpío o
roestno Membro deste Governo offerece alguns apontamentos e idéas ao
Soberano Congresso.
,
7." Não podendo haver Governo algum Constitucional qiíe dure sem
a maior instrueçSo e moralidade do Povo, para que a primeira se auguicnte e promova, he de absoluta necessidade, que além de haver em
todas as Cidades, Villas e Freguesias consideráveis, escolas de primeiras
Letras pelo melhodo Je Lancasler com bons cáthecismos para leitura e
ensino dós menino», de que temos eXcellentes modellos.na lingua Alema e Ingteza , haja tambejm em cada Província do Brasil hum Gymnasio ou Coflegio, em que se ensinem as sciencias úteis; para qu*e nunca faltem» entre as ciases mais abastadas, homens que não só sirvão os
Empregos j mas igualmente sejão capazes de espalhar pelo Povo os coshccimentòs, que são indispensáveis para o augmento, riqueza e prosperidade da Nação; pois segundo di« Bentham , as sciencias ,são como as
plantas, que tem crescimento era dois sentidos, em superfície e em altuía
; e quanto ás mais úteis he melhor espalha-las que adianta-las. Assim
fios parece necessário que cada Província do Reino do Brasil na CapÍ7
íal tenha as Cadeiras seguintes = 1.s huma de Medicina theorica e prall
ca = &» de Chirurgia e arte obstrecticia = 3.a outra de arte Veterinária
(Estas três Cadeiras, principalmente as duas primeiras, são de absoluta.
n(
'cessidade para a Província de São Paulo). 4.» huma de Elementos de
"íathematica =: 5.* outra de, Physica e Chimica — 6.", outra de Botanie Horticultura experimentais 7.a por fim 3 outra de Zoologia e Mi8-° Além destes CoIIegios, he de absoluta necessidade para o Reino
Brasil, que se crie desde já pelo menos huma Universidade que páíece daverá conatar tias seguintes Faculdades ss 1.' Faculdade Filosophi»
Ça
composta de três Collegios 1.° de sciencias Naturaes: 2° de Mathe-

,

,
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maticas puras e applicadas: 3." de Pilosophía especulativa e boas
tes ts 2.* de Medicina ~ 3.a de Jurisprudência S 4.' de Economia ,
zenda, e Governo. Cada huma dessas Faculdades terá as Cadeiras ne
cessarias para o completo ensino de todos os conhecimentos humanos.
Theologia pôde ser ensinada nos Seminários Episcopaes, para que ^
nhamos Clero douto e capaz > o qual absolutamente falta no BrasilJ
clima temperado, mais frio que quente, a salubridade dos ares, a baratei-ja e abundância de comestíveis, e a fácil coram unicacãocor;', as Pró.
vincias centraes e de (xeirs mar, requerem que esta Universidade resida
na Cidade de São Paulo , que tem já Edifícios próprios para ; < . diversas Faculdades nos Conventos do Carmo , S. Francisco e dos 8en
apenas habitados por hum ou dois Frades quando muito.
9.° Parece-nos também muito útil que se levante huma Cidade cê
trai no interior do Brasil para assento da Corte ou da Regência, qi
poxlerá ser na latitude pouco mais ou menos de 15 grãos em sitio sadio
ameno, fértil e regado por algum Rio navegável. Deste modo fica : :)
Corte ou assento da Regência livre de qualquer assalto e surpreza ex>
lerna; e se chama para as Províncias centraes o excesso da Povoaç"'
vodia das Cidades marítimas e mercantis. Desta Corte central deverhão logo abrir Estradas para as diversas Províncias e Portos de ma
para que se communiquem; e circulem com toda a. promptidão as Ordens do Governo, e se favoreça por ellas o Coimnercio interno do vasto?
Império do Brasil» - •
10>a Nesta Cidade central ou no assento da Corte ou da Regência ,"
além de hum Tribunal Supremo de Justiça, e hnm Conselho de Fazen»|
da , se criará igualmente huma Direcção geral de Economia Publica-Jj
composta de differentes Mezas , que tenhão a seu cargo vigiar e dirigirl
as obras de Pontes, calçadas, aberturas de Canaes; &c. minas e Fabri-,
cas mineraes, Agricultura , matas e Bosques, Fabricas c manufacturas»||
A este novo Tribunal se dará hum Regimento sábio e adequado.
11.° Considerando quanto convém ao Brasil em gerai, e a csfa Pró-;,
\incia etn particular , que haja huma nova legislação sobre as chamada»!
Sesmarias, que sem augmentar a'Agricultura , còmpVse pertendia , art-;|
tcs tem estreitado e difticultado a Povoação progressiva e u n i d a ; pp'.1!
quaato ha Sesmarias de 6,8 e mais legoas quadradas, possuídas p°r;
homens sem cabedaes e sem escravos , que não só as não cultivão 1 , ma*
nem se quer as vendem c repartem por quem melhor as saiba aprovei
tar ; originando-se daqui , que as Povoacões do Certão se acháo muit'
espalhadas e isoladas por causa dos irnmeiisos terrenos de permeio , q06,;
se não podem repartir e cultivar .por serem Sesmarias; seguindo-se t
bem daqui viver a gente do Campo dispersa, e como feras no meio
brenhas e matos^ com summo prejuízo da administração da justiça , *
dn civilização do Paiz: parece-nos por todas estas razões muito cpff"
vemeute , que seguindo-se o espirito da Lei do Senhor D. Fernand|
aobre esta matéria, que servio de fonte ao que está determinado na Of^
denação Liv. 4.° T. 43, se legisle pouco mais ou menos o seguinte: i^
que todas as terras que forão dadas por Sesmaria, e não se
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cultivadas , entrem oufra vez ria massa dos bens Nacionàes, deixando-*
somente aos donos das terras meia legoa quadrada quando muito, com
a condição de começarem logo a cultiva-las em tempo determinado., que
parecer justo: 2.° que os que tem feitu suas as terras, só por mera posse , e não por titulo legal, as hajão de perder, excepío o terreno qus
^á tiverem cultivado, e mais 400 geiras Acadêmicas para poderem exíender a sua cultura, determinando-se-lhes para isto tempo prelixo; 3."
que de todas as terras, que reverterem por esle modo á N a ç ã o , e de todas as outras que estiverem vagas , não se dem mais Sesmarias gratuitas, se não nos poucos casos abaixo apontados j mas se vendao em porções ou lotes, que nunca possão exceder de meia Icgoa quadrada, avaliando-se segundo a natureza e bondade das terras a geira Acadêmica de
400. braças quadradas de 60 reis para cima, e procedendo se á de marcação lega) : 4.° que haja huma Caixa ou Cofre, em que se recolha o
yroducto destas vendas, que será empregado em favorecer a colonização
de Europeos pobres, índios, mulatos e negros-forros , a q u é m se dará de
Sesmaria pequenas porções de terreno para o cultivarem e se estabelecerem : 5.<> em todas as vendas que se fizerem e Sesmarias, que se derem se porá a condição, que os donos e Sesmeires deixem para matos e arvoredos a 6." parte do terreno , que nunca poderá) ser derrubada
e queimada sem que se facão novas plantações de bosques , para que
nunca faltem as lenhss e madeiras necessárias: 6.° que de três em três
legoas se deixe pelo menos huma legoa intacta, para se criarem novas
Viílas e Povoacões e quaesquer outros estabelecimentos de utilidade publica : 7.° em fim, que na medição e demarcação das terras vendidas 011
dadas ao longo de rios, ou ribeiros, que sirvão de aguadas , se devam
estreitar as testadas ao longo dessas aguadas, acrescentando-se nos fundos, como pedirem as:circunstancias locaes ; para que todos, ou a maior
parte dos novos Colonos possão gozar commodamente quanto possível
for da utilidade das ditas aguadas.
12.° He huma verdade de facto, a pesar das declamacõcs de liometís
superficiaes e preocupados , (jue as minas de oiro do Brasil nSo só'foi'ão de summa utilidade para a Povoação das Províncias centraes, mas
para o Commercio geral de toda a Nação Portugueza; por que o oiro
que tirávamos das nossas minas era a preciosa mercadoria que trocávamos pelas, out/as Estrangeiras, ,que não tínhamos de próprio cabedal,
e que não poderíamos ter então por falta de Povoação e abundante
Agricultura, sem o que he quimcrico cviidar em Fabricas .e mannfaçtuJ
as de monta. Igualmente se não fossem as minas de oiro das Geraes,
Coiáz . Mato grosso e Cuiabá de certo estas Províncias estarião ainda
•"°je hermas e desertas, como estiverão as Geraes até o anno de 1700
as outras até 1730, e como ainda estão algumas Províncias de beira
por n5o ter havido cuidado em se aproveitarem suas minas. Sem a
a o r e a ç ã o de minas náquellcs distantes e vastos Certões, nunca a Agricultura se poderá augmenlar e extender ; pois os Lavradores não pode-.
íaõ achar venda e consummo certo dos seus produetos. Esta matéria PXÍ8'3 tnais ampla ellucidação e desenvolvimento, que a coticiüão deste papfcl.nSo permitte; mas hum Membro deste Governo que a estudou e\[«rofesso por obrigação e por gosto, promette publicar para o futuro
Memória sobre tão importante assurnpto. Aqui basta pedirmos que
.1

as Cortes geraes e Extraordinárias, tomem em vista ííio interessante'
matéria , não só a respeito das minas de oiro, mas das de tantos outros
metaes uteis , com que a Divina Providencia quiz dotar este vasto e requissimo Paiz; pois não ha Província alguma do Brasil , seja de beiramar, ou de
Ceftão , que mais ou menos não contenha nimeiraes, que
para serem'1 aproveitados só esperão por maior instrucção NadonaS, e mais
actjvo, fomento do Governo. O Senhor Rei D. João 6.°, quando Príncipe Regente, no seu Alvará de 13 de Maio de 1803, já. deo sabias pró.
vidcncias a este respeito, c he pena que huma Lei, ijise pira sfir perfeita só prcciza de poucas emendas , fáceis de fazer por ruão hábil e íii^B
truida, não tenha até aqui sido posta em execução como requeria bunfH
objecto .tão ponderoso e de tamanha utilidade pata o Heiuo inteiro d
Brasil, c para a Nação Pottugueza,

CAPITULO TERCEIRO»
Negócios da Província de São Paulo.
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Enhor. Os Deputados da Província de São Paulo, tendo recebido
jo Governo da dita Província Apontamentos, em que sé desenvolve a
opinião geral da referida Província respeito á Regeneração Política do
Reino do Brasil , e sua cordial união com o de Portugal; como, ainda
quando as opiniões individüaes dos Representantes se possão afastar das
emittidas nos referidos Apontamentos , sejáo com tudo aquellas dignas de
dívuigar-se, para fixar a opinião p u b l i c a , e se torne credor dessa marca
de consideração o Governo Provisório daquella Província , que tanto se
interessa pela sua Regeneração; rogão por tanto a Vossa Alteza Real,
Digne Se Fazer imprimir os ditos Apontamentos. Rio de Janeiro 25 de
Outubro de 1821. = Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva. = Nicolao Pereira de Campos Vergueiro. ~ Diogo Antônio Feyós
Antônio Manoel da Silva Bueno =s Antônio Pais de Barros.

. S Memórias e noticias que os nossos illustres Deputados tem
gido acerca desta Província,, e as lembranças e petições das dtfterentes
Câmaras da mesma, que lhe hão-de ser entregue», fazem ÇSCÜÍSSQG acrescentar neste Capitulo novos apontamentos; pois ficamos certos .que d^l-|:
3as poderão extrahír tudo o que for a bens desta beila e leal Provinci*
de S. Paulp.' Taes são os votos e apontamentos mais urgentes , queí
a Commissão nomeada por este Governo , leva á presença do mesmo, pa^
ara sua discussão e approvação. S. Paulo 9 de Outubro de 1821.
João Carlos Augusto Oeynhausen Presidente.
José Bonifácio de Andrada e Silva Vice-Presidenle.
Manoel Rodrigues Jordãoi
A P P R O V - A D O.

Palácio do Governo de S. Paulo 10 de Outubro de 1821»
João Carlos Augusto Oeynhausen, Presidente.
José Bonifácio de Andrada e Silva, Viec-Presidente,
•Martim Francisco, Ribeiro d' Andrada , Secretario.
Miguel José de Oliveira Pinto , Secretario.
Lasaro José Gonsalves , Secretario.
Antônio Maria Quartin.
Francisco 'de Paula e Oliveira.
André da Silva Gomes.
Manoel Rodrigues Jordão.
Francisco Ignacio de Souza e Guimarães,
Joãd Ferreira de Oliveira Bueno.

M

Anda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de
Estado dos Negocies do Reino , que a Juuta Directoria da Tj^pografia
Nacional faça i m p r i m i r , com a possível brevidade, o inciuzo Escriplo
intituiado, Lembranças e Apontamentos do Governo Provizorio para os
Senhores Deputados da Província de São Paulo , por lhe terem reprezenudo os mesmos Deputados no Requerimento que vai por Copia , para tão bem ser impresso , que terá útil influencia na opinião publica
a divulgação das ideas expostas naquelle Escriplo pelo Governo Provizorio da Sobredita Província. Palácio do Rio de Janeiro em 3 de Novembro de 1821.
Francisco José Vieira.

APONTAMENTOS PARA
A
CIVILIZAÇÃO DOS ÍNDIOS
(1823)

A P.,O

E M T O S

DOS ÍNDIOS BRAVOS
BO IMPÉRIO DO BRA8IÈ.'
í>' OU tratar do moda de cathequtzajr,; e aidear os índios bravos do Branmteria esta de sumina importância ; mas ao mesmo tempo de grandes
iculdad^s na. sua execução. Nascem- estos 1." da natureza, e estado em
„. M: achao estes índios. 2,° do modo com que successivamemte Portu, :í's , e. Brasileiros os temos tratado, e continuamos a tratar , ainda quandesejamos dosnestical-os. e Ikzel-os felizes. As primeiras provém 1." de
c.m os índios Povos vagabundos, e dados a continuas guerras , e
ubos :•• 2.*-- de.-iifip terem freio algum religioso, c civil , que coliiba, e dii suas paixões: donde nasce ser-lhcs insupportavel sujeitarem-se a Leis,
costumes regnlares : o." esbregues naturalmente á pregwsça fogem dos traVios aturados, e diários de cavar, plantar, e mc«dar as sementeiras» que pe[iijnio viço da tenra se cobrem logo de matto, e de hervas ruins : 4," porqu»
iiiT.i , largando sua vida conhecida, e habitual de Caçadores, soSFrer fis- '
--. , fii!tans)o-ilies alimento ,á sua gula desregrada : 5.° para cora as Nações
v-as inimigas reeresce novo embaraço, e vem a ser, o temor que tem
e depois áe. aldeados vingusraos a nosso sabor as atrocidades contra1' nós ;
• taKidas 5 ' ' ou porque não tendo ainda, provado o devido castigo de s«»s
ütiulos, ílesprezáo-noa , confiados na sua prcz úmida, vaieaíia ; e acliaado
r-lhes usais iitil roubar -nos , que servir-nos : 6." porque os mais valentes,
l L ' -cVrosoB d' entre elles temem perder a occasião de cobrar entra seos naÍ!
«s o nome de guerreiros , que muito prezao , esperando fii-ar seguros ]
Li-das mossas armas no meio de suas Matías, e escondríjos : 7-° finalraertte
', ':;i,Je conhecem que s<; entrarem no seio da igreja, scráÕ forçados a dei- ;
: uas
l» Xlu
'
continuas -bebedices , a polygamia em que vivem, e os divórcios f i
v
'-luntarios ; e da.íjui vem q'ne as raparigas casadas são as que meilior ©
1 1 ''sais facilmente abraçao a p.ossa Santa Religião ; porque assim segura» os '
j t maridos , é se livrão de rívaes.
Por cau«a nossa recrescem iguaes diffieuldades , c. vem a ser, os me-* :
dos contínuos » e arreígados, em que os tem posto os captiveiros antigos; » ;
com que gerahüeít^e os tratamos, o roubo continuo das suas me- i
ierras, os serviços a que os sujeitamos , pagando-lhes pequenos ou,
jj jornaes , alimentando-os mal , enganando-os nos contractos de com4 i
a
* ^'''
t e venda , que com -elles fazemos, e tirando-os unnos , e annos de suas
Hr
/. 'i!iías, e roças para os serviços do Estado, e dos particulares ; e por fim .
^"Sertandò-Ihes todos os nossos vícios, e moléstias , sern lhes 'communivar-niQS '
"usíáas 'virtudes, e' talentos.
f
Se qaizernios pois vencer estas diffieuldades devemos mudar absoluta- :
"'nte de maneiras, e comportamento , conhecendo primeiro o que são, e ,
:, ev c»j ser naturalmente os índios bravos, para depois acharmos os meios
6
°s converter no quê nos cumpre, que sejão.

Í
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^,16 fossem obrigados a criar Governos regulares, que só podem repri* * injurias reciprocas dos,sócios, e prevenir os futuros males.
' rjaqui porem não se deve concluir que seja, impossível converter estes
verção religiosa se reflectirrnos que os Gregos, e Romanos, Nações -"0
hiros em homens • civilizados : mudadas as circunstancias , mudão-se " os
r
instruídas, e civilizadas levarão séculos antes de entrarem de todo no j,?
. ir.cs. E com effeito se dermos, huma vista d'olhos pelas differentes raças
do Chirstianismo. Reflictamos igualmente , que os negros da Costa d' Afrh?'°
''i']dk> s > 1ue povoavão o vasto continente/do Brasil, quando os Portuguca pezar do Commereio, e tracto diário qtie com elles tem . o s Europa*'
j.onlcçavãò a freqüenta-lo, vemos que algumas deílas deixadas asi mesestão quasi no mesmo estado de barbaridade, que os nossos í n d i o s ? '
de Nações civilizadas, já tínhão
e sem a eommunicaçao, e exemplos
Brasil.
" ''
",'j 'alsfuns progressos sociaes quando outras se acha vão ainda na maior bar»
Com effeito o homem no estado selvático, e mormente o índio bra
!' idade- A' primeira classe pertencião os Tupiijasiqums e Putiguares de PerdoBrazil, deve ser preguiçoso; porque tem poucas , ou nenhumas neeésK-"
fjnimco, Itamaracá, e Parayba, que eráo grandes lavradores , os Carijos da
dês; porque sendo vagabundo, na sua mão está arranchar-se succéss
'', noa dos Patos, que já tinhão casas bem cubertas e defendidas do frio,
mente em terrenos abundantes de caça ou de pesca;, ou ainda mesmo
n ao eomião carne humana, e alguns outros.
fructos silvestres, e espontâneos; porque vivendo todo o dia exposto ao i
' lleflíctaroos igualmente no que fizerão os'Jesuítas nas suas Missões dopó, não preciza de casas, e vestidos cornmodos , nem dos melindres do
ê do Brasil, c mais terião feito se o seo systema não fora de os
só luxo: porque finalmente não tem idéa de propriedade, nem desejos
parar da communicação dos Brancos, e de os Governar por huma TheodistincçSes, e vaidades sociaes , que são as molas poderosas, que põem éni
taraci!* absurda e interessada. Em 1732 em as 30 MissSes dos Guaranis junto as
actividade o homem civilizado. De mais huma razão sem exercício, e pela
«iai'!;:<:sis do Paraná, e Uruguay vivião já 141 $182 almas, e desde 1J47 até
maior parte já corrompida por costumes, e usos brutiíes, alem de apathieo,
J66 forão baptizados nestas PovaçÕes 91 $520 pessoas.
o devem também fazer estúpido. Tudo o que não interessa immediatamenti"
A facilidade de os domesticar era tão conhecida pelos Missionários, que,
a sua conservação physica, e seos poucos praz'eres grosseiros, escapa á sua ~|) I5;idrc Nobrega, segundo refere o Vieira, dissia por experiência, que com
attenção, ou lhe he indifferente; falto de razão apurada, falto de precaufciuivra, e harmonia de vozes se atrevia a trazer asi todos os Gentíos da
ção : he como o animal silvestre seo companheiro; tudo o que vê pôde talLVniflrica. Os Jesuítas conhecerão, que com presentes, promessas , e rasões
vez attrahir-lhe a attenção, do que não vê nada lhe importa. Para serS'
fflaras, e sans expendidas por homens práticos na sua língua podião fazer
liz o homem civilizado precisa calcular , e huma arithnictica por mais gçosIdos índios bárbaros o que áelles quizessem. Com o Evangelho em huma mão,
seira, e manca que seja lhe he indispensável: mas o índio bravo, sern bens
pé com presentes, paciência, e bom modo na outra tudo dellcs conseguiao.
'e sem dinheiro, nada tem que ealcular, e todas as idéas abstractaS df
LCrim effeito b líoirtóm primíítivo nem he bom, nem he máo naturalmente, he
quantidade e numero, sem as quaes a razão do homem pouco' differe
PIUIÜ mero autômato , cujas molas podem ser postas em acção pelo exemplo^
do instincto dos brutos, lhe são desconhecidas.
ícação, e beneficios. Se CatSo nascera entre os Satrapas da Pérsia, morMas o homem por mais apathieo que seja tem com tudo que satisfazei"
i:i ignorado entre a multidão de vis escravos. Newton se nascera entre os
suas necessidades physicas, e indispensáveis , e tem que repellir a forçá^earasiís seria mais lium bipede. que pezara sobre a superfície da terra; mas
la força: então eÜe se agita fortemente, e a guerra vem a ser humarlp'
n Guarani criado por Newton talvez que oceupasse o seo lugar. Quem
15
cessidade, e hum, prazer que o arrastra;, e d'aqui nascem ódios invetera» 1'
u dialogo que traz Lery na sua viagem ao Brasil entre hum Franeez e
desejos de vingança, e attrocidades sem freio, líntão o índio da AmeS"'vulho carijó conhecerá, que não falta aos índios bravos o lume natural
parece hum homem novo: então á fraqueza, ecobardía que alguns Escríjjf"'
razão.
rés Enropeos fazem ingenita aos índios, desaparecem, e huma córagent^,1'
r.
Não obstante isto crê ainda hoje muita parte "dos Portugueses que o
valentia, de que há poucos exemplos na Europa tomão o seo logar.
rJmiio S5 tem fig,j,.a humana, sem ser capaz de perfectibilidade. Eu sei que
rá ler para nos convencermos disto a deseripção que faz Lery de hum»
.jiifficil adquirir a sua confiança, e amor; porque como já disse, eües nos
talha entre os índios do Brasil a que assistio. Pode também servir de
nião
, nos temem, e podendo nos matão, e devorSo. E havemos descuipaposta cabal aos preoccupados o modo porque o celebre Martin» Affonso |
> porque com o pretexto de os fazermos Christãos , lhes temos feito, e
biricá, Cacique da Aldêa de Piratininga, hoje Cidade de S. Paulo »J
a;í!1
nios muitas injustiças, e crueldades. Faz horror reffectír na rápida deshouve na expugnação da Fortaleza de Villcgaignon no Rio de Ji
Vo
ação destes miseráveis depois que chegámos ao Brasil; basta notar»
1
quando d'ali expulsamos os Rrancezes. O Padre Vasconcellos chama ífBI "^
£<TK» refcl.e 0 padre Vieira; que em 1615, em que se conquistou, o Marariça.s O grande Martim Affonso homem reverá de coração e valor S^l'"
l
.v8'jas°' 'havia desde a Cidade até o Gurupá mais de 500 Aldeas dê índios,
bem- cumpre que se lembrem das façanhas do famoso Índio Camarão
fc numerosas, e algumas deílas tanto, que deitavão quatro a cinco mil
guerra contra os Hollandezes de Pernambuco.
1
tr,!<lAÍS ' mas quando o dito Vieira chegou em 1652 ao maranhão já tudo "esSão pois as paixões, que não podem, ser satisfeitas cabalmente l '"
fc
( , fiomsumido e reduzido a mui poucas Aldeotas, de todas as quaes hSo
reunião de novos braços, e vontades, as que obrigarão os Selvagens •*'_
IwlraAndre ^ ital de ^7egre)ros ajuntar 800 In.dios d'armas. Calcula o Padre
nir-se em taes quaes Aldeas; mas como estas pequenas Povoações sern » / s
_que em 30 aános pelas guerras, captiveiros, e moléstias, que lhes
gistrados, e as vezes até sem hum Chefe, ou cacique poderoso, na° ^
"•^erão os Portuguezes, erão mortos mais de dois milhões de índios.
.obrigavão a'formar de toda a sna energia hum centro comrnum, bem 0"
D. Sebastião conhecerão os Reis de Portugal todas ' as injustiças
os raios dispersos da luz se reúnem no foco dos espelhos coneavos, 'f
telligencia, e actividade individual nunca ganha vão extensão, e intensio 3
f

,Não nos devemos admirar das dificuldades, que se oppoem
'
• '."J«
á sua
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; e. horrores, que com elles praticavão os Colonos do Brasil, matando-os
j tivando-os, e vendendo-os até para mercados Estrangeiros; e para fàv0a^~
i cerem a liberdade, e porem ternio ás injustiças eomettidas legislarão **
1570, 58?,, 595, 1609, 611, 647, 655, 680, e finalmente em 1755. El.Re{»
Pedro pela Ley de 1680 cortou pela raiz os quatro casos de que abu«
Tão os Colonos para continuar com a escravidão dos índios, que ainda jj,"
mittia a Lei de 1655: a saber, quê poderião ser escravos 1.» os tomal^
em justa guerra: 2.° Quando impedissem a pregação Evangélica: 3,° Qu£
presos á corda para serem comidos pelos seos contrários: 4." Quando^
fim fossem tomados em guerra pelos outros índios.
Parecia que pela Ley d' El-Rei D. Pedro 2.» ficava esta pobre
te para sempre isenta de ser escrava; mas não suecedeu assim, por
nestes últimos tempos, em hum século tão alumiado como o nosso, na
te do Brasil forio os Boticudos, e Purís do Norte, e os Bugies de ,
xapuava convertidos outra vez de prisioneiros de guerra em miseráveis
cravos.
El-Rei D. José na sua Ley de 7 de Junho do já cisado anno de
conheceo que os índios do Pará, e Maranhão desde o descobrimento
então não se tinhão multiplicado, e dviüsado antes pelo coatrario I
! descido muitos roilhões delles, se forão sempre extinguindo; e «s ppi
•.quo restavão vivião em grandíssima miséria; Servindo só de afugenta,l!
outros; nascendo d' aqui o atrazo da agricultura, e a faita do braços v
n* aquellas Províncias. Desejando eííe melhorar a sua sorte fez .pujL
o famoso Directorio com benignas e paternaes intenções s porem semi?
vertír que El-Rei D. João 4.° já na Ley de 10 de Novembro de 1047 confessa.,^ que os índios que se dsvao por administração no Pará e MaraahSo
em breve morrião de fome e de trabalho; ou fugSão para o inctto; e p»r
Isso abolira elle essas administrações, concedendo-lhea libevdade pleisu de trabalhar com quem bem quizessem e llies pagasse. Com a addminisíração pov«m dos novos Directores, ainda quando u Directorio fosse bem nxecntado;
nunca os índios poderião sahir da sua perpetua minoridade, obediência $radcsca, ignorância, e viíeza. Onde estão as eseholas que ordenou em cada
PovoaçSo? Quaes tem sido os fraetcs colhidos de tão pias, porem mal JWBsadas, e pelos executadas providencias ? Ou nenhxins, ou de bem pouca monta
j Segundo nossas Leis os índios deviSo gozar dos privilégios da. raça Eurw
i péa; mas este beneficio tem sido illusorio, por que a pobreza em quSM
achão, a ignorância por falta de educação, e estímulos, e as vexações «'"
timiíis dos brancos os tornão tão abjectos e desprezíveis corno os neglípOs mattos estão cheios de índios bárbaros, e as Aldêas, que deÍKarã<í|p
Jesuítas desappareeêrão de todo ou estão quase desertas pelo pouco |síi"
dado dos Bispos, Paroehos, Governadores, e Directores, ao mesmo ten»|">
que as Capitanias do Espirito Santo, Porto seguro, e Ilhéos são ainda*0"
ya continuamente infestadas por estes índios bárbaros.
D'aqui fica claro que sem novas providencias, e estabelecimentos l11^
•dados em justiça, e sãa política, nunca poderemos conseguir a Calhequiz*?"
c civilização desses Selvagens He preciso pois imitar, e aperfeiçoar os-jL
thodos de que usarão os Jesuítas. Elles por meio de brahdura, •>•* '"'^ , 0 cs
aldearão ínfenidade de índios bravos, e o que mais he, até os Governa" ,^
:
de Goyaz , imitando-os fizérão nossos amigos os Acroás, os Jovaes, "* f^
domiíos Caiapós, e os cruéis Chavantes. E como o conseguirão? Dando 'V'ue
«lade aos prisioneiros, vestindo-os amimando-os, e persuadindo-lhes a "

L

1T1 viver debaixo das Santas Leis do Evangelho. A pezar de sua!
• 11V-iridade , reconhecerão elles os obséquios feitos , c não forão insensíveis'*
l- .isenções com que os tratavão os grandes Caciques dos brancos , como
«..' rhamavão aquelles Gcneraes. Os mesmos Boticudos c Purís , contra
p
' ,, se declarou ultimamente guerra crua, se vão domesticando. Na Provin,!ii Bahia, pelo bom modo com que lhes soube ganhar a vontade hum
F ,,;•;<.!, vivem os Boticudos em boa paz com nosco, ao mesmo tempo,
• , na Capitania do Espirito Santo fazem-nos dura guerra , a pezar das
Uit!ic5cs e postos Militares.
Tenho pois mostrado pela razão, e pela experiência, que a pezar de
prí,m os índios bravos huma raça de homens inconciderada, preguiçosa,
em grande parte desagradecida e deshumana para com nosco, que repu«,0 seus inimigos, são com tudo capazes de civilisação, logo que se adopKo sócios próprios , e que há constância .e zelo verdadeiro na sua execução.
Nas actuaes circunstancias do Brasil e da Política Européa , a eiviüsaL£O dos índios bravos he objecto de sumtho interesse e importância para
[Ls. Com as novas Aldêas que se forem formando, a Agricultura dos GeLvos comestíveis, e a criação dos gados devem augmentar, c pelo menos
l(|uüibrar nas Províncias a cultura e fabrico do açúcar.
íís meios porem de que se deve lançar logo mão para a prompta e sucfccssiva civilisação dos índios, e que a experiência c a rasão me tem ensinaJdo, eu ps vou propor aos Representantes da Nação; e são os seguintes, a
3." Justiça , nSo esbulhando mais os índios , pela força, das terras que
pinda lhes restão, e de que são legítimos Senhores , pois Deos lhas deo;
pás antes comprando-lhas como praticarão, e ainda praticão os Estados
pniíios da America.
2," Brandurn , constância e sofrimento da nossa parte , que nos cumpre
fcamo a usurpadores , e Christãos. .
Imitemos o Missionário Aspilcucta, que hia buscar os índios desta
prcvincia aos mattos, esperava-os quando vinhão da Caca > para lhes dar
Ps boas vindas , representava-lhes todos os incommodos, que sofFria por
pies: e quando os via descançados e attentos começava a pregar-lhes ent^a nossa Santa Fé , imitando as maneiras e tregeitos de seus Pais, oa
[feiticeiros.
ir commcrcio com, os bárbaros, ainda qae seja com perda da nos, recebendo em troca os gêneros de seus roattos, e pequena índusI ria > e levando-lhes eanquilharia de ferro e latão, espelhos, miçangas, fã
l as > machados, thezouras, pregos, anaoes, tabaco, vinhos doces e brandos,
l "ficar, carapuças, e barretes vermelhos, galões falsos 3 fitas, lenços 'áe eô' 'ibídas ou listados, mantas, caens de caça, etc.
l j . ^•° Procurar com dádivas e avhnoestações fazer pazes com os índios
!li os
L' 'S > debaixo das condições seguintes, quaes as que o Governado!' Mern
Itil
estabeleeeo em 1558. 1." Que não coma» Carne humana, nem muI '!T1 os inimigos mortos: 2.° Que não facão guerra aos outros igciios sem
l ,jj ^eí'timento do Governo Brasileiro: 3." Que se estabaleça hum Governo,
Ijjjsio, u m Comínercio reciproco entre elles-e nós, para qae comerem tamI $>»•*> a conneceí" ° meu e o teu, abrogando-se o uso indistíncto dos bens e
'""aetos da sua pequena iiídustria,
[ç , *•'." Favorecer por todos os meios possíveis os matrimônios entre índios
Nü'*:ia ? cos » e mulatos, que então se deverão estabelecer nas Aldêas, havenudado porem de evitar, que pelo seu trato e mãos cosíurnes não ar'**

l
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ruinem os mesmos índios; pronibindo-se, que não possuo por opa
suas terras de Lavoura, sem consentimento do Parocho e Maíora
dêa, e determinando-sé'que nos Postos Civis e Militares da Aldéa haja
Io menos igualdade entre ambas as raças..
6." Será muito conviniente, que por meios indirectos se procure inH
duzir para Caciques das Nações ainda não aldeadas alguns Bras!leir0s^r?"
bom juiso e comportamento, que saibao corresponder aos ücs políticos \
tá escolha, e nomeação.
"s"
7-° Crear para a Cathequisação dos índios hum ColSegio de; Mis s j 0 .
rios, euja Organistieão religiosa, seja pouco mais ou menos como a dos
dres da Congregação de SSo Felippe Neri, os quaes alem da probi
e zelo pelo Christianismo, devem instruir-se pelo menos na língua
ou Guarani, e se possível for também nas particulares das raças
•sàs; e nos usos e costumes dos mesmos índios bravos; pois ibi ignorai
cia crassa, para não dizer brutalidade; querer domesticas- e civilizar *
dios á força d' armas, e com Soldados e Officiaes pela maior parte
juizo, prudência) e moralidade. •
3-° Para atfrahir Missionários virtuosos, instruídos e prudentes , será preciso assignar-lhés rendas próprias e os privilégios necessários: delles sahirão
os Paroehos para as novas Aldêas, que terão não só toda a jurisdição *'
clcsiastica, mas a de Policia Civil, que exercerão de acordo com as
ticas locaes,
9.° Os Mission&rios que se destinão para feitores Paroehos , antes que
\ío presidir ás novas Aldêas, deverão morar por algum tempo com outro
Missionário já pratico no governo e direcção dos Índios.
10." Para que estes Missionários sejão respeitados pelos índios, e possão cohibír promptamente os tumultos e desordens que estes fizerem depc*is de aldeados, estabelecer-se-hão nas distancias necessárias e adequadas jjf>queuos Presídios Militares, cujos Commandantes obrarão de accôrdo com ;os
mesmos Missionários, e lhes darão todo b favor e auxilio requerido. 5
11." Estes Presídios serão formados de 20 até 60 homens de Guarnição com duas ou trea peças de pequeno Calibre, e se o exigirem as
çunstancias locaes, poderão também estes Destacamentos ter alguns Soldi
de Cavallo. x
12." As Bandeiras que devem sahir a buscar índios bravos dos
e campos para serem aldeados, seráõ de homens escolhidos e honrado?
que levem na sua companhia como Línguas , índios mansos, e hum
sionario para os persuadir e cathequizar com .prezentes, promessas, i
inodo. Destas primeiras Aldêas deverão sahír. progressivamente índios
Sós; que com alguns Certanistas e hurn Missionário , se necessário for, *•*'
continuamente ao matto buscar novos Colonos, ou para augmentar
'
fleas já estabelecidas, ou para formar com outros já mansos outras
pois o exemplo e trato de seus naturaes já aldeados os convencerão
procurar e desejar a nova segurança e abundância em que estes vivem.
13.° Estes Bandciristas que forem fazer pazes com os índios, <'
fce-los para as novas Aldêas, não se devem confiar cegamente nas
niessas e signaes de amizade que lhes mostrarem os índios bravos v tj^
mente se tiverem sido nossos inimigos , porque muitas vezes , por |M|oS;
eautella , tem sido vietirna a nossa gente das falsas apparencias dos G< l ! lUuC
e bom será , segundo as circunstancias, que nem comão do que
apresentarem, porque já tem succedsdo serem comidas envenenadas
i
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]4.° Como cumpre excitar-lhes a curiosidade, e dar-lhes altas idcas
nosso poder, sabedoria, e riqueza, será conveniente .que o Missionário
,, huma machina elétrica com os apparelhos precisos, para na sua
.fsriiea fazer as experiências mais curiosas e bellas da electricidade , e
! j.jjuênte phospkoros e gaz inflammavcl para o mesmo fim.
]5.° Na aldeação dos índios não forçarão os Missionários a que os
•lisos e adultos deixem logo os seus erros e máos costumes; porque he
a!);<ího baldado querer de repente mudar abusos inveterados de homens
j|!ios e ignorantes,- ou obriga-los a trabalhos seguidos e penosos ; por isso
. esmerarão principalmente em ganhar a mocidadc com bom modo e trajriento, instruindo-a na moral de JESUS CIIRISTO , ,na língua Portuguaza,
„ ler, escrever, e contar, vestindo-os e sustentífcndo-os, quando seus
;.;,, forem negligentes, ou mesquinhos. Quanto aos adultos porem, antes
,,.-. dogmas e mistérios da IU:ligião convirá, que primeiro se lhes ensinem
•,'m a maior claresa possível os primeiros princípios da moral Cristaa ; v, g.
•amor do próximo, a compaixão pelos males alheios, e a caridade e
se lhes expliquem bem as vantagens que vão
: i ificencia reciproca; que
nr do seu novo modo de vida, e o interesse e arrçisade que tem para
mi elles o Governo Brasileiro: partindo-se do principio incontestável, que
deve pérmíttir o que se não pode evitar. He de crer então que quan:. os velhos se não queirão alistar debaixo das Bandeiras do Evangelho,
r certo verão com gosto entrar no Seio da Igreja * seus filhos e netos.
:,«fíiem he huma verdade de facto , que hum dos melhores meios para
1
:hir «s índios bravos ao seio da Igreja, lie procurar ganhar-lhes a arni,.-'e e confiança, cuidando primeiro nos seus bens temporaes e phisicos ,
i i depois os ir attrahindo á nossa Santa Fé coin o andar do tempo.
1<).° Antes porem de se trazerem os índios dos mattos para se al'•'.;'em, deve-se d'antemão ter feito todas as plantações, e roças necessai.is para sustento pelo menos de seis primeiros mezes: igualmente deve-se
•i levantado os ranchos precisos para que as famílias tenhão onde logo
i1 possão recolher.,
,
l?." Haverá igualmente cuidado em não trazer os índios do matto pe> meio de nossas Povoaçôes para se evitarem os roubos e desordens, que
•'uma cominettcr huma multidão de homens, mulheres, e crianças pela
••'• parte inconsiderada e sem freio ; c devem as Justiças das terras, e
vradores visínhos concorrer com todos os mantimentos necessários aos
';;ares mais adequados da Estrada por onde devem transitar s para *que
:ii
> soffrão incômodos e fotnes, antes facão grande conceito da fartura em
: :>
," ' vivemos , e a que elles podem chegar.
18.° Quando entrarem os índios nas^ suas novas Aldêas, devem ser
'"•obiiJos dom todo o apparato e festas ,! para que formem logo grande
"'••<i. do nosso poder, riqueza, e amizade.
19.° Procurarão os Missionários substituir aos seus folguedos e vinhos
""'<ÍÇÕTÍS
apparatozasjde Igreja, com inuzicas de boas vozes, e jogos gym:
'ticos , em que principalmente os rapazes ou Cathecumenos se enterte''•'» c criem emulação. Por este meio também se conseguirá, que os Pais
•"Snem de ver seus filhos adiantados ,"*e premiados , por suas boas acç5es
"'TOiportamento ; e com estas funcçSes e jogos se divertirão e instruirão
"•.mesmo tempo, sem constrangimento da nossa parte.
20.° Nas grandes Aldêas centràes , alem do ensino de lef, escrever,
" ( 'ntar , e Catliecismo, se levantarão escholas praticas de artes e Officios,
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em que híráô aprender os índios d'ali, e das outras Aldéas pequenas
até os Brancos e mestiços das PovoaçÕes visinhas , que depois serão Jis*
tribuidos pelos logares em que houver falta de Officiacs, concedendo-lhe-a isenção de servir na Tropa paga.
21." No estabelecimento das novas Aldéas haverá o cuidado, 1.n de na
fazer passar índios de matto virgem para campinas, e vice versa, os ,j(i
morros para planícies humidas ; porque a súbita mudança de habitação
e clima aiigmenta a sua mortalidade: 2." que se escolha lugar sadio, fel._
til, e longe das grandes Villas para que lhes não ínnoculemos logo todos
os nossos vícios e moléstias : 3.° que os Missionários tcnhão todo •:» ilisvi-U
Io em os ir acostumando pouco a pouco a sustento mais sadio, e nutritiva
que o seu, procurando ao mesmo tempo introduzir maior aeeío o luxo de
vestido e ornato de suas cazas : 4.° que as novas Aldéas das raças menos
preguiçosas e mais capazes dos trabalhos da lavoura não se estabeleção em
Paiz dê muita caça, ou peixe , para que os novos colonos não se entreguem somente nas mãos da Natureza, antes pelo contrario sejão forçados
a ganhar e segurar o seu sustento á custa dos seus trabalhos rústicos.
22." Se possível for, convém que as novas Aldéas sejão numerosas f
ainda que menos chegadas humas ás outras , para maior segurança das
mesmas, e para augmenlo dos braços impregados na Agricultura e Industria.
23." Os Missionários velaráó em que senão introduza o uso da cachaça nas novas Aldéas , prohibindo íavernas , e devendo eUes somente distribuir água ardente, quando preciso for, aos enfermos, ou aos que se empregão em trabalhos duros e penozos. Procurarão igualmente aperfeí^
segundo os processos Chymicos os vinhos do Paíz, não lhes concont
porem nas suas festas , e folguedos suas acostumadas bebedices.
24." Como os índios, pela sua natural indolência, e inconstância nãol
muito próprios para os trabalhos aturados da agricultura, haverá para I
«lies nesta parte alguma paciência e contemplação; e será mais útil a pi
cipio ir empregando ern Tropeiros, Pescadores, Pedrestes, PiÕess e guan
de gado, aos que forem mais frouxos e desleixados; como igualmente j
abrir vallas, derrubar matíos, transportar madeiras dos montes aos I
e estradas, e abrir picadas pelo Certão para o que são muito próprios,]
também ensinando-se-lhes aquelles Officios para os quaes tiverem mais
tiilidade e gcito.
25." Concorrerá muito para acostumar os índios á lavoura, que o l
sionario por todos os modos possíveis introduza o uso do arado e dos
tros instrumentos rústicos Europêos, para que deste modo lhe fiquem
is suaves os trabalhos da Agícultura, e se não julguem aviltados e '1
lados aos negros, puchando pela enxada. E talvez com o exemplo dos w'
dios os brancos das povoacões visinhas, ou que se forem estabelecer "as
Aldéas os imitem, e percão falços pundunores.
26.° Informar-se-há o Missionário dos meios com que deve contar pa"
rã a subsistência da Sua Aldêa, ou seja em productos da Caça e pesca»
ou em lavoura, para assim poder prevenir qualquer fome futura*. Para >|
to lie muito convinieníe que nos annos férteis faça huma reserva de fal"^
nha, milho, e feijão, que se conservará em celleiro-para os annos de *
cacêz.
.;
27." Igualmente eonvirá que as roças e lavouras, qus se houverem
É
fazer annualmente , para que não falte o sustento aos mesmos índios, '

••"o em grandeza quasi dobrada da que exige o seu sustento annual, para
^ ue haja sempre hum excesso que se guarde nos Celeiros apontados.
28." Também será conveniente formar-se em cada Aldêa huma Caixa pia
je economia, onde cada família entre com a pequena parte dos joniacs ou
in j,os que tiver, e este dinheiro será posto a render ou no Banco da Prov in<:ia>
n.w.ia.
< : > ou nas mãos de particulares honrados e abonados, debaixo de toda
segurança. Para esta Caixa pia entrará também parte do dizimo da prodiicoão das terras , depois de passados seis annos livres, e o Dizimo será
0 único tributo que paguem durante os 12 annos que se seguirem.
29.,, Aos índios bravos mais aclivos que se vierem aldear se daráõ as feryivinentas necessárias para a lavoura, como enxadas, machados, fouces etc. e
a os mansos, que tiverem disposições para artes e officios, os Instrumentos
precisos, cuidando que não levem descaminho, antes se conservem cm bom
estado.
30.° Nas Aldéas , procurará o Missionário não só fazer plantar os gêneros comestíveis de primeira necessidade, mas igualmente os que podem servir ao Comtnercio, como o algudão, tabaco, mamona, e mandubí para azeite, calfé, linho e canhamo para pannos c cordoaria, segundo o clima, e
natureza do terreno.
31.° Igualmente animará a criação do gado vaccum, cavallar, porcos,
carneiros, e cabras, que alem de lhes ministrarem alimento mais abndante
p nutritivo, podem com o andar do tempo ser vendidos para tora. Para o
que lhes dará o exemplo criando-os elle mesmo, c aproveitando todo o producí» do dito gado: será também conveniente que dê a principio do leite das su!'i vacas ás crianças, para que as mães conheção as utilidades da sua multiplicação e conservação, até para a criação de seus filhos; e aos adultos
iiirá presente de alguns queijos e manteiga a que os hírá acostumando. Exj'!ícar-lhes-ha com razões sans e claras os proveitos que pddem, e devem
íirar do sco gado , não só para o melhor e mais certo sustento, mas tanibum para Commercio , como disse. Deste modo diminuirá a dieta vegetal,
*' pouco própria á gente de trabalho, e com o mesmo fim , em vez de fari:, de páo , e de milho, que são pouco digeriveis e sadias, se introduzirá
<;
uso de pão de milho ou de mistura com farinha de arrós, de batatas, e
•'uras, ou com trigo e centeio; pelo menos o uso do fubá ou farinha de mi'•"> não fermentada para pollenta, ou angu, ou para coscuz, pão de que iisão
' 'ralmente os Árabes e negros da costa da África , e que he muito nutritiVl
» e sadio.
32.» Aos que mostrarem desejos sinceros de criar alguns destes gados
-= >;s ministrará o Missionário as cabeças necessárias, com tanto que primei5J
facão curráes e potreiros com ranchos secos para se abrigarem de noi(
- das feras e das injurias do tempo. Ensinur-lhes-há a tozar a lã das Ove!|
• as, a mugir leite, e a tirar partido de toda a sua criação.
33.° Alem destes meios , procurará por todos os outros possíveis , excitar!lll
?s desejos fortes de novos gozos e commodidade , da vida social, tratando
>o
• i' esta razão com mais consideração e respeito aquelles índios, que proeura*''"! vestir-se melhor, c ter suas cazas mais commodas e aceadas; e d' enx;
estes se escolherão os Maioraes, e Camaristas da Aldêa. Aos que forem
"füileixados e mal aceados , o Parocho com o Maioral da Aldêa castigará po"'ialmente, ou Mies irnporá certa coima pecuniária, que entrará para a Caipia de economia da Aldêa.
34.* Como sucede muitas vezes quê as índias dão leite, a seus filhos
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nqi? «eis e sete annos, cuja lactação prolongada, além de fazer
pouco sadias as crianças, tem também o ineonviniente de diminuir a procr .'
cão por todo o tempo da lactação, o Missionário vigiará que'as crianças n''
a
•inamem por mais de dois annos, quando muito.
°
35.0 Como as bexigas são o maior flagello dos índios bravos, os Msipnarios deverão ser instruídos na vaccinação, innoculando todos os Iiidi
que se forem aldeando; e cuidarão em vedar toda a introdução de bexigaS
naturaes nas Aldêas; e no caso que estas se manifestem , se deverá separar os
bexlguentos para huma casa de Enfermaria arrcdada da, Aldêa, cisi sitio prt>_
prio e sadio, onde os doentes sejão tratados por pessaas já v^.cí-ínadas. O
•mesmo cuidado haverá em evitar todas as moléstias contagiosas, mormente
as 'di; pelle como' sarnas, mal de S. Lázaro , etc.
\
~ütí." Procurarão os Missionários estabelecer relações entre as differen'. tes Aldêas de índios c PovoaçÕes de brancos, não só para se socorrerem
mfetuafnente em caso de desordens e levantamentos, mas igualmente para
a saca do gêneros comestíveis e outros , de hum as Povoaeíirs; IISUM outras
assíin para Commereio, como em caso de carestia, ou escaeez (!<: viveres.
Este, objecto deVe ser muito reeommendado aos tjovernos Provineiaes, que
Ô devera promover até com sacrifício do Thezouro Publico.
â7>° Será útil para promover as compras e vendas entre os IndiosjK
os brancos^, que haja nas Aldêas dias certos e determinados de mercados ou
feiras5 as quaes seráS vigiadas pelo Maioral e Parodio para se evitar,
que os índios ainda buçaes não sejão enganados pelos brancos nys suas
ctitsipras c vendas : Não convém outro sim que nas Aldêas novas baja
communieaçõíjs desregradas entre a nosssa gente e os índios , donde nascem
rtííl abusos e immoralidades. Se os nossos a pezar da policia enjriui.-i^m aos
índios, e lhes prejudicarem cotn lezao enorme, o Parodio e Maioral depois de tomarem conhecimento summario c verbal do caso , v.;: peiififfl
semelhantes contractos , e daráõ parte ás Justiças das terras cTonde fo|
os enganadores para que pelos meios legaes procedão no que ÍW Je just:
38.° Quando -estes índios contratarem com a nossa gente paru JliesI
,.jferii tantos dias (te trabalho por corto jornal ou vestuário, para ser vai
tsste ajuste deve ser com approvação do Parocho e Maioral da Aldêa >
:
p'a's3ai'á por escripto o contracto, para que se possão obrigar as
sicu pleno cumprimento : e será bom outro s i m , que semelhantes •~-^m
por limitado tempo , fazendo-se-lhes conhecer os males a qu^^l
expostas na sua longa ausência suas mulheres e filhos , e quanto lhes set'-'
melhor plantarem e colherem elles mesmos para si do que para outros,a|,
39.° Nas Aldêas , em cuja visínhanca houver animaes ferozes ou forW11"
gás damninhas se estabelecerá húm prêmio pecuniário para qualquer li1"
matar- hum desses anjinaes ferozes , ou íirar hum formigueiro.
,:' , 40-" Como em todas as Sociedades não possa haver felicidade <; Pt&
'grossos , sem que a industria seja animada, e recompensada, e os crij|^
•castigados e prevenidos , os Missionários e Justiças visinlias vigiarão l' ^
<íte;á5 as mãos para que os ürimes e desordens dos Índios nãy fiquem m
punes, e logo que o Maioral e Missionário da Aldêa precisar para P r e .
dl»!» o culpado de ajuda e soceorro , pecorrcrá aos (Jornmandantcs dos FJj""*
dios, ou ás Justiças visinhas', tendo-lhes formado culpa summaria.
,s
41." Quando as necessidades publicas exigirem o emprego de ''^l,,
indianos > estes serão eutregues a quem tiver direito da requisição
dsndo-so por turnos , segundo as listas exactas que deve haver "na

r n i a n - com justiça o tempo dos seus serviços e seus jornaes para ihès
*,;. indifectivelmeote pagos.
42.° O Missionário ou Parocho de qualquer Aldêa nova deverá fazer
, -,a Hsta nominal, por famílias e idades, de todos os índios ali estafee».
notaiído nella o seu caracter e a sua industria-e aptidão, e esta
..irá augmentando á proporção que for crescendo a Aldêa ern novos
Nestas listas se declarará as quantidades, e qualidades áas terras
, das por cada família, como igualmente se notarão todas as oüwas -&e
.iria fabril de cada hutna das mesmas famílias. No fim de cada ano»
• riTjetterá huma Tabeliã exacta ao Tribunal Provincial encarregado, como
,f cinos t do Governo de todas as Missões e Aidêas de índios da Província,
43." JJebalde se mandarão executar estaS e outras dispossiç5es Se não
' ivauver hum corpo ou Tribunal Superior , que vigie sobre a administração asfciiii Ecclesiastica como Civil de todas as Aldêas de cada Província: por tanto em cada huma delías, em que houver índios bravos que caíhequizar
11 civilizar, haverá hum Tribunal Conservador dos índios composto do Pre»
vidente do Governo Provincial, do Bispo, do Magistrado Civil de maior
alçada- da Capital, de hurn Secretario, e dos Officiaes papelistas necessários, que seráó pagos pela Cabca geral do producto das .vendas das terras
vagas, e de outros réditos extraordinários que nella deverem entrar.
44.° Este Tribunal terá a sco cargo. I.° Receber as contas e participações do estado de cada huma das Aldêas, que serão remettidas e assignadas pelo Parocho e Maioral da Aldêa com as listas nominaes de que faliu o fy 42. 2.° Ouvirá e responderá as representações dos mesmos Missionários e Maioraes, ei das Justiças territoriaes em negócios concernentes aos
Índios e Aldêas. 3." Despachará todos os requerimentos das partes queixozas que a elle recorrerem. 4.° Protegerá os índios contra as vexaçSes das
Justiças territoriaes e Capitães Mores. 5.° Dará todas as providencias necesstirias e novas que requerer o augmento da civilisação dos mesmos índios.
fi.° Procurará coni o andar do tempo, e nas Aldêas já civilisadas, introduzir brancos e jínulatos. motigerados para misturar as raças, ligar os interesses recíprocos dos índios com a nossa gente, e fazer delles todos hum só
corpo da nação, mais forte instruída, e emprehendora, e destas Aldêas assim amalgamadas hirá convertendo algumas em Villas como ordena a Ley já
'-itada dê 1755. 7-° Para que os índios bravos que se- vem aldear por qualquer
motivo insignificante ou caprixo, não abalem outra vez para o matto
(1
achem nelle escondrijos, procurará por todos os meios possíveis que este
í'iano de civilisação seja geral e simultâneo por toda a Província quando
n
ienos, Ordenando entradas continuas de Bandeiras, que explorem os inattos
'' Campos, pacifiquem as nações nossas inimigas, e continuamente tragão índios bravos para as novas Povoaç5es. 8." Para estirpar a apathia habitual
dos
índios, e influir-lhes novos brios, mandará formar, Companhias civicas
f
otn fardamento accomodado no clima e costumes dos mesmos índios, que
llo
s Dias Santos facão os seus .Exercícios no pateo da Aldêa, e se vão assim
^costumando
á sobordinaçao militar, e sirvão para policia das mesmas Aldêas
e
Distrietos. 9.° Cuidará quanto antes, que os rapazes índios que ^tiverem
Mostrado mais talentos, e instrucção nas escholas menores das Aldêas ve"hão
freqüentar as Aulas de Latim e outras do gymnasio de Sciencias úteis,
H u e deve haver em cada Capital das Províncias, os quaes seráõ sustentados
Pensionarios do Estado. 10.° Dos que tiverem feito mais progressos nas
, e tiverem mostrado melhor comportamento , escolherá os Maioraes e

Chefes Militares , não só para as Aldêas dos .índios, mas também com o -f, r
dar do tempo para as povoaçoes Brasileiras, tendo-se muito em vista f av
j-ecer em iguaes circunstancias os de Origem Indiana., para se acabarem ( j~
tauma vez preoecupaç5es antisociaes e injustas. 11." igualmente fará ordena
«T entre os Alumnos es que tiverem mais vocação para o Estado Ecolesias
tico, que entrarão no Collegio, ou CongressSo dos Missionários, e em 0^\
tros benefícios da Igreja. 12.a finalmente todos os annos rcmetterú huma Coij
tá circunstanciada do estado Ecclesiasticó e Econômico de todas :>s Aldêas da
Província; e requererá, se preciso for, novas inodeftcacões ou ampliações ao
Regimento geral para a catliequisacão e civilisação dos índios, que deve
quanto antes formar o Poder Legislativo.
Tenho apontado todos os meios que me parecem mais convenientes^^^!
adoptados para civilisação e prosperidade futura dos miseráveis índias, pa<.
rã que tanto devemos concorrer, até por utilidade nossa, como Cidadãos
e como Christãos. Permitia o Ceo que estes meus toscos, e rápidos apontamentos possão ser aproveitados ,_ corrigidos , e emendados pela Sabedoria J;a
Assernblea Geral Constituinte e Legislativa, como ardentemente dezejo.
Rio de Janeiro 1.° de Junho de 1823. sJosé Bonifácio de Andvaãv ,: Silva.
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ADVERTÊNCIA.

representação estava para ser apresentada á Assembléa geral constituinte e legislativa do império do Brasil, quando por
motivos, cuja relação pertence a outro lugar,
ei Ia foi dissolvi da (i),eseu autor, entre outros
Deputados, prezo e deportado. Existia porem uma copia em mão de quem havia sido
confiada a mesma representação : é desta
copia que fazemos a presente publicação,
sem que nenuma outra razão nos, induza a
este fim senão o amor da Pátria, que accende
em nosso peito um lume santo.
Anecessidade de abolir o commercio de
*{r) Em 11 àe novembro de

escravatura, e de emancipar gradualmente
os actuaes cativos é tão imperiosa, que julgamos não haver coração brasileiro tão perverso, ou tão ignorante que a negue, ou desconheça. Isto suposto, qualquer que seja a
sorte futura do Brasil, elle não pode progredir e civilisar-se sem cortar, quanto antes,
peia raiz este cancro mortal, que lhe roe e
consome as ultimas potências da vida, e que
acabará por lhe dar morte desastrosa.
Convencidos pois desta verdade é que,
sem consultar-mos mais que o desejo que
temos de ver a nossa Pátria livre dos males
que a dilacérão, damos à luz. este Opusculoj sentindo não nos ser possível conferir com seu autor sobre alguma alteração,
que hoje lhe agradasse fazer. Entre tanto
como elle é escrito com uma eloqüência varonil, e concebido n'um plano tal de conhecimentos e experiência, não vacilamos em
dal-o assim como o possuímos, sem buscar recomendai-o, por isso que elle leva com-

(3)

sigo; o.íypo dá sabedoria, -e a expressão do
patriotismo. Por ultimo nos julgaremos bem
pagos se esta publicação fundir algum proveito ao Brasil j e estamos igualmente certos,
que- seu aiitor, que sempre se desvelou pela
felicidade de-sua Pátria, e de cujos benefícios
-os seus se cansarão, qual outro Aristides,
ficará contente.
:

§••"
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Paris, íj de ouibr- i8i5.

REPRESENTAÇÃO.

a epocha feliz da regeneração política
da Nação Brasileira, e devendo todo o Cidadão honrado e instruído concorrer para tão grande obra,
também eu me lisonjeio que poderei levar ante a
Ássembléa Geral Constituinte e Legislativa algumas ideas, que o estudo e a experencsa tem em
mim excitado e desenvolvido.
Como Cidadão livre e Deputado da Nação dois
objeclos me parecem ser, fóra a Constituição, de
maior interesse para a prosperidade futura deste
Império, O i° he hum novo regulamento para promover a civilisação geral .dos índios do Brasil, que
farão com o andar do tempo inúteis os escravos;
cujo esboço já communiquei á esta Ássembléa.
2° Huma nova Lei sobre o Commercio da escravatura, e tratamento dos miseráveis cativos. Este aírj
sumpto faz o objecto da actual Representação. NéifaX
me proponho mostrar a necessidade de abolir o tra^í
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fico da escravatura, de melhorar a sorte dos actuaes
cativos, e de promover a sua progressiva emancipação.
Quando verdadeiros Christãos e Philantropos íe.vantárão a voz pela primeira vez em Inglaterra
contra o trafico de escravos Africanos, houve muita
gente interesseira ou preocupada, que gritou ser
impossível ou impolitica similhante abolição porque
as Colônias Britânicas não podião escusar hum tal
commercio sem huma total destruição : todavia passou o Bitl, e não se arruinarão as Colônias. Hoje em
dia que f^ilberfoces e Buxtons trovêjão de novo
no Parlamento a favor da emancipação progressiva
dos escravos, agitão-se outra vez os inimigos da
humanidade como outr'ora; mas espero da justiça
e generosidade do povo Inglez, que se conseguirá
a emancipação, como já se conseguio a abolição de
tão infame trafico. E porque os Brasileiros somente
continuarão a ser surdos aos gritos da razão, e da
Religião christãa, e direi mais, da honra e brio
Nacional ? Pois somos a única Nação de sangue Europeo, que ainda cominércia clara e publicamente
em escravos Africanos.
Eu também sou Christão e Philantropo; e Deos
me anima para ousar levantar a minha fraca voz
no meio desta Augusta Assembléa a favor da causa
da justiça, e ainda da sâa Política, causa a mais
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nobre e santa , que pode animar corações generosos e humanos. Legisladores, não temais os urros
do sórdido interesse : cumpre progredir sem pavor
na carreira da justiça e da regeneração política; mas
todavia cumpre que sejamos precavidos e prudentes.
Se o antigo Despotismo foi insensível a tudo, assim
lhe convinha ser por utilidade própria : queria que
fossemos hum povo mesclado e heterogêneo, sem na
cionalidade, c sem irmandade, para melhor nos escravizar. Graças aos Ceos, e á nossa posiçâo«geographica , já somos hum Povo livre e independente.
Mas como poderá haver huma Constituição liberal
e duradoura em hum paiz continuamente habitado
por huma multidão inimensa de escravos brutaes e
inimigos? Comecemos pois desde já esta grande obra
pela expiacão de nossos crimes e peccados velhos.
Sim, não se trata somente de sermos jusíos, devemos também ser penitentes ; devemos mostrar á face
de Deos e dos outros homens, que nos arrependemos de tudo o que nesta parte temos obrado ha séculos contra a justiça e contra a religião, que nos
bradão accordes que não façamos aos outros o
que queremos que não nos facão a nós. He preciso pois que cessem de huma vê/, os roubos, incêndios , e guerras que fomentamos entre os selvagens
d'Africa. He preciso que não venhão rnais a nossos
portos milhares e milhares de negros, que morríão

.

abafados-no porão de nossos navios, mais apinliados quèf3rdôs'4eíà:zenda;íje,preciso que cessem dê
humá vez todas' fessàs mpttèè ê martírios sem conto,
com «fue flageUavainòs' e flagèOamos ainda esses desgraçados em nosso próprio, tepntprio.H^ tempo pois, e
mais que teffipo^.^ue íafcabenK>s.éotii h um trafico tão.
bárbaro e carniçeírd| he teín,po taiíiiEíem que vamos
acabando ígradaairííeii.fé" até os últimos vestígios da
escravidão entre nos, para <jue venhamos a farinar
em poucas gerações líurn* Nação homogênea , sem
o que nunca Seremos verdadeiramente livres , respeitáveis e felizes, He da maior necessidade ir acabando- tanla hetefogeneidade pbysica e civif; cuidemos pois d«sde já cm combinar sabiamente íanfos eiemeiitos discordes e contrários, e era omal~
gamar tantos metaes diversos, para que saia hum
Todo homogêneo e compacto, que se não esfarelle ao pequeno toque de qualquer nova convulsão
política. Mas que sciencía chimica j e que dexteridade não são precisas aos operadoras dê tão grande
e âiffíçíl man^lacão? Sejamos pois sábios é prudentes , porei» constantes sempre.
Com effeilo, Senhores, Nação nenhuma talvez pescou mais contra a humanidade do que a Portiigyèza ,
de que fazíamos outr'ora parte. Andou sempre
devastando não só as terras d'Africa e d'Azia,
como dice Camões, mas igualmente as do nosso
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Paiz (i). Forão os Portuguezes os primeiros que,
desde o tempo do Infante D. Henrique, fizerão hum
ramo de commercio legal de prear homens livres, e
vendel-ps como escravos nos mercados Europeos e
Americanos. Ainda hoje perto de quarenta mil creaturas humanas são annualmente arrancadas d'Afnca,
privadas de seus lares^ de seus pais, fiihos e irmãos , transportadas ás nossas regiões, sem a menor esperança de respirarem outra vez os pátrios
ares, e destinadas a trabalhar toda! vida debaixo do
açoite cruel de seus senhores, ellas, seus illhos, e
os filhos de seus filhos para todo o sempre !
Se os negros são homens como ncs, e não formâo
huma espécie de brutos niiiniaes; se- sentem e pensão
como nós, qaa quadro de dor e de miséria não aprosesitão elíes á imagi nação de qualquer homem sensível
e chrisíão? Se OR gemidos de hum bruto nos condóem,
he impossível que deixemos de sentir também certa
dor sympathica com as desgraças é misérias dos escravos; mas tal he o effeito do costume, e a voz da cobiça,
que vêm homens correr lagrimas de outros homens,
(i) Lea-se cora attençãã o eloqüentíssimo e" vehemente
sermão.do Padre Vieira da i* Dominga da Quaresma que
foi o primeiro pregado em S. Luís do Maranhão cm i653T.
Já p. 3i6 e seguintes. Leão-se taoibem outras obras do
mesmo Autor sobre esta matéria], *applique-se aocapúveiro
dos Negros.
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sem que-estas lhes espremão dos olhos huma só gota
de compaixão e de ternura. Mas a cobiça não sente
nem discorre como a razão e a humanidade. Para
lavar-se pois das accusacões que merecia, lançou
sempre mão, e ainda agora lança de mil motivos
capciosos, com que pertende fazer a sua apologia :
diz, quê tie num acto de caridade trazer escravos
d'Africa, porque assim escapâo esses desgraçados de
serem victimas de despoticos Regulos : diz igualmente que, se não viessem esses escravos, ficaria»
privados da luz do Evangelho, que todo chrislão
deve promover, e espalhar : diz, que esses infelizes'
mudão de hum clima e paiz ardente e horrível para,
outro doce, fértil e ameno; diz por fim, que devendo os criminosos e prisioneiros de guerra serem
mortos immediatamente pelos seus bárbaros costumes, he hum favor, que se lhes faz, compral-os, para
lhes conservar a vida, ainda que seja em captiveiro.
Homens perversos e insensatos! Todas essas razões apontadas valerião alguma cousa, se vós fosseis buscar negros á África para lhes dar liberdade
no Brasil, e estabelecel-os como colonos; mas perpetuar a escrivadão, fazer esses desgraçados mais
infelizes do que seriâo, se alguns fossem mortos pela
espada da injustiça, e até dar azos certos para que
se perpetuem taes horrores, he de certo hum attentado manifesto contra as Leis eternas da justiça e

da Religião. E porque continuarão e continuão a
ser escravos os filhos desses Africanos? .Cometterão elles crimes? Forão apanhados em guerra ? Mudarão de clima máo para outro melhor? Sahirão das
trevas do paganismo para a luz do Evangelho? Não
por certo, e todavia seus filhos, e filhos desses filhos devem, segundo vós, ser desgraçados para todo
i,: o sempre. Falia pois contra vós a justiça e a Religião, e só vos podeis escorar no bárbaro direito publico das antigas Nações, e principalmente na farragem das chamadas leis Romanas : com effeito os
Apologistas da escravidão escudão - se com os Gregos, e Romanos, sem advertirem que entre os Gregos e Romanos não estavão ainda beui desenvolvidos e demonstrados os princípios eternos do Direito
natural, e os divinos preceitos da Religião; e todavia como os escravos d'então erão da mesma cor e
origem dos senhores, e igualmente tinhão a mesma, ou quasi igual eivilísação que a de seus amos, f
sua industria, bom comportamento, e talentos os
habilitavão facilmente a merecer o amor de seus senhores, e a consideração dos outros homens; o
<[ue de nenhum modo pode acontecer em regra aos
selvagens Africanos.
Se ao menos os senhores de negros no Brasil tratassem esses miseráveis com mais humanidade, eu
certamente não,escusaria, mas ao menos me con-
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doeria da sua cegueira e injustiça; porém o habitante livre do Brasil, e mormente o Europeo,he não
só, pela maior parte, surdo ás vozes da justiça, e
aos sentimentos do Evangelho, mas até lie cego á
seus próprios interesses pecuniários , e á felicidade
domestica da familia.
Com effeito, immensos cabedaes sahem anmtalmente deste Império para África; e imraensos cabedaes se amortizão dentro deste vasto Paiz, pela
compra de escravos, que morrem, adoecem, e se
inutilizão, e demais pouco trabalhão. Que luxo iriutil de escravatura também não apresentão nossas
Villas e Cidades, que sem elle poderião limitar-se
,a poucos e necessários creados? Que educação podem ter as famílias, que se servem destes entes infelizes , sem honra, nem religião? de escravas, que
se prostituem ao primeiro que as procura ? Tudo
porém se compensa nesta vida; nós tyranisamos
os escravos, e os reduzimos á brutos animaes, e
elles nos inoculão toda a sua imrnorahdade, e todos os seus vícios.
E na verdade, Senhores, se a moralidade e a justiça
social de qualquer povo se fundão, parte nas suas
instituições Religiosas e Políticas, e parte na Philosophia, para dizer assim, domestica década família , que quadro pode apresentar o Brasil, quando
o consideramos debaixo destes dois pontos de vista?.
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Qual he a Religião que temos, a pezar da belleza e
santidade do Evangelho, que dizemos seguir?
Anossa Religião he pela mor parte lium systema de
superstições e de abusos anti-soeiaes; o nosso Clero,
em muita parte ignorante e corrompido, he o primeiro que se serve de escravos, e os accumula para
enriquecer pelo commercio, e pela agricultura , e
para formar, muitas vezes, das desgraçadas escravas lium Haren turco. As famílias não tem educação, nem a podem ter com o trafico de escravos,
nada as pode habituar a conhecer e amar a Virtude , e a Rpligião. Riquezas e mais riquezas grita o os nossos pseudos-estadistas, os nossos compradores e vendedores de carne humana; os nossos sãbujos Ecclesiasticos ; os nossos Magistrados , se he
que se pode dar hum tão honroso titulo a almas,
pela .mor parte, venaes, que só empunhão a vara
da justiça para opprimir desgraçados, que não podem satisfazer á sua cobiça, ou melhorara sua sorte.
E então, Senhores, como pode grelar a justicae a virtude, e florecerem os bons costumes entre nós? Senhores, quando me em pego nestas tristes considerações, quasi que perco de todo as esperanças de ver o
nosso Brasil hum dia regenerado e feliz , pois que se
me antolha, que a ordem das vicissitudes humanas
está 'de todo invertida no Brasil. Oluxo e a corrupção nascerão entre nós antes da civilisaçâo e da
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industria; e qual será a causa principal de hum phetiomeno tão espantoso ? A escravidão, Senhores, a
escravidão, porque o homem, que conta com osjórnaes de seus escravos, vive na indolência, e a indolência traz todos os vícios apôz-si.
Diz porém a cobiça cega, que os escravos são
precisos no Brasil,, porque a gente delle he frouxa
e preguiçosa. Mentem por certo, A Província de
S. faulo, antes da creàcâo dos engenhos de assucar, tinha poucos escravos, e todavia crescia annualmente em povoação e agricultura, e sustentava, de ípilho, feijão j farinha, arroz, toucinhps,
carnes de porco etc. a muitas outras Provincias maritimas e interiores. Mas conceda-se (casonegado )
que com èffeito a gente, livre do Brasil não pode
com tantos trabalhos aturados da lavoura, como
na Europa, pergunto, se produzindo o milho, por
exemplo em Portugal nas melhores terras quarenta
por hum, e rio Brasil a cima de duzentos, e as
mais semeriteiras á proporção ; e estando as horas
dó trabalho necessário da lavoura na razão inversa
do producto da mesma; para que se precisa de maior
robustez e trabá!hos_mais aturados? Os lavradores
da índia são por ventura mais robustos do que hum
branco, hum mulato, hum cabra; do Brasil ? Não
por certo, e todavia não morre aquelle povo de
fome. E porque elles não tem escravos Africanos.

(15.)
cleixâo as suas terras de ser agricultadas, e O seu
paiz hum dos mais ricos do Globo, apezar da sua
péssima religião e governo, e, da impolitica infernal da divisão em castas ?
Hoje em dia a cultura dos cannaviaes e o fabrico
do assucar tem crescido prodigiosamente, cujo pró*
dueto já rivalisa nos mercados públicos da Europa
com o do Brasil e Ilhas do golpho do México.
Na Conchinchina não ha escravos, e todavia a produccão e exportação do assucar já montava em 17 5o,
segundo nos diz o sábio Poivre, à quarenta mil
pipas de duas mil libras cada huma, e o seu preço
era baratissimo no mercado : ora advirta-se, que
todo este assucar vinha de hum pequeno paiz sem
haver necessidade de estragar matas e esterilizar terrenos , como desgraçadamente entre nós está succedendo.
Demais, hurna vez que acabe o péssimo methotlo da lavoura de destruir matas e esterilizar terrenos em rápida progressão, e se forem introduzindo os melhoramentos da cultura Europea, de
certo com poucos braços, á favor dos arados e outros
instrumentos rústicos, a agricultura ganhará pés
diariamente, as Fazendas serão estáveis, e o terreno , quanto mais trabalhado , mais fértil ficará.
A Natureza provida, e sabia em toda e qualquer
parte do Globo dá os meios precisos aos fins da só-
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ciedade civil, e-nenhum paiz necessitada braços
estranho e forcados para ser rico e cultivado.'
; íAlém disto, a introducção de novos Africanos no
Brasil nãoaugmentaajnossa população, e só serve
- de obstar á nossa industria. Para provar a primeira
these bastará ver com .attenção o censo de cinco ou
seis annos passados, e vêr-se^ha que a pezar de entrarem no Brasil, como já dice, : perto de quarenta
mil escravos annualmente, o augmento desta classe
he ou nullo, ou de mui pouca monta : quasi tudo
tnorre ou de miséria, ou de desesperàção , e toda' via cüstário immensos cábedaes, Vjüe se perderão
. para sempre , e que nem se quer pagarão ó juro do
dinheiro empregado.'
.'•;' , Para provar a segunda these, que a escravatura
deve obstar á nossa industria, basta lembrar ; que.
os senhores y que possuem- escravos, vivem, em ••
grandíssima parte , na inércia', pois não se vêm
precisados pela fome otj pobreza a aperfeiçoar sua
industria, ou melhorar sua'lavoura. Deniais, continuando a escravatura a ser empregada exclusivamente na agricultura, e rias artes, ainda quando os •
estrangeiros pobres venhão estabelecer - se no paiz,
em pouco tempo, como mostra á experiência, deisão de trabalhar na terra com seus próprios braços
é logo que podem ter dois ou trez escravos , cntregão-seá vadiação e desleixo, pelos caprichos de hum

falso pundonor. As Artes não se rnelhorão; as hiachinas, que poupão braços, pela abundância extrema de escravos nas povoações grandes, são desprezadas. Causa raiva, ou riso ver vinte escravos
occupados em transportar vinte sacos de assucar,
que podião conduzir húma ou duas carretas bem
construídas com dois bois ou duas bestas muares.
A lavoura do Brasil, feita por escravos boçaes e
preguiçosos, não dá os lucros, com que homens
ignorantes e fantásticos se illudem. Sc calcularmos o custo actual da acquisição do terreno, os capitães empregados nos escravos que o devem cultivar , o valor dos instrumentos ruraes com que deve
trabalhar cada h ú m destes escravos, (i) sustento e
vestuário, moléstias reaes e affectadas, e seu curativo, as mortes numerosas filhas do máo tratamento e da desesperação , as repetidas fugidas aos
matos, c quilombos, claro fica , que o lucro da lavoura deve ser mui pequeno no Bras.il, ainda a pezar da prodigiosa fertilidade de suas terras , como
mostra a experiência.
No Brasil a renda dos prédios rústicos não depende da extensão e valor do terreno, nem dos
braços que o cultivão, mas sim da rnera industria
(i) Por ex. 20 escravos de trabaSho necessitão de 20 enxadas, que todas se pouparião com hum só arado.

e intelligencia do lavrador. Um senhor de terras he
de facto pobríssimo , se pela sua ignorância ou desmazelo não sabe tirar proveito da fertilidade de sua
terra, e dos braços que nella emprega. Eu dezejára,
para bem seu, que os possuidores de grande escravatura conhecessem , que a prohibição do trafico
de carne humana os fará mais riços; porque seus
escravos actuaes virão a ter então maior valor, e
serão por interesse seu mais bem tratados; os senhores
promoverão então os casamentos, e estes a população. Os forros augmentados, para ganharem a vida,
afforarão pequenas porções de terras descobertas ou
taperas, que hoje nada valem. Os bens ruraes serão
estáveis , e a renda da terra não se confundirá com
a do trabalho e industria individual.
Não são só estes males particulares que traz
comsií*o a grande escravatura no Brasil, o Estado
he ainda mais prejudicado. Se os senhores de terras
não tivessem huraa multidão demasiada de escravos, elles mesmos aproveitarião terras já abertas e
livres de matos, que hoje jazem abandonadas como
maninhas. Nossas matas prçciosas em madeiras de
constroccâo civil e náutica não serião desl.-ujdas
pelo machado assassino do negro, e pelas chamas
devastadoras da ignorância. Os cumes de nossas serras , fonte perenns de humidade e fertilidade para
as terras baixas, e de circulação electrica, não es-

( '9..)
tarião escalvados e tostados pelos ardentes estios do
nosso clima, lie pois evidente, que se a agricultura
se fizer com os braços livres dos pequenos proprietários, ou por jornaleiros , por necessidade e interesse serão aproveitadas essas terras, mormente nas
visinhanças das grandes povoações, onde se acha
sempre hum mercado certo, prompto e proveitoso, e deste modo se conservarão , como herança
sagrada para nossa posteridade, as antigas matas
virgens, que pela sua vastidão e frondosidade caracterisão o nosso bello Paiz (i).
(i) Em nenimia época se desconheceu a utilidade da cultura dos arvoredos; e o respeito ás arvores é recomendado
pelos melhores philosophps. O historiador <le Cyrus põem
no numero dos títulos de gloria desíe Príncipe o haver assim
plantado toda Azia-menò.r. Nos Estados-Unklos apenas um
lavrador se vê páe d'uma iiiha planta uma pequena floresta,
a qual crescendo com a criança vem a ser seu dote de casamento. Sully plantou era qua&i todas as Províncias de Franca
grande numero de arvores, das quaes existem ainda aiguoias, que a veneração publica honra com o nome deste
grande homem; cilas fazem lembrar hoje o que á vista
d'uina plantação dizia Addison : por aqui passou um homem
lítil. No Brasil (quem o creria!) são entregues ao machado
e ás chamas!! é tempo pois ainda que os Brasileiros saião dos
seus descuidos e atlendão á sorte futura de seus filhos, É de
sua própria utilidade, "ao só conservar e pensar suas matas
virgeíis, mas cuidar em plantar novas florestas, que venhão
resarcir as que a ignorância destruía. É também de summo
interesse á saúde publica , que no Brasil se plantem arvores

( ao).

-

He de espantar pois que hum trafico tão contrario ás Leis da moral humana , e ás santas máximas
do Evangelho, e até contra as leis de huma saã política , dure ha tantos séculos entre homens , que
se dizem civilisados e christâos! Mentem, nunca o
fòrão.
Asociedade civil tem por base primeira a justiça,
e por fim principal" a felicidade dos homens; rnas
que justiça'tem hum homem para roubar a liberá borda das estradas, c nas Cidades e Villns tias ruas largas
c praças, á imitação dos Boulevards de França, ou dos
Esquires da Inglaterra. As folhas das arvores absorvem o
gaz ácido carbônico, que compõem cm grande parte o ar
que respiramos, mas (jtie por si só não ó respiravel: e sua
abundancfa asphexia c mata o homem. As plantas, ao contrario, dão o oxygeno, que é eüa parte do ar mais própria á
respiração e á saúde. Alem disto Lodo paiz pode enriquecer»
se com aquillo mesmo que faz seu ornamento. « Se plantarem, dií o sábio M. J. B. S;iy, arvoredo cm todo lugar, que
dle pode nascer, sem prejudicar os outros productos, o pai?,
ficará alem de mais formozo mais salnbrc, cuja multiplicação
provocará abundantes chuvas, e o producto de suas madeiras , n'utn paiz vasto, pode subir á valores consideráveis. »
É pois desta arte, e com este duplicado interesse, que se
tornarão menos sensíveis os ardentes Estios do nosso clima.
Não perteiidemos seguir vôos d'aguia; se ousamos inserir
esta e outra nota é por que nos pareceu não ser conselho
de despresar. Ainiioceucia de nossas iutensoes ú o nosso
iiador para com aqivelle quu, ainda no seu desterro, só de
sua pátria cura.
A. D.

, -

dade de outro homem, e o que he peór, dos filhç-s
deste homem, e dos filhos destes filhos? Mas dirão
talvez que se favorecerdes a liberdade dos escravos
será atlacar a propriedade. Não vos illudaes, Senhores, a propriedade foi sanccionada para bem de
todos, e qual he o bem que tira o escravo de perder
todos os seus direitos naturaes, e se tornar de pessoa
a cousa, na phrase dos Jurisconsultos? Não he pois
o direito da propriedade, que querem defender, he
o direito da força, pois que o homem, não podendo
ser cousa, não pôde ser objecto de propriedade. Se
a lei deve defender a propriedade, muito mais deve
defender a liberdade pessoal dos homens, que não
pode ser propriedade de ninguém, sem atíacar os
direitos da Providencia, que fez os homens livres,
e não escravos; sem attacar a ordem moral das
sociedades, que he a execução cstricta de todos os
deveres prescritos pela Natureza, pela Religião, e
pela sãa Política : ora a execução de todas estas
obrigações he o que constituo a virtude; e toda
Legislação, e todo Governo (qualquer que seja a
sua forma) que a não tiver por base, he como a
estatua de Nabucodonozor, que huma pedra desprendida da montanha a derribou pelos pés; he
hum edificio fundado em área sòlía, que a mais
pequena borrasca abate e desmorona.
Gritão os traficantes de carne humana contra os

.(•** )

Piratas Barbarescos, que cativão por anno mil, ou
dois mil brancos, quando muito; e não gritão contra
dezenas de milhares de homens desgraçados, que
arrancamos de seus lares, eternisando em dura escravidão toda a sua geração. Não basta responder,
que os compramos com o nosso dinheiro; como se
o dinheiro podesse comprar homens!—-Como se a
escravidão perpétua não fosse hum crime contra o
direito natural, e contra as leis do Evangelho, como
dice. As leis civis, que consentem estes crimes, são
não só culpadas de todas as misérias, que soffre esta
porção da nossa espécie,,... e de todas as mortes e
delictos quecommettem os escravos, mas igualmente
o são de todos os horrores, que em poucos annos
deve produzir huma multidão immeiisa de homens
desesperados, que já vão sentindo o peso insupportavel da injustiça, que os condemna.á huma vileza
e miséria sein fim (i).

(i) M. de Pradt, no seu— Cangrès de Panamá— recentemente publicado; Á cerca do trafico da escravatura,
diz.,.. Lê mot traitc de nègres ne signifleplus aitjourcThui
que ceei. A qui reitera 1'Amèrique ? à l'Afrique ou bien à
l'Atnérique?-~ Antepomos aqui esta autoridade por ser de
grande peso; omitíindo todavia o que particularmente diz
do Brasil, por isso que desejamos não vulgarisar muito
entre nós tão triste verdade: basta que aquelles que tem o
leme do Estado a conheção para saberem applicar o reme-

Este commercio de carne humana hé pois huni
cancro que róe as entranhas do Brasil, commercio
porém, que hoje em dia já não he preciso para
augmento da sua agricultura e povpação, huma vez
que, por sábios regulamentos, -não se consinta a vadiação dos brancos, e outros cidadãos mesclados, e
a dos forros; huma vez que os muitos escravos, que
já temos, possão, ás abas de hum Governo justo ,
propagar livre e naturalmente com as outras classes,
huma vez que possão bem criar e sustentar'seus,
filhos, tratando-se esta desgraçada raça Africana
com maior christandade, até por interesse próprio i
huma vez que se cuide emfim na emancipação gradual da escravatura, e se convertão Brutos immoraes em cidadãos úteis, actiyos e morigerados.

dio. M. de Pradt, profundo político, e prophcta d'Aiuerica,
a quem tributamos respeito e veneração, sentirá com nosco
ser imprudente acordar o leão que dorme. M. de Pradt
continua : — Toute cargaison de nègres, transportes en
Amviique, équivaut à une cargaison de poudre destinée à
.embraser lê pays, ou bien à Cette d'animaux prels à Ia dévorer. — Oução pois os Brasileiíos, de mistura com a voz do
seu mais illustre Cori-cidadão, a expressão de um celebre
Estrangeiro, seu amigo, e que deseja a sua felicidade; de
hum philantropo que ha 27 aunos se occupa incansável a
prol do novo Mundo. Porisso pedimos ao Governo da
nossa Pátria seja altento ao que está escrito no Cangrès de
Panamá.
A. D.

:

Acabe-se pois de huma vez o infame trafico da escravatura Africana; mas com isto não está tudo feito;
he também preciso cuidar seriamente em melhorar
a sorte dos escravos existentes, e taes cuidados são
já hum passo dado para a sua futura emancipação.
As leis devem prescrever estes meios •> se he que
ellas reconhecem,, que os escravos são. homens feitos
á Imagen de Deos. E se as leis os considerão como
objectos de legislação penal, porque o não serão
também da protecção civil ?
Torno a'dizer porém que «u não desejo ver abolida cie repente a escravidão; tal acontecimento
traria comsigo grandes males. Para emancipar escravos sem prejuízo da sociedade 4 cumpre faze-los
primeiramente dignos da liberdade : cumpre que
sejamos forcados pela razão e pela lei a converte-los
gradualmente de viz escravos em homens livres e
activos. Então os moradores deste Império, de
cruéis que são em grande parte neste ponto, se "tornarão christãos e justos, e ganharão muito pelo
andar do tempo, pondo em livre circulação ,cabe~
dães mortos, que absorve o uso da escravatura:
livrando as suas famílias de exemplos domésticos
de corrupção e tyrannia; de inimigos seus e do Estado; que hoje não tem pátria, e. que podem vir a
ser nossos irmãos, e nossos compatriotas.
O mal está feito, Senhores, mas não o augmente-

mos cada vez mais; ainda he tempo de emendar a mão.
Acabado o infame commercio de escravatura, já
que somos forcados pela razão política 3 tolerar a
existência dos actuaes escravos, cumpra em primeiro
lugar favorecer a soa gradual emancipação, cantes
que consigamos ver o nosso paiz livre de todo deste
cancro, o que levará tempo, desde já abrandemos
o soffrimeiito dos escravos, favoreçamos, e augmentemos todos os seus gozos domésticos e civiz; instruamo-los no fundo da verdadeira Religião de Jezus
Christo, e não em momices e superstições : por
todos estes meios nós lhes daremos toda a ciyilisacão
de que são capazes no seu desgraçado estado, despojando-os o menos que podermos da dignidade de
homens e cidadãos. Este he não só o nosso dever
mas o nosso maior interesse, porque só então conservando elles a esperança de virem a.ser hum dia
nossos iguaes em direitos, e começando a gozar desde
já da liberdade e nobreza d'alma, que só o vicio he
capaz de roubar-nos, elles nos servirão com fidelidade e amor; de inimigos se tornarão nossos amigos e clientes. Sejamos pois justos e benéficos, Senhores, e sentiremos dentro d'alma, que não ha
situação mais deliciosa, que a de hum senhor carinhoso e humano, que vive sem medo e contente
no meio de seus escravos, como no meio da sua
própria família, que admira e goza do fervor com

•que esses desgraçados advinhão seus desejos, e obedecem á seus mandos, observa com júbilo celestial
o como maridos e mulheres, filhos e netos, sãos c
robustos, satisfeitos e risonhos, não só cultivão suas
terras para enriquece-lo, mas vem voluntariamente
oííerecer - lhe até as premissas dos fructos de suas
terrihhas, de sua caça e pesca, como á hum Deos
tutelar. He tempo pois, que esses senhores bárbaros,
que por desgraça nossa inda pullulão no Brasil,
oução os brados da consciência e da humanidade,
ou pelo rnenos o seu próprio interesse,senão, mais
cedo do que pensão, serão punidos das suas injustiças, e da sua incorrigivel barbaridade.
En vou, finalmente, Senhores, apresentar-vos
os artigos, que podem ser objecto da nova lei que
requeiro : Discuti-os,emendai-os, ampliai-os segundo a vossa sabedoria e justiça. Para elles me aproveitei da legislação dos Dinamarquezes e Hespauhoes, e mui principalmente da legislação de Moisés,
que foi o único, entre os antigos, que se condoeu
da sorte miserável dos escravos, não só por humanidade, que tanto reluz nas suas instituições, mas
também pela sabia política de não ter inimigos caseiros, mas antes amigos, que podcssem defender o
novo Estado dos Hebreos, tomando as armas,quando
preciso fosse, á favor de seus senhores, como já
tinhão feito os servos do Patriarcha Habrahão antes
dclle.

ARTIGOS I.
Dentro de 4 °u 5. annos cessará inteiramente o
coinnsercio cia escravatura Africana; e durante este
J>razo, de todo escravo varão, que for importado,
se pagará o dobro dos direitos existentes; das escravas porem só metade, para se favorecer os casamentos.
AKT. II.

.

Todo escravo, que for vendido depois da publicação desta lei, quer seja vindo d'Africa, quer
dos já existentes no Brasil, será registrado em feum
iivró publico de notas, no qual se declarará o preço
por que foi vendido. Para que este artigo se execute
a risca fica autorisado qualquer cidadão a accusar
a sua infracção, e provado o íàcto, receberá metade do valor do escravo dos contratantes que o
subnegárão ao registro.

AHT. in.
Nas alforrias dos escravos, cujo preço de venda
não constar do registro, se procederá á huma avaliação legal por jurados, humdos quaesserá nomeado
pelo senhor, e outro pela autoridade publica á quem
competir.

_ 25 Vol.
-. , .

ABT. IV.

Nestas avaliações se attenderá aos annos de cativeiro e serviço do escravo, ao estado de saúde, e á
idade do mesmo : por ex. As crianças até hum anno
só pagarão b 12° do valor do homern feito : as de i
até 5 só o 6° : as de 5 até i5 dois 3 :«as de i5
até 20 trex 4°* ' de 20 até 4o o preço toíal; e dahi
para cima irá diminuindo o valor á proporção.
ART.

V.

Todo escravo, ou alguém por el!e, que offerecer
ao senhor o valor por que foi vendido, ou por que
for avaliado, será immediatarnenle forro.

ART. vi.

a

AKT. viu.
Todo senhor, que forrar escravo velho, ou doente
incurável, será obrigado a sustenta-lo, vesti-lo, e
trata-lo durante sua vida, se o forro não tiver
outro modo de existência; e no caso de o não fazer,
será o forro recolhido ao hospital, ou casa de trabalho á custa do senhor.
• ,}f . ... . ;_ .
ART. IX.

Mas se o escravo, ou alguém por elle, não poder
pagar todo preço por inteiro, logo que apresentar
a 6a parte dei lê t será o senhor obrigado, a recebela, c lhe dará hum dia livre na semana, e assim
a proporção mais dias, quando for recebendo as
outras 6" partes até o valor total.

Nenhum senhor poderá vender escravo casado
com escrava sem vender ao mesmo tempo,;e ao
mesmo comprador a mulher e os filhos menores de
12 annos. A mesma disposição tem lugar a respeito
da escrava náo casada e seus filhos dessa-idade.

AHT. Vil.

Todos os homens de cor forros, que não tivereni
officio, ou modo certo de vida, receberão do Estado;
huma pequena sesmaria de terra para cultivarem, e'
receberão outro sim delle os socorros necessários

O senhor, que forrar escravos gratuitamente, em
prêmio da sua beneficência poderá reter o forro em

U.

seu serviço por 5 annos, sem lhe pagar jornal, mas
só o sustento, curativo, é. vestuário : mas se hum
estranho o forrar na forma dos artigos 5° e 6° poderá contratar com o forro o modo da sua indemnisação em certos dias de trabalho, cujo contrato
será revisto e approvado pelo juiz policial curador
dos escravos.

ART. x.

(3o)
para se estabelecerem, cujo valor irão pagando cora
o andar do tempo.
AHT. XI.

Todo senhor que andar amigado com escrava,
ou tiver tido delia hum ou mais filhos, será forçado pela lei a dar a liberdade á mãe e aos filhos, e
a cuidar na educação destes até a idade de quinze
annos.

ART. xiv.
Todo o escravo, que mostrar perante o Juiz policial, ou-Conselho Provincial Conservador, que tern
sido cruelmente maltratado por seu senhor, tem
direito de buscar'novo senhor; mas se for estropiado, ou mutilado barbaramente, será immedialamente forro pela lei,
ART. XV.

ART". xn.
O escravo he senhor legal do seu pecúlio, e poderá por herança ou doação deixa-lo a quem qijizer,
no caso de não ter íierdeiros forcados: e se morrer
abiníestado, e sem herdeiros, herdará a Caixa de
Piedade.
ART.

XIIÍ.

Q senhor não poderá castigar o escravo com
surras, ou castigos cruéis, senão no pelourinho
pubiico da Cidade, Villa, ou Arraial, obtida a
licença do Juiz policial, que determinará o castigo
á vista do delicio: e qualquer que for contra esta
determinação será punido com pena pecuniária
arbitraria á bem da.Caixa de Piedade, dado porém
recurso ao Conselho Conservador da Província.

Nfei

Os escravos podem testemunhar em juizo, não
contra os próprios senhores, mas contra os alheios.
ART. XVI.

Antes da idade de ia,annos não,deverão os escravos ser empregados em trabalhos insalubres e
demasiados1; e o Conselho vigiará sobre a execução
deste artigo para bem do Estado e dos mesmos senhores.
ART. XVII.

Igualmente os Conselhos Conservadores determinarão'em cada Província, segundo a natureza dos
trabalhos, as horas de trabalho, e o sustento e
vestuário dos escravos.
ART. xvnr.
Aescrava durante a prcnhez, e passado o terceiro
mez, não será obrigada a serviços violentos e atu-

( 3a )
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rados; no oitavo mez só será occupada cm casa;
depois do parto terá hum tnez de convalescença; e
passado este, durante hum anno não trabalhará
longe da cria.

os escravos séjão instruídos na religião e moral, no
que ganha muito, além da felicidade eterna, a subordinação e fidelidade devida dos escravos.

AH.T. XIX.

ART. XXIII.

Tendo a escrava o primeiro filho vingado, se
pejar de novo, terá, além do que acima fica determinado, hurna hora de descanço mais fora das horas
estabelecidas; e assim á proporção dos filhos vingados que for tendo : ficará forra logo que tiver
cinco filhos, porém sujeita á obedecer e morar
com o marido, se for casada.

O Governo procurará convencer os Parochos, e
outros Ecclesiasticos, que tivenem meios de subsistenia, que a Religião os obriga a dar liberdade á seus
escravos, e a não fazer novos infelizes.

ART. xx,
O senhor não poderá impedir o casamento de
seus escravos com mulheres livres, ou com escravas
suas, fauma vez que aquelias se obriguem a morar
com seus maridos, ou estas queirão casar com livre
vontade.
ART. xxi.
O Governo fica autorizado a tomar as medidas
necessárias para que os senhores de engenho e
grandes plantações de cultura tenhão pelo menos
dous terços de seus escravos casados.
$

ART. xxn.
Dará igualmente todas as providencias para que

ART. XXIV.

Para que não faltem os braços necessários á agricultura e industria, porá o Governo em execução
activa as leis policiaes contra os vadios e mendigos,
mormente sendo estes homens de cor.

AHT. xxv.
Nas manumissões, que se fizerem pela Caixa de
Piedade, serão preferidos os mulatos aos outros escravos, e os crioulos aos da Costa.
ART. XXVI.

O dia destas manumissões será hum dia de festa
solemne com assistência das Autoridades Civiz e
.Ecclesiasticas.
ART. xxvn.
Para recompensar a beneficência e sentimentos

3
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de religião e justiça, iodo senhor, que der alforria á.
mais de oito famílias de escravos, e lhes distribuir
terras e utencilios necessários, será contemplado
pelo Governo eoino benemérito cia Pátria, e terá
direito a requerer mercês e condecorações publicas.

4° o dizimo do rendimento das Irmandades e Confrarias; o qual será cuidadosamente arrecadado e
entregue pelos Magistrados, que estão encarregados
de lhes tomar contas: 5° hum por cento da renda de
todas as propriedades rústicas s urbanas dos Conventos e Mosteiros; o qual será arrecadado e físcaíisado religiosamente pelos Bispos, ou Autoridades
superiores das Províncias : 6° huma jóia, determilada pelo Regimento geral, que se deverá fazer,
a qual deverão dar todos os que obtiverem mercês
de hábitos de Christo, 011 de honras e foros passados
pela Mordomia mor do império. 7 Eriifim mais
hum meio por cento, que deverão pagar os que arrematarem contratos e rendas nacionaes.

ART.

XXVIII.

Para escitar o amor do trabalho entre os escravos 5 e a sua maior felicidade domestica estabelecerá
o Governo em todas as Províncias caixas de economia, como as de França e Inglaterra, onde os escravos possão pôr á render os productos pecuniários
dos seus trabalhos e industria,
*

ART.

XXIX.

Na caixa de Piedade acima mencionada, além
das penas pecuniárias já estabelecidas, entrarão:
1° a metade mais das quantias que custarem as
dispensas Ecclesiasticas de missa em casa, baptisar
e casar fora da matriz, etc. a° As duas terças partes
dos legados pios, que pe!o Alvará de 5 de setlembro
de 1786 forão applícados para o Hospital Real, e
casa de expostos de Lisboa ; 3° os bens vacantes
sem herdeiros e senhores certos, que de tempo immemorial íorão doados aos cativos, e tudo inais que
lhes he applicado na lei de 4 de dezembro de 1775 :

t

ART. xxx.

,

Fica outro sim autorisada esta Caixa a receber e
administrar todos os legados e doações que lhe hájâo
de fazer, como he de esperar, todas as almas pias e
generosas.
»
ART. XXXI.

Para vigiar na estricta execução da lei, e para se
promover por todos os modos possíveis o bom tratamento, rnorigeração, e emancipação successiva
dos escravos, haverá na Capitai de cada Província

{36}
hum Conselho Superior Conservador dos escravos,
que será composto do Presidente da Província, do
Bispo, ou em falta deste, da maior Autoridade
Ecclesiastica, do Magistrado civil da maior graduação, e de dois membros mais, escolhidos pelo
Governo d'entre 03 Conselheiros Provineiaes. Presidirão por turno e mensalmente o Presidente e o
Bispo.
ABT. xxxu..
.; Alem deste Conselho, haverá nas Villas e Arraiaes
humameza composta do Parocho, Capitam mor, e
3uiz de vara branca ou ordinário , ou em sua falta
de hum homem bom e dos mais honrados e virtuosos do povo, escolhido pelo Conselho. Esta meza
decidira summariameute dos negócios e causas que
lhe pertencerem, e dará appellação e aggravo para o
Conselho, que também decidirá a final surnmariamente.
São Procuradores e Fiscaes natos os Juizes e Andadores das Irmandades e Confrarias dos homens de
cor, que existirem na Capital, ou nas Villas e Arraiaes das Provincias.

Eis aqui tendes, Senhores, o que me sugerira por
ora o amor da Pátria, e o zelo da justiça e da pie-

•dade Christaâ. Avós compete corrigir, augmcritar,
e aperfeiçoar o meu magro e desalinhado trabalho;
e a mim me bastará a consolação de haver exeitado mais esta vez a vossa attencão sobre hum assumpto tão ponderoso quanto necessário. O vastíssimo Brasil, situado no clima o mais ameno e temperado do Universo, dotado da maior fertilidade
natural, rico de numerosas producções, próprias
suas, e capaz de mil outras que facilmente se podem
neüe climatizar, sem os gelos da Europa, e sem os
ardores da África e da índia, pode e deve ser civilisado e cultivado sem as fadigas demasiadas de
huma vida inquieta e trabalhada, e sem os esforços alartibicados das artes e commercios exclusivosda
velha Europa, Dai-lhe que goze da liberdade civil,
que ia tetn adquerido; dai-lhe maior instrucção e
moralidade, desvelai-vos em aperfeiçoar a sua agricultura, em desempeçar e fomentar a sua industria
artística, em augmentarr e melhorar suas estradas e
a navegação de seus rios; empenhai-vos em accrescentar a sua povoação livre, destruindo de hum
golpe o peçonhento cancro que o roe, e que enfraquece a sua forca militar, forca tão necessária nas
actuaes circunstancias, qae não pode tirar de hum
milhão de escravos, e mais, que desgraçadamente
fazem hoje em dia hurn terço pelo meoos da sua
mesclada população: então elle será feliz e poderoso.

i
A natureza fés tudo á nosso favor, nós porem pouco
• oií nada temos feito a favor da natureza. Nossas terras estão ermas, e as poucas, que tenios roteado,
são mal cultivadas j porque o são por braços indo. Sentes e forcados; -mossas numerosas minas, por faita
de trabalhadores aeíivos e instruídos, estão desconhecidas , ou w&l aproveitadas; nossas preciosas matas
vão desapparecendo, victimas do fogo e do machado
destruidor da ignorância e do egoísmo; nossos montes e encostas vâo-se escalvando diariamente, e com
o andar do tempo faltarão as chuvas fecundantes,
que favoréção a vegetação, e aumentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso bello Brasil em menos
de dois séculos ficará redusido aos paramos e desertos áridos da Libya. Virá então esse dia ( dia terrível e fatal), em,que a ultrajada natureza se ache
vingada de tantos erros e crimes cotnmetlidos.
Eia pois, Legisladores do vasto Império do Brasil , basta de dormir :. he tempo de accordar do
somno amortecido, em que ha séculos jazemos. Vos
sabeis, Senhores, que não pode haver industria segura e verdadeira, nem agricultura florescente e
grande com braços de escravos viciosos e bpçaes.
Mostra a experiência e a razão, que a riqueza só
reina, onde impera a liberdade e a justiça, € não
onde mora o cativeiro e a. corrupção. Se o mal está
feito, «âooaugraentemos, Senhores, multiplicando-
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cada vez mais p numero de nossos inimigos domésticos, desses vis escravos, que nada tem,que perder, antes tudo que esperar de alguma revolução
como.a de S. Domingos, Ouvi pois, torno ,a dizer,
os gemidos da chara Pátria, que implora socorro e
roçinio : pelejemos denodadamente a favar da
ião e humanidade, e ,a favor ds nossos próprios
interesses. Embora contra nós huive e ronque o
egoísmo e*a vi! cobiça; stia perrersà indignação, e
seus desentoados gritos sêjão para EÓS novos estimu!os de triunfo, seguindo a estrada limpa da veridadeira Política, que he filha da Baüão e da.Moral
E vos, traficantes de carne humana, vos senhores injustos e cruéis, ouvi com rubor e arrependimento, se não tendes pátria, a voz imperiosa da
consciência, e os altos brados da impaciente humanidade; aliás, mais cedo talvez do que pensais, íereis que soífrer terrivelmente da vossa voluntária
cegueira e ambição; pois o castigo da Divindade,
sé he tardio as vezes, de certo nunca falia. Equal
de vós quererá ser tão obstinado e ignorante, que
não sinta que o cativeiro perpetuo he não somente
contrario á Religião e á saâ Política , mas também
cóíitráriò aos vossos futuros interesses, e á vossa
segurança é tranqüilidade pessoal ?
Generosos Cidadãos do Brasil, que amais a vossa
Pátria,' sabei que sem a abolição total do infame

;

,
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trafico da escravatura Africana , e sem a emancipação successiva dos actuaes cativos, nunca o Brasil
firmará a sua independência nacional, e segurará
e defenderá a sua liberal Constituição; nunca aperfeiçoará as raças existentes, e nunca formará, como
imperiosamente o deve, hum exercito brioso, é
huma marinha florescente. Sem liberdade individual
não pode Siaver civilisacão nem solida riqueza; não
pode haver moralidade , e justiça; e sem estas filhas
do Ceo, não ha nem pode haver brio, força, e poder entre as Nações.
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Tu uoíí dç ccs tirans Ia fureur despQtique ,lis pensenl que pour eux lê Ciei jit f Amtriijuc.
VOLT. AI.ZIRE-

Senhor Redactor.
V. m. ptfblica hum Periódico que eu muito prezo pelo puro
tjrasikirismo que nelle brilha, e por
que com muito boa íilisofia combate
coisas sem calumniar pessoas, julgo
que me quererá, fazer a mercê a mim,
' e á nossa Pátria., de publicar no' seu
estimavel papel huma conversação franca e amigável, que antes de hontern
tive com o raro Paulista e optirno
Patriota, o nosso velho do Rucio. Eu,
Sr. Rcdactor, em melhores eras também freqüentei a alma mater </lcade•mia que hoje , nio sei se com rasão,
praguentos e descontentadiços abocanhas de decrepila ignorante, e polhita; mas não querendo aumentar o
numero dos Galopins que atulhavão
em Lisboa as antesallas dos Secretários e Ministros d'Estado para alcançarem hum minguado Lugarinho de
Juiz de Fora , fut-me escafedendo para a terra do Pão de Assucar, e fizme roceiro , e ha annos que com o
meu trabalho vivo socegado , <? com
fartura; porem de quando em quando
venho á Cidade saoer das novidades
políticas do tempo» e conversar com
algum amigo que ainda conservo neste melhor dos mundos possíveis na.
frase do Doutor Plangloss. Entre estes poucos amigos conto desde Coimbra com este honrado cidadão , a quem
o Brasil deve muito e muito.' Logo
que me chegou pois aos ouvidos huma noticia confusa de que elle tinha.

dado a sua demissão, bem como o
seu digno irmão, o nosso grande Financeiro, calcei as botas, e vim.rebolindo para a Cidade a saber da realidade e circunstancias de tio ominoso sucesso. Cheguei, e logo cahi doente sem poder .-ir abraça-lo , como desejava: entre tanto soube que fervião
pasquins contra os Andradas, e até
me vierão ás mãos varias folhai impressas cheias de infames mentiras e
chocarrices de cnuléque , em que OS
cahimniavão a bel prazer. Fervco-me
o sangue de ler tanta -miséria, e tanta pouca vergonha; mas consolava-me
entre tanto a esperança de que o ne>fsó velho lançasse mão da clava de
Hercules para derribar de hum golpe
esses vis calumniadores, e estendes-,
se sobre a banca Anatômica seus immundos escritos , para com o cscalpello da analise dissecaí-os , e esburgarIhes os cariados ossos. Continuou a.
minha doença , e passou-se mais de
mez sem eu poder sahir de casa, e
o velho cállado e sem responder. Em
fim pade enfiar o cazacão, e sahi
com tencão damnada de ir ralhar com
el!e, e exprobar-lhe a sua falta de
animo ou desleixo. Cheguei á porta, ,
bati hiimá e mais vezes , e ninguém
apparecia, que levasse recado; a fi- .
nal sahio hum muleque que em Lingua preta (Língua que falia também
tnuita ' gente branca em Tribunaes ,
Dicasterios, &c. &c.) me disse que o<
Sr. estava doente. — Não importa , vai
dizer-lhe que aqui está F., e que deseja Mar-lhe , ainda que esteja a ex-

O Ministério q«« tado sabia e apro- cê achusmai porque, logo qiíe m* a
vava ? Não; contra mim somente, e permitür a Assembléa, deixarei par»
contra meu Irmão, a quem só temiãa, sempre,esta malfadada Corte, Siirei
e cota razão temião, porque nunca cuidar da minha saúde arruinada no
soubeKos ser falsos ao nosso dever, torrão pátrio, hirei gozar de ares mais
e ao bem da nossa Pátria. Eu não livres e puros, de cstios mais maciost
sei, tsneo Amigo , o que seca para- o e curtos, onde me parece que o sol
futuro; mas sei de certo que o» fac- ruiila claro, mas não queima. Ali no
ciosos e aímas vis desta imnunda cloa- repouzo do campo, que sempre amei^
ca s inaxirna dos Romanos , consegui- e que apenas encetei nos meus Oiteirí*
rão segunda vea enganar, deslumbrar, nkos de Stmtos em 1820, goüarei tale assustar o Joven Imperador, que o vez de melhor saúde., e pelo menos de;
Ceo não hsj de perraitíir venha a ser mais paz interna.
someníe o do Espirito Santo de MaAqui fuz huma pauza o meo Amigo;
taporcos.' Al»! nfto consinla o Ceo que mas eu que o queria incitar a continuar
o Chefe do Império, e Sua Augusta Fa- a conversação lhe repliqueis Então está
mília , sejüo obrigados (não sei por cul- você decidido a soffrer Caiado <jne
pa tíe quem) a fagír lium «lia do Rio hum bando vil de abutres intrigaBíes,
de Janeiro, a ir mendigar apoio pe- c velhacos contiune a se precipitar es*
las Províncias «giladao, e desconfiadas. faimado sobre você, como se fosse huro
Cjus negra fatalidade parece perseguir cadáver de esterqueira f cs Sim Sr. nsa
fm tempos aos Braganjas! Eu tremo respondeo elle; porque não quero al~
que «s fácciozos não aproveiteia ha- terar o meo socego , que He u coizai
bilmente esta occazião para realizarem mais substancial que ha neste inundai
seus «níigos projecíos de deamenabração: retít, prvrus aubslutttíalem já dizia,03 Clubs agitão-se em suas cavernas le- Newton de si, e no seo tempo. En«
ftebrozas; huns proclamão já descarada- ganão-se estas gralhas grasnadoras , ae>
mente Q chu mbismo, e a destruição «Ia pertenáem íàzer-rae sahir .ao terreiro
nossa InSependéiicia; « ouiros «uerem dos gladiadores;, não quero dar, nem
o absoliiíismo antigo. e as cebolas do receber novas cutiladaa para divertiEgipto, Todos os partidos em&n force» mento da gentalha. Minha ataia tem
jãw por corromper e fascinar u opinião ainda elastecídade bastante para se não
do Po'/o ignorante, c ainda verde pa- amolgar á caluianias, nem acanbaNM
ra huma sauta c justa liberdade. A á má fortuna dos tempos. A vox da
gente boa tia Capital vacilla, e anda minha consciência brada-me a todo o
temerozo., morretzite depois que huma instante tjue no dezempeaho de minova Proclamação subrepticia, contra- nhas obrigações publicas, se não fia
ria á verdade sabida,'aos-sentimentos íudo o qufe queria, fiz tudo o que
3as anteriores, e até á falia seleiime podia: .se os zoilus me calutnnião, e
ao Throno na abertura da Assenfbíéa, pé for julgado a revelia, tenho sangue
tem espalhado , como era, de temer, frio bastante para desprezar injustidesconfianças. Disto saberão aprovei» ças e yilezas. Meo Amigo, ainda há
tar-se os iwmigos occultos do Impe- hum Juiz Sapreroo , que conhece oS
rio , que agora só fazem cara de corações, e qur-tios hade julgar cor»
vociferar contra . os Andradas. Pela justiça imparcial. E quaes são os facjmiiíba parte desprezo tão vis calum» tos que contra mim altegão e provão f
.niadorea, e apcllo para os docmneíii Ignoro-os: alô meras calumnias, e
tos irrefragaveis que se achão impres- redictilarias de que me rio ; SOMO pi*
sos na Gazeta, c Diário do Governo, coh cogliomrie, que apenas me arrae eín outras Folhas do tempo, assim nhão a pelle. Fiquem certos e consolacomo nas Secretarias d' Estado ; e es- dos, que cansado de sofírer tanta intriga
tou certo que virá hum dia em que e cabala vil, já deixei para sempre hust
os Brasileiros ínonradoa hão de fazer* lugar, que ha muito devera ter largado,
nos justiça, é estigmatizar com o fer- se por desgraça minha não tivera tanrete da infâmia todos esses traidores, ta bonhomia. Não levo saudades de!que perlenderão illudir de novo a rao- lê, porque nunca dei pezo ao fumo
eUJade inexpería e fogosa.,,, Pcscan- das grandezas humanas, mormente cosa

pirar;.^ Man Jao-tiu» .• logo entrar; e-ó • muitos inimigos , ipbisi.íiaría
echei sentado:,etobiJma,,cama: de-Gátllí- que , qu^nj ?ftaò qãer ou não' ^
• panha cota. "nutria1; mczmha defronte , virluòsó 'è ítenrádajídevs'',.fori;;:;
.-jmuitoa papéis espalhados , .e huns li-". as;àlmas grandes •appàreç"àó-í3a^ní<
;
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'-;e cónóírri |jaW;;'Baiya'r:rnàis esta vez a. ínteriiiBHtcnté-Tnanctados para i
Império, consurvafido-se-ihes •
. ctáaáè e o Brasil. Qüaiíá» S. M- M floidoS
e ordenados. Se por
» & ''Paul» ensina* e castigar 'Brandadevassa postcrror sahírão" pronuncidídos;
' niPdté áíguns
(iòuüos,
aliúeinados
pelt*
;
•algtlris outros, devia eu, e o Minísíe»'
.es
..-.-.
.TO
--"-—<-», «l •»"
rio de S. M. parar o curso da/justi":
.novo"contra; «rim" os fáccio*1 ca,
e uáttrpar o Poder Judiciário^; Dèt
,: sós :<!e toda .a'":rcíé.,,'«'na sua volfã
• peremitrabalhárãoXâíito, até que Còtt- nenhimi' modo. Então o parlkío do&
• seguirão? íííiíflíi-o -Coa»; píomcssos vãas, anarchísías eiicôllicro-se com medo :inas.
«ímoçigittigas pueris:-então vi-ine fbf- c<jnscr«rer nt psffore a réalísajão do5'f
:
y çado a dar a. minha demissão, porque séos projcetes para melhore» íémpòali'
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; corfer a vontade do Poyo, e d» Mo» em seus planos inferíiaes. Foi; precisa,
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cjuejas1 '«egunda. y.;rn> .soube que per- O .Governo authorisado co
. íq de fctipo homens, com o Senado da ,tusconsül(o .Romano — PfOíruunan,--^,on*,
. . Câmara; e os .ProcuraÜores Geraes das stttes, we ReSpu&lica, ahíjtíld tfslritrienli' ptt*': :
.,;';, iítoríiicias à frente, designarão a 4 ou lialtír —• -redobrou de energia e provi« (áenciàs. Se praticasse o cüjitr.ario sé*'
fia-íraMor ao Imperador e £
;-.. (ff) •José',Clemente na sua cita« rio. .Más estas medidas de sai
da falia de 9 dê Janeiro ã\% ao Ira'. l>eraâor., cuias Priiicipe Real, o se- publica, cora que brartdura não wtãQ.i
guinle <~~ Será possível que V. A. R. executadas? Eisaquí os meus .crimes,
< ignore qiiè hutn partido Republicano, e fííí criminoso, cofiíêsso , não' pelas
''•piais -ou .menos lorte, existe semeado : ter aconselhado, c mandado executar,
;: aqlii, « áJí eu) múitaá das Províncias inas por ter-'sido. brando • e picâoso
i ;do "Brasil/pôr rsio dizer erntoda_s «!• em demasia. Com _effêito nada disto
.Jds? Acazo os cabeças <jue intervieram bastou. Instala-se a' Assembléa Gefal,-'.
;"nu explosão de: 1817 expirarão j á ? . B • 'Constitõrnte, e os pés do chumbo,"w'existem 5 e são espíritos fortes;; e corciitidas. áulicos, e íacciozos dê to-/
.poderosos .^çoroo' se 'írê, que tehhão do o calibre, ápro7eiíarâo-se dos esá-:;
gerados . da Assembléa, e da incauta,
síe .o{iifsí|ní •Qual-outra ides : ignorância
política que. nella havia,
i. dai?.bem- ftintJada\qnè •»' aua? .còlió sempre houve ,' e hade haver
tew.íòdas-as Asseihbíéâa 'dé^qualquer,...
h.nfti
Kàç5q.".,i}ue seja', prementes",. -pass;ada|S,;|
.(«/";
róm. a.^spcraíiçf* e.'fuíuifjís, f<>rmaí'áo-se' etii falange cer-';!;
:
)1'' A, R:y: {jtf(*'íie3 ten-- .rtíà ,-píí: •''asscstarão toda
a sua infer^.?
1
CÈ s- .. ' s '^anfsar fbrgíô? . •' rtãí • akljllíeriã, e contra queín? Cc-jitfí»;".-;
:
..",.'-('. '.' "••*"• 'i • '" •
' • • ' ' '•' ' ' ' "'itn
' ' ' - ' • r''
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líticos. La se avenhão com seos botões, -^ •
Cada .tez mais me persuada qn«•£&&'•• •-';
nasci'?senão para homem .dn Iciras.,.'^ , '
roceiro como V., m: ,No• retiro do''ckns'*.'':'.
pó, meo bom; Amigo, .terei ; temgo/'"
( que sempre até agora me tem fogido;)t.,
de dar a ullima mão ú redacção das,t.
•minhas longas viagens pela È'uropay r':
aoa meos compêndios de Metalluiv í:
gia, e de Mineralogia, e a vários; ;
Opusculos, c Momorias de . Filosofia'', r ;
e Ljíleraiura , fructos de larga c
aturada applicnijão, qne, se lhes-nS»
acudo j á , estão cm perigo, de-ser ,
pasta d.c baratas, e cupi Se não seí-virem para o Brasil, como creio,
servirão talvez para os doutos da Eu*
ropa , que conheço . e me conhecem. E que maior consolação píide
ter hmn amante ctaa Sciencias, c boa S
Artes» q\ie coinmunicar s«as idcas
e pensamentos, a quem pôde tntén»
dei-os , e aproveita-íos ? tis hutti prazer puro da altDEt espalhar pelo Miin:*
/'A;. A vontade A* vÓ9 seja estimada ,
-'• Portjue *nt tão baixo tempo, em qce.piireza, do o fructo de seos emidos, e meditações ,*ainda sem outra remuneração
:•;';"' B em que obras não h a , deve ter preço,
Mas enganei-me, torno a dizer» que a consciência de fazer bem, O
assim como creio lãobem que se enganou Sábio despreza, as sátiras , e- ingratio Poeta, naquelle melhor tetnpo. Que- dões de ânimos vis, qnc nSo podem
rem estes meus bons Amigos verem-se deixar de reputar-sR, queirão ou não
livres do medo da rcsurreição da carne ? queirão, muito inferiores aos homens
Obtenhão da Assemblêa a minha carta de virtude, e de saber. Basta Sr. Ro' de alforria; então nSo só soffrerei ceiro , estou cansado de fallar, e a,
seos embustes e dezafbros com pa- erisipela não deixa de incommodar-mc.
Callou-se então, e maquinalmcníe
ciericia Christãa , mas até lhes ficarei muito obrigado, e os olharei abrio o livro de que fallei, e poswic
' como meos bemfeitorcs. Sr. Doutor da a ler ; mas iogo o fechou. Eu não ousei
i. roça, V. sn, me conhece ha muito interromper o seo silencio ( porque
í tempo , jB sabe , que huma. amável, e o vi serio , e reflexivo. Talvez algu:
s'. virtuoza companheira que tenho, huni ma rista de olhos retrograda sobre a
; . Verdadeko Amigo ( animal bem raro paga de seos longos KRI-VÍÇOS , feitos a
.v em nossos dias ), e alguns bons livros , Portugal c ã o Brasil, durante a surt
''. são as unicas necessidades da vida > trabalhoza e afadigada vida, occupnj que não posso ainda escuzar. Aço- vá então sua itaasinação. PassadoB pó*
? Iher-me ao retiro dos campos e ser- rum alguns momentos "abrindo hum surk ra_8, que ihe Virão nascer, e folhear riso , que me parcceo sardoiiico,')no
ali algumas paginas do grande livro disse — Amigo , então que pensa i* A:' da. natureza, que aprendi a decifrar imla ousará acciussr-nie de falta de.
^''.•.Oom^atOTado,'e longo estudo, sempre animo, e de.desleixo? Quero.rá ainda;
;.•;';íbi hutaiá,; das minhas mais doces, c que compareça ,• como reo, pani.deten;,:.. suspiradas ;,esperaiiças , que praza ao der-mc .perante o tribunal revolucionário detsa vil chiismn. de patitfe» e;
: ,:tieo possa eu vçp de quabuer modo ,
•'-.'.«om taiiito que seja bím cedo realizada. scelerados', qne tem o.)utíifrrinp;.â?>s-Fiquem'"'socegados easea Srs. que. dei-í tinho de .morder ; • « atassalliar coni
Xei para/sempre o Ministério, e mm- raiva hydrophcbicu , a repuíaç^o • de
. ca mais serei Juiz com taes Álcaides, qualquer homem . sábio, t>u virtuoso ;
,,. .àirulájjtjue bajão novos. cütacHsmos pó- e que 6>em ter adquerido por mereci-

jj^gV"gente .£WeiBjnaii.fl«sri 'd^maomira
jjõjj^jogiio,; ,dizía':'0 :,T'a8so. Todavia sou
liínce.ro y, «V'-àèvo: vííorifessaçlhe, Sr.
1'jfeaòfo da roça", que me arrepen"'Mj.sincereTnente 3e que fui Í3o fraco,
,(rü'ç¥não • soube.;,áar: áp''Pom, e ao
SMónarcha h u m t ó o , redondo em 30
|dc Outubro de .1822:. illudi-me, pois
•Jíri. que homens nascidos .em certas
Jêfaíises erâo capazes de amizade e
•f^irigeleza ; continuei a amar, e folgo
••ra^ds. de o dizer, porque esta mei»
•guice, e condescendência não avilta,
'.irias enobrece o coração. Cuidei que
, aquelles por quem me disvelava erão
,• capazes de me reamarein, e paguei-lhes
: éin retorno desta, sonhada amisade e
•gratidão com moeda fina do iè pura,
. d e estima verdadeira, e* de limpeza
.•'de."alma. Quantas vezes dizia-lhes eu
*.èm meu peito o. mesmo que o bom e
'honrado Só A Miranda dizia , e esJXywava dos amigos do seo tempo:

mentos e serciços pessoaes, por Fei- líno, de injurias e menoscabos, portos.extreniaíios e insignes, o direito de que nada obrava, que merecesse rejulgar, ousão todavia chamar ao seo prehensão, e por isso desprezava as i
ridícalo'Juizo toda agente boa, que mentiras da maledicencia; porque nSo.íi
não pôde deixar de de&preza-lcs ,* e deverá «seguir tào generoeo exemplo/'
de mofar do seo pueril atrevimento ? bum Caipira de S. Paulo, homem Ae
Os Gregos, meo bocn Amigo, paes_de bem e bom Chrislão, quê não he,
todo o heroísmo, sciencia, c civiliza-. nem dezeja ser Imperador? Aqui Ihe.:;
ção, levantarão altares aos Cidadãos fui a mão, e lhe disçe 3 Meo bom "
Beneméritos, e os Romanos seos dis- Amigo, he debalde questionarmos inaist'
cípulos estatuas , e tropheos; mas a pois não convence a hum peccadoí"
plebe da nossa terra, só dezeja levan- velho, como eu , .acostumado a surrar
tar-lhes patibulos , e forcas.
negros tnáos, quando mereçam. País
•Julguem-me como quizeretn ; bra- bem Sr. Doutor da roça, (me rés»
da-me a consciência dia e noite que pondeo ) tãobem eu h/orno tum, e na»
fiz á. rainha Pátria, e ao Povo desta Anjo, e ainda conservo huiaa espeCidade, todo o bem que pude, e es- rança de vingança digna, de mim, ®
tava, ao meo alcance, Se me não foi útil aos outros. Quando eu no meo
possúel dar a ultima mão de estuque retiro dos Oiteirinhos de Santos, ott
ao magnífico Salão Nacional, ao me- em Monserrate na Paniahiba entre Os
nos embocei a parede. Se não achei meos livros, pedras, e reageiites chifulcro solido para apoiar a alavanca Biicos, repassar pela memória os honde Archiraedes = Dês uíi cowstam, rados Amigos, que aqui deisco COJWB»
toelum , terramqne movebo — paciên- cfaí, Pés de chumío , jínarchistas, La»
cia !! ! Peço a Deos que faya appare- droes , Jlkomtciros , e outras Issinas
cer homens mais ricos , e mais bem ulrhiíque sexus, que se crem ser genherdados era largueza de virtudes, te de polpa, e muitos dell.es luzes «fo
energia, e talentos , os quaes talvez muncl.o , quando na realidade são a
sejão mais bem fadados, do que eu fui; escuridade vishel delle.na phraze de
mas temão-se, e vigiem-se dos Leoen- Milton, então me consolarei ao,-mesinhos, Lobos, £ Raposas, que andão nos com a vingativa esperança de que >
as. soltas, e sem medo de montaria.
luetamorfozeados no túmulo seos pouFez aqui outra pauza , e o ce- cos miolos em matéria cetácea, se»
leste lume do patriotismo que dentro çiindo as observações do meo deíímfo
o animava, transluzia em ecos olhos, Mestre Fourcroix, poderão taes figuc semblante. Admirando sua mansi- rões ser ao menos, depois de mortos,
dão, e Filosofhia, não podia porém úteis para alguma coiza neste Mundo,
tolerar que tacs patifes ficassem im- sequer para darem luz afogucda ent
punes , c sero resposta-alguma. Não, alguma egtribaria de bestas de alquilé.K ?
meo And rada, continuei eu ainda aee- será justo que enfs vez da epígrafe
zo em justa sanha, hfr obra de mi- infernal, que se lhes deveria pôr na
zericordia castigar os que errão = campa £Kc sempilernitó horror inha&ilai
• Odffunt peccare medi formtdin& poenae, c 6c ponha logo 3 Fiat lux. A isto dei
'}no silencio das Leis 4 e na, prezente huma grande gargalhada, e abracei
dezaforada anarchia creio c|ue D. Ca- ao moo Amigo cordeaimente; despe-,|lEiaráo furibundo devia exercitar o seu di-me , e vim logo escrever o que lhe
ofiicio ; pelo menos dezejo que o tinha ouvido: mas não afianço Sr. He-,.
porrete de Juvenal lhes dê quatro la- dactor que as frasos, « pensamentos .
tagatlas pelo toutiço para começo de seja o em tudo, e por tudo 00 mesmos V,
ensino. A isto me atalhou o nosao vê» que lhe ouvi; e pôde ser qne me suolho, e me disse: NSo , meo bom Ami- cedesse o mesmo que, para be(ij;de
go , seja' mais huma.no, e pachorrento» huns e mal de outros, succede'."com
j Desconhecc-se de homem quem nãç> as fallas dos Srs. Deputados no Dia
í sabe jpertioar. Se o Imperador Tito, rio da Assembléa. — Seo Venerador
'ibom Pa^o, não fazia çaza, diz Xefe- — Tapuia. . " '
/'.i •!'•;':"';: ':
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