
colocar a nobreza ociosa, passaram a ser vendidos, a partir do século 

XVIII. Burguesia e funcionários, afastados pelas atividades e 

preconceitos, se unem numa mesma concepção de Estado: a exploração 

da economia em proveito da minoria que orienta, dirige, controla, 

manda e explora. A mistura das águas seria inevitável, diante da tarefa 

comum, com iguais proveitos para quem concede os benefícios e para 

quem os gere. A burguesia, fechado o caminho da revolução industrial 

no país, se converte em apêndice da nobreza, apêndice que sua 

rendimentos e se assenhoreia de privilégios. 

O paraíso dos enganos de Pero Vaz de Caminha, no curso de três 

séculos, se converte no inferno da cobiça e da exploração. Domínio 

altaneiro de ultramar, gozo da riqueza sem retribuição, tomada dos 

frutos do trabalho sem suor — este o mundo da colônia. O padre 

Antônio Vieira traduziu seus sentimentos em três proposições, que 

retratam a dependência americana, dependência política, dependência 

econômica e dependência financeira. "A república" — clamava com o 

olho posto no despotismo metropolitano e das autoridades da Coroa na 

colônia — "é o espelho dos que governam. Porque assim como o 

espelho não tem ação própria e não é mais que uma indiferença de 

vidro, que está sempre exposta a retratar em si os movimentos de quem 

tem diante, assim o povo ou república sujeita, se se move ou não se 

move, é pelo movimento ou sossego de quem a governa. [...] O maior 

jugo de um reino, a mais pesada carga de uma república são os 

imoderados tributos." Tirania e tributos tudo em proveito de Portugal, 

adverte o pregador: "Muito deu em seu tempo Pernambuco; muito deu e 

dá hoje a Bahia, e nada se logra; porque o que se tira do Brasil, tira-se 

do Brasil; o que o Brasil dá, Portugal o leva".173 Sobre o fiscalismo e a 

exploração fecha-se o círculo: o produto enche os bolsos da camada 

aristocrática e mercantil que suga o Estado, monopoliza o luxo e 

ostenta a arrogância de cabedais sem raízes. Tudo circula sobre si 

mesmo, incapaz o sistema de alimentar empreendimentos produtivos, 

de fixação na indústria ou na agricultura metropolitanas. 
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O SÉCULO XIX encontra um país subjugado, com fronteiras definitivamente 

esboçadas, neste lado do Atlântico. Desde que a reação centralizadora 

ganhara os sertões, atenta à supremacia da autoridade pública, a 

caudilhagem dos conquistadores e latifundiários perde o ímpeto, 

estrangulada no nascedouro. O rústico militarismo, seja já o exercido 

pelo senhor de engenho, quer o arvorado pelo bandeirismo, ou o 

nascido nos acampamentos de combate ao holandês, abatera-se, 

dominado por dois processos contrários e complementares. O paulista, 

o pernambucano, o rio-grandense transformam-se em agentes régios, 

incorporados às milícias ou às ordenanças, com trânsito, algumas 

vezes, às fileiras da primeira linha, da tropa regular. Aqueles que 

desafiam a ordem legal, inconformados com a submissão blandiciosa 

nos cargos e patentes, recebem o golpe das armas, a ferro e fogo. Para 

os de boa vontade, a terapêutica dos emolientes; para os outros, a 

espada nua, mal encoberta nas draconianas devassas e nas prisões 

amparadas na justiça. Os senhores territoriais refugiam-se nas 

câmaras municipais, freados, limitados e dominados pela falsa 

autonomia das vilas distantes. Sua influência política será quase 

nula, no exercício de cargos municipais manietados, sem que as suas 

decisões alcancem a sede das capitanias ou os corredores da corte. 

Eles, na verdade, não serão mais necessários para devassar a terra 

inculta, domar o indígena ou repelir o invasor que surge do mar ou 

se projeta da fronteira. A base da força que os Fizera respeitados 

estava morta: o militar de formação reinol ocupa o seu lugar, 

auxiliado pelas tropas territoriais, recrutadas nas cidades e nos 

ermos, aquele cada vez mais expressivo em número e superior na 

disciplina.

Não apenas o conteúdo político do senhor rural mudou, senão 

que transformação mais profunda alterou-lhe o status. Depois de dois 

séculos ocupados em produzir açúcar, lavrar ouro, cultivar cana e 

tabaco, pastorear gado — ao lado das funções paramilitares e 



paraburocráticas —, a própria estrutura da empresa rural toma outro 

cunho. De caçador de riquezas converte-se em senhor de rendas, a 

fazenda monocultora toma o caráter de latifúndio quase fechado. O 

prestígio outrora haurido das implícitas delegações de autoridade se 

transmuta no de senhor de um pequeno reino, que produz quase 

tudo.

Ainda aqui, nesta hora de transição, pulsa e circula, na paisagem 

das lavouras e das distâncias, o sangue da economia mundial. Não que 

a colônia seja um reflexo passivo do jogo internacional — século a 

século ela adquire consistência própria, fisionomia singular, de cuja 

interação dinâmica se comporá o anseio de autonomia. O último quartel 

do século XVIII denuncia uma crise e revela uma mudança de rumo. A 

exportação cairá, em termos absolutos e em termos per capita, por

efeitos não apenas atribuíveis ao esgotamento das minas. Ao colapso da 

produção do ouro se associa a baixa das exportações do açúcar, 

atingindo o ponto mais baixo dos dois séculos anteriores.1 Em 1750, 

para uma população de 1.500.000 habitantes, a exportação alcançou 

4.300.000 libras esterlinas, enquanto em 1800, numa população de 

3.300.000, mal subiu a 3.500.000 libras esterlinas2, com o ponto mais 

baixo na década 1780-90. Esses dados se fixam, não obstante as 

vicissitudes do Haiti, cuja revolta arredou o perigoso concorrente 

francês de açúcar. A renda per capita teria caído, de 30 libras ouro em 

1600, para 3 em 1800.3 Um elemento abre, todavia, outra perspectiva: 

a participação percentual da exportação na renda interna, na altura de 

oitenta por cento em 1600, teria também caído, insinuando a 

moderada expansão, senão do mercado interno conjugado, pelo menos 

das unidades agrícolas. Mais tarde, o café, no sul, trará convulsivamente, 

a partir de 1850, outra mudança no mapa econômico. 

A direta conseqüência dessa brusca oscilação, brusca mas não 

inesperada, será o retraimento da empresa agrícola aos próprios 

recursos. O tráfico de escravos, obviamente, seguiu idêntico 

afrouxamento4, com a perda de influência dos mercadores e 

financiadores, batidos pela crise. A existência de grosso cabedal de 



mão-de-obra em poder dos engenhos, minerações e fazendas forçou a 

mudança de rumo do setor exportador para o setor de subsistência, 

numa estrutura econômica incapaz, pelas dependências ao crédito e 

aos compromissos a curto prazo, de transformar-se rapidamente. A 

proibição de criar indústrias restringiu a reorganização aos quadros 

internos do mundo rural. A fazenda, dotada de dois focos, o foco 

exportador e o foco interno, a vibração exportadora e a convergência de 

economia natural, tende a buscar seu eixo de movimento autônomo. 

Não há diferença entre a unidade agrária da cana e a unidade agrária 

do café, no aspecto do cultivo e da lavoura, senão que, entre um 

momento e outro, a fazenda sofre desajustamento nas suas bases. A 

prosperidade cafeeira virá corrigir as distâncias, também ela voltada 

para a monocultura, tal como a cana de 1600, monocultura temperada 

pelas novas condições do país, já mais voltado ao tropismo do mercado 

interno. Em plena prosperidade do café, o mais alto espírito brasileiro, o 

homem que melhor conheceu o seu país, não se cansa de bradar: "o 

Brasil é uma nação que importa tudo: a carne seca e o milho do Rio da 

Prata, o arroz da Índia, o bacalhau da Noruega, o azeite de Portugal, o 

trigo de Baltimore, a manteiga de França, o pinho do Báltico, os 

tecidos de Manchester, e tudo o mais, exceto exclusivamente os 

gêneros de imediata deterioração. A importação representa assim as 

necessidades materiais da população toda, ao passo que a exportação 

representa o trabalho apenas de uma classe".5 O antigo minerador, o 

senhor de engenho, o lavrador e o pastor ampliam — enquanto o café 

não vier avassalar as terras — as culturas de subsistência, 

preocupados em adquirir de fora o mínimo possível de bens, sal, ferro, 

chumbo e pólvora. Fato este que se deve à pobreza, à exportação 

cadente, e não à natureza da lavoura de cana, tal como cultivada no Rio 

de Janeiro e São Paulo, regiões que não conheceram o brilho exclusivo 

dos engenhos de Pernambuco e Bahia. Sob a pressão da conjuntura 

adversa o fazendeiro sentirá o que em outros tempos, nos tempos 

prósperos, não percebera: o fiscalismo, a tirania, o entrave do governo à 

atividade econômica. Mal-estar associado com as idéias francesas do 



liberalismo nascente, únicas idéias então disponíveis para colorir a 

revolta.

Ao fator econômico, que abranda a monocultura e a dependência 

à exportação, soma-se o fator geográfico. As fazendas distantes do Rio de 

Janeiro, de Salvador e do Recife tendem para o sistema autárquico, 

pressionadas pelas dificuldades de transporte, transporte entregue 

totalmente às tropas de burro, reservado o carro de boi para os 

trabalhos internos da fazenda.6 O processo de autonomismo policultor 

se envolve, de outro lado, pelas peculiaridades locais: enquanto a cana 

do nordeste sofreu a tradição exportadora, a fazenda paulista se 

acomoda melhor aos novos tempos, voltada para a lavoura de 

subsistência. Os viajantes do começo do século XIX assinalam, nas 

fazendas próximas ao Rio de Janeiro, a passagem progressiva da 

categoria de chácaras e quintas para a de grandes propriedades. 

Observação, de resto, assentada sobre o óbvio, recordada a 

circunstância de que a influência da cidade cessa a pouco mais de 

vinte quilômetros da costa.7 As acomodações e o mobiliário são, à 

medida que se avança no interior, cada vez mais rústicos, no mesmo 

caráter do vestuário, de panos grosseiros, tecidos dentro do latifúndio. 

Luccock, atordoado diante do fenômeno emergente da variedade das 

culturas e preocupado em lhe discernir a causa, o atribui, em 

Pernambuco, à orientação governamental. O feijão c a mandioca se 

associam e disputam a vizinhança da cana e do algodão, com prejuízo 

dos lavradores e dos comerciantes, mais interessados nas culturas 

lucrativas de exportação, fato que teria contribuído para o 

descontentamento sobre o qual eclodiu a Revolução de 1817. Em outra 

passagem, vincula a mudança de rumo à quebra do estatuto colonial, 

provocado pela transmigração da corte, com a entrada nos campos das 

frutas e vegetais.8 Conjeturas infundadas, mas calcadas sobre uma 

situação nova. Coincide o comerciante inglês na sua queixa à faixa 

diminuta de comércio, provocada por essas unidades fechadas, com seu 

compatriota, o contrabandista Lindley, que escreve em período anterior 

à chegada de dom João VI.9 Não obstante a falta de moeda e o 



isolamento das fazendas, ainda assim, graças à coluna não destruída da 

exportação, o tráfico com o exterior permanece ativo, sobretudo para o 

comércio inglês, agora liberto, senão privilegiado, de todas as amarras. 

O padrão de trocas obedece, sempre que a praia se distancia, ao 

escambo, com o crédito de permeio, utilizado em escala inesperada e 

abusiva.10 O lucro da atividade agrícola não se expande, como é natural 

na conjuntura restritiva, reduzido, segundo cálculos de Saint-Hilaire, 

a dez por cento sobre o capital empregado11, lucro que se eleva no 

período do café. A terra, diante da nova perspectiva, embora fácil de 

obter para o requerente bem situado, passa a contar de forma mais 

expressiva na composição do estabelecimento. 

A imediata conseqüência: o fazendeiro, enclausurado no seu 

domínio, não é mais o instrumento passivo do intermediário da 

exportação ou do fornecedor de escravos. Ele, se a ruína na hora da 

contração da fazenda não o abateu, tem nas mãos as condições, 

embora não vigorosas, para resistir à pressão exterior e ditar sua 

conduta, que a velha arrogância, bebida nos tempos da caudilhagem 

territorial, lhe inspirará. 

A passagem do empresário exportador para o senhor de rendas e 

produtos coincide com a transmigração da corte, em 1808. Soma-se a 

maturação interna da colônia a um acidente da política européia, 

separando o tênue, mas já vivo, anseio de emancipação das tendências 

liberais, separação singular e inexistente na América espanhola e 

inglesa. Um rei absoluto realiza, preside, tutela a nação em emergência, 

podando, repelindo e absorvendo o impulso liberal, associado à fazenda 

e às unidades locais de poder. Liberalismo, na verdade, menos 

doutrinário do que justificador: os ricos e poderosos fazendeiros 

cuidam em diminuir o poder do rei e dos capitães-generais apenas para 

aumentar o próprio, numa nova partilha de governo, sem generalizar às 

classes pobres a participação política. Ocorre que, com a contração 

econômica do latifúndio, a terra e as conexões produtoras passam a 

adquirir maior importância, com a gravitação de categorias de pessoas 

sem terra em torno do proprietário. Nesse sentido, o empresário, o 



senhor de engenho que, desde Duarte Coelho, impunha seu predomínio 

graças aos investimentos da indústria de moagem de cana, com as 

lavouras cativas, converte-se no fazendeiro, estendidas as dependências 

para todas as culturas, que só ele comercializa e redistribui. O senhor da 

fazenda é, agora, senhor do mercado fechado e das comunicações 

exteriores. O engenho — que se compõe da fábrica e da fazenda12 — 

alonga o seu segundo componente, numa base agrícola mais larga. No 

nordeste açucareiro, onde será mais difícil a mudança, com a rígida 

tradição exportadora e a monocultura, os lavradores subsidiários não 

são mais os donos de terras próprias e os arrendatários dos senhores 

de engenhos, todos dedicados à cana. As terras, segundo o depoimento 

de Koster, são divididas pelo proprietário, senhor de engenho, em cinco 

parcelas: as matas, as terras do plantio de cana, as de pastagens, as 

plantações para alimentação dos escravos e as ocupadas por homens 

livres. Com o emprego dos escravos na empresa industrial do engenho 

ou das lavouras de cana, assumem importância as culturas de 

mandioca e feijão, algumas vezes o milho, gêneros que o proprietário 

nem sempre pode comprar. Essa necessidade será coberta pelas 

lavouras dirigidas pelo fazendeiro, com seu pessoal, ou resultará dos 

homens livres, os moradores sem terras, precariamente fixados ao solo, 

sem nenhum contrato escrito, vendendo as sobras ao proprietário, que 

lhes fornece os implementos agrícolas. "A posição que essas pessoas 

têm nessas terras ocupadas é insegura e essa insegurança constitui 

um dos grandes elementos do poder que um latifundiário desfruta 

entre seus moradores. Nenhum documento é escrito mas o 

proprietário da terra autoriza verbalmente o morador a erguer sua 

casinha num terreno, habitando-a, sob condição de pagar uma renda 

mínima, de quatro a oito mil-réis, um ou dois 'guinéus', ou pouco mais, 

e lhe permite cultivar o que possa fazer pessoalmente mas a renda 

aumentará se for auxiliado por alguém. Às vezes, na convenção verbal, 

dispõe-se que o rendeiro deverá prestar certos serviços em vez de pagar o 

foro em moeda."13 Na borda das cidades, a horticultura se expande, 

cultivada sobretudo pelo imigrante português, disposto a usar das 



próprias mãos, ao contrário de seu compatriota de há dois séculos. 

Tollenare percebe, no campo nordestino, três classes: os senhores de 

engenho, grandes proprietários territoriais; os lavradores, espécie de 

rendeiros; e os moradores, ou pequenos colonos. Os lavradores, 

rendeiros sem contrato escrito de arrendamento, plantam cana em 

terras do senhor de engenho, no velho esquema do século XVI, com o 

domínio de escravos e lavouras de subsistência. Os moradores gozam 

da permissão de erguer sua cabana, com pequena retribuição, sujeitos 

à expulsão sumária.14 Koster e Tollenare coincidem no seu depoimento: 

o velho engenho monocultor ganha novas dimensões, alargando, com a 

transformação, a estrutura de classes. A dicotomia senhor e escravo 

perde o conteúdo para armar, em torno do proprietário, uma tosca 

pirâmide de dependentes, fechada sobre si mesma. O exclusivismo da 

cana sofreria, ao tempo, brechas pelos produtos do sertão: o algodão e o 

gado, com fazendas organizadas sem o traço monocultor. No sul — São 

Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro (algumas léguas longe da capital) 

— a reclusão fazendeira toma maior consistência, agravada pelo 

isolamento das estradas precárias. Só os escravos, as ferramentas 

agrícolas e os artigos de luxo, além do sal, vêm de fora, num comércio 

cheio de entraves e retardamentos.15 Nesse contexto, a indústria, 

depois de levantadas as interdições colbertianas, não pode se 

expandir, tolhida pela falta de mercado e pelo transporte caro. A 

produção manufatureira em pequena escala sofreria ainda a 

concorrência inglesa, com seus produtos cada vez mais baratos."16

Isolamento, menor dependência do exterior, confinamento às 

localidades do campo — este o caráter rural do começo do século XIX. O 

comércio, fortemente vinculado ao estamento governamental, perde a 

absoluta supremacia nas fazendas. Ele se articula em antagonismo ao 

latifúndio, gravitando em torno da metrópole, da qual depende para 

alimentá-lo de mercadorias e crédito. Perde, de outro lado, a 

consistência hegemônica, com a chusma de comerciantes ingleses que, 

a partir de 1808, invade as cidades do litoral. As capitanias, 

centrifugamente voltadas para as unidades agrícolas, não logram 



engastar-se numa base homogênea de interesses, dispersas, além 

disso, nas conexões autônomas com o comércio europeu. 

2

A DINASTIA DE BRAGANÇA cumpria, a 29 de novembro de 1807, um destino já 

entrevisto pelo primeiro rei dessa casa, dom João IV. As dificuldades da 

restauração se resolveriam com o Brasil independente, já a única 

colônia que sustentava a monarquia, a "vaca de leite" da metrópole. O 

plano se faz realidade, com o furacão napoleônico desencadeado sobre 

a Europa, no momento em que muitos reis perdem o trono ou o 

entregam à voracidade das armas francesas. O Brasil, sustentáculo do 

reino, torna-se seu refúgio, com imediatas conseqüências sobre a 

própria estrutura do reino, mal seguro e flutuante sem os recursos 

americanos, suas rendas, tributos e comércio. A resistência secular ao 

domínio inglês, resistência desesperada e inútil, esboroa-se, 

favorecida a quebra, paradoxalmente, pelas armas de Napoleão. O reino 

não seria inglês, subjugado pelas tropas de Junot, mas o seu cerne, o 

seu miolo, a sua substância cairiam sob a tutela econômica da 

Revolução Industrial. A indecisão, as negociações dúplices, as 

escaramuças diplomáticas levaram à histórica viagem da noite de 29 de 

novembro, em que o juízo da nação parece recuperado nos lábios de 

dona Maria I, a louca, única a lamentar o abandono do país sem 

combate, sem uma batalha perdida, sem um tiro disparado. O povo, 

bestializado diante da cena como bestializado assistiria a outra, em 

outro palco, quase um século depois, o povo não acreditava no que via, 

entre lágrimas e imprecações, a dar vazão ao seu melhor sentimento, a 

saudade. Emigrava a corte, seu ouro e seus diamantes, com metade do 

dinheiro circulante, frustrada por não poder arrecadar a prata das 

igrejas.17 Entre dez mil e quinze mil pessoas acompanham o rei, sem 

contar os militares, embarcados em vinte vasos de guerra, sob a escolta 

da marinha inglesa.18 Portugal ficaria entregue a uma regência, o Brasil 



seria, desde logo, um "novo império", de acordo com a força dos 

acontecimentos e a expressa vontade régia. 

O desembarque na Bahia traz a primeira conseqüência da 

transmigração: fechados os portos da metrópole, a monarquia não podia 

exportar sua produção e adquirir os bens necessários à sua 

subsistência. A abertura dos portos, repelido o alvitre de um empório 

inglês localizado e exclusivo da Grã-Bretanha, quebra o pacto colonial, 

inútil a reserva de provisoriedade inscrita na carta de 28 de janeiro de 

1808. Conquista na verdade ferida com as tarifas preferenciais de 

1810, que garantem o mercado brasileiro às manufaturas inglesas por 

quinze anos. A outra conseqüência, esta caracterizada com o 

desembarque no Rio de Janeiro, a 8 de março de 1808, teria profunda 

projeção interna: as capitanias, dispersas e desarticuladas, gravitariam 

em torno de um centro de poder, que anularia a fuga geográfica das 

distâncias. A capital, no espaço de dez anos, sai da categoria da aldeia 

dos cinqüenta mil habitantes e conquista os cento e dez mil19, que a 

lança entre as grandes cidades do mundo. O comércio estrangeiro, 

subitamente admitido na colônia, moderniza a acanhada vida colonial, 

com o padrão de costumes e idéias novas. A corte aglutina, no Rio de 

Janeiro, a camada funcionária e faminta de empregos, sob o patrocínio 

do estado-maior de domínio, reunindo explorados c exploradores no 

mesmo solo. O nascente antagonismo entre colônia e metrópole 

quebra-se sob a mole devoradora de fidalgos, concentrando a 

soberania, a velha e a emergente, sob o trono. A nobreza burocrática 

defronta-se aos proprietários territoriais, até então confinados às 

câmaras, em busca estes de títulos e das graças aristocráticas. A corte 

está diante de sua maior tarefa, dentro da fluida realidade americana: 

criar um Estado e suscitar as bases econômicas da nação. Sob o 

império de sua estrutura secular, amoldada ao sistema absoluto de 

governo, lançará sobre a colônia uma pesada túnica, fio a fio 

costurada, capaz de disciplinar a seiva espontânea, mantido o divórcio 

entre a camada dominante e a nação dominada tímida, relutantemente 

submissa. As transações, as acomodações, as dilações serão o método 



de ajustamento entre uma e outra corrente, disfarçadas na condução 

das obras modernizadoras do alto, de cima, tiranicamente, 

espetacularmente, com a ilusão do progresso súbito. Timidez e 

megalomania farão, por muitos anos, a contextura do governo, em 

quadro já entrevisto por Echwege no começo do século XIX.20 Entre o 

passo medroso e o plano temerário a crise quebrará a euforia da 

embriaguez gerada pelas ilusões mercantilistas. Uma voz tardia, a voz 

de Timandro, dirá, lembrando o herdeiro de dom João VI, que o 

soberano, filho das mãos do povo, usurpou a soberania, fiel ao passado, 

em nome do direito divino e do poder hereditário. "A nova realeza" — 

declama — "saída da lavra da nação, ostenta-se superior a ela, ataca-a e 

a absorve em si. É o caso da balada inglesa: o químico concebe o 

singular projeto de compor uma criatura humana; já os ingredientes 

reagem e combinam-se no laboratório; forma-se um membro; depois 

outro; depois outro, enfim um ente vivo palpita e respira. Porém, oh 

Deus, é um monstro disforme, que lança-se sobre o químico 

arrependido, o dilacera, e o devora."21 A corrente que vem dos campos e 

dos sertões, dos latifúndios e das câmaras, terá a sua hora, mas, 

domada e enobrecida, cederá ao comando da ordem superior, em 

muitas jornadas de otários. A outra alternativa não seria sedutora: a 

anarquia espanhola mostra a outra face da revolução, da soberania 

popular sem freio, despida dos controles tradicionais e seculares da 

metrópole.

Dom João logo organizou seu ministério: a pasta dos negócios da 

guerra e estrangeiros, à qual competia a direção geral da política, coube 

ao conde de Linhares, dom Rodrigo de Sousa Coutinho (falecido em 

1812, substituiu-o Antônio de Araújo de Azevedo, conde da Barca, 

morto em 1817, quando ocupou a pasta o magistrado Tomás Antônio de 

Vila Nova Portugal, com papel principal nos acontecimentos de 1821). A 

pasta da marinha foi confiada ao visconde de Anadia. A da fazenda e 

interior, a mais ligada ao Brasil, foi entregue a dom Fernando José de 

Portugal, depois marquês de Aguiar. O ministério, de nítida coloração 

inglesa, graças à presença de dom Rodrigo, acentua esse caráter com 



Barca e Palmela. Nenhum desses homens, apesar de sua experiência 

européia, sentia a necessidade de reformar o sistema monárquico, na 

sua implantação no novo mundo. "A idéia fundamental de dom Rodrigo 

em matéria administrativa parecia ser a de acelerar extraordinariamente 

o movimento sem mudar o sistema do maquinismo, apenas 

aumentando-lhe as peças e carregando demasiado a pressão. Na lida 

não ocorria ao precipitado engenheiro indagar se a velha e carcomida 

armação agüentaria a refrega."22 A ascendência do ministro da guerra e 

estrangeiros não se impunha sem atritos: cada um de seus colegas 

governava seu setor, com o rei participando de todas as decisões. O 

marquês de Aguiar disputa, pelo seu talento e sua fidelidade à Coroa, a 

função de reorganizador da corte. Tudo se concentrou, no primeiro 

golpe, em situar no mundo político e administrativo os fugitivos 

desempregados, colocando-lhes na boca uma teta do Tesouro. Os 

fidalgos de alta linhagem, os que dispunham de meios próprios de vida, 

não acompanharam, senão excepcionalmente, o regente. Um duque, o 

de Cadaval, faleceu em trânsito, na Bahia. Seguiram-no, em ordem de 

grandeza, os marqueses de Alegrete, Angeja, Bellas, Lavradio, Pombal, 

Torres Novas e Vagos, os marqueses de São Miguel e Lumiares, os 

condes de Belmonte, Caparica, Cavaleiros, Pombeiro e Redondo, o 

visconde de Anadia, Antônio de Araújo (futuro conde da Barca), dom 

Fernando José de Portugal (depois marquês de Aguiar), dom João de 

Almeida (depois conde de Galveas), dom Rodrigo de Sousa Coutinho 

(posteriormente conde de Linhares). Vinham a seguir os generais 

Forbes e Napione e a chusma de satélites: monsenhores, 

desembargadores, legistas, médicos, empregados da casa real, os 

homens do serviço privado e protegidos de dom João. Eram os vadios e 

parasitas, denunciados por Hipólito José da Costa, que continuariam 

no Rio de Janeiro o ofício exercido em Lisboa: "comer à custa do Estado 

e nada fazer para o bem da nação".23 Organizar o império, para o 

ministério, seria reproduzir a estrutura administrativa portuguesa no 

Brasil e colocar os desempregados. O eixo da política era o mesmo, 

secularmente fundido: o reino deveria servir à camada dominante, ao 



seu desfrute e gozo. Os fidalgos ganharam pensões, acesso aos postos 

superiores os oficiais da Armada e do Exército, empregos e benefícios os 

civis e eclesiásticos. Para a sementeira pródiga criaram-se as reparti-

ções, com mão larga e com a imaginação curta: ''O governo do Brasil" 

— escreve Hipólito — "arranjou-se exatamente pelo Almanaque de 

Lisboa, sem nenhuma atenção ao país em que se estabelecia. Mostra, 

por exemplo, o Almanaque, em Lisboa, um Desembargo do Paço, um 

Conselho da Fazenda, uma Junta de Comércio, etc; portanto, quer o 

Brasil careça destes estabelecimentos, quer não, erigiram-se no Rio de 

Janeiro, logo que a corte ali chegou, um Desembargo do Paço, um 

Conselho da Fazenda e uma Junta do Comércio. Precisa-se, porém, pela 

natureza do País, de um Conselho de Minas, uma Inspeção para a 

abertura de estradas, uma Redação de mapas, um Exame de navegação 

dos rios, c muitas outras medidas próprias do lugar. Mas, nada disso se 

arranja, porque não aparecem tais coisas no Almanaque de Lisboa. 

Remediar-se-ia isto mudando os atuais relógios e substituindo-lhes 

outros? A nossa opinião é que não, porque a substituição seria dos 

mesmos elementos, isto é, escolher-se-iam para ministros homens da 

mesma classe, que são conhecidos somente por serem cortesãos e não 

por seus talentos como estadistas. Os homens de ciência, e não 

cortesãos, não têm modo algum de serem conhecidos e chamados para 

o governo do seu país".24 A obra de modernização, empreendida pelas 

mãos de Pombal e dos portugueses europeizados, se substituía, na 

colônia, o retorno às velhas tradições obsoletas. Os reinóis 

transmigrados, arrogantes e desdenhosos da terra, doidos para volver 

às delícias lisboetas, não compreendem o país e o tratam como uma 

conquista a explorar. Os vícios e abusos atravessaram o Atlântico, para 

o "cômodo plagiato e cópia"25, para maior carga do Tesouro e maiores 

ônus sobre a população nativa. A receita pública subiu, de 

2.258:172$499, em 1808, para 9.715:628$699 em 1820. O Banco do 

Brasil, ao invés de auxiliar do comércio e da indústria recém-liberada, 

obedeceu, de acordo com a inspiração de sua lei orgânica, ao papel de 

servir o erário, destino que o matou, depois de treze anos de precária 



existência. A despesa recai, em mais de dois terços, num período e 

outro, no custeio da casa real, exército, tribunais, pensões e soldos.26

Tudo fluía ao aparelho de sucção da corte — "o cancro roedor da 

vitalidade econômica do país [...] ela acudia aos seus dependentes 

imediatos não só com mesadas e cargos rendosos, mas até com rações 

diárias de víveres, as quais não eram desdenhadas mesmo por pessoas 

bastante ricas. As despesas da ucharia de D. João VI ficaram 

impressas na tradição popular e são ainda hoje citadas como 

simbólicas da imprevidência e prodigalidade da administração da Real 

Casa. No ano de 1818 — o pormenor é suficiente — consumiam-se 

diariamente no Paço 620 aves, muito mais naquelas rações, cujo valor 

subia, o das mais importantes, a 500 francos por mês, do que na 

alimentação mesma do palácio. Para se fazer uma melhor idéia do 

desperdício, pode-se referir que a ração diária da aia do Infante D. 

Sebastião, filho do falecido D. Pedro Carlos, abrangia 3 galinhas, 10 

libras de carne de vaca, meia de presunto, 2 chouriços, 6 libras de 

porco, 5 de pão, meia de manteiga (que era muito escassa no Rio), 2 

garrafas de vinho, 1 libra de velas, 1 de açúcar, café, frutas, massas e 

folhados, legumes, azeites e outros temperos".27 Mais de trezentos 

cavalos e muares ocupavam cocheiras do paço de São Cristóvão, 

acrescidos de outro tanto no paço da cidade. Nessa dança de 

desperdícios, a sovinice do rei, poupado até à miséria com seus 

recursos próprios, formava contraste ridículo com a folga dos 

funcionários e dos grandes. O ambiente inspirou a um zeloso burocrata 

a expressão, que fez fortuna durante um século e meio: o país está "à 

borda do precipício".28

A obra da corte não se reduziu apenas à contrafação lisboeta. O 

sistema monocrático, com assento no soberano e seus três ministros, 

fiel aos precedentes absolutistas, reduziu os conselhos — os poderosos 

e tardos conselhos dos séculos XVII e XVIII — a órgãos quase 

decorativos, embora dispendiosos. A carapaça administrativa, enorme e 

inútil, composta, ao lado da ordem ministerial, do Conselho de Estado, 

da Mesa de Consciência e Ordens, do Conselho da Fazenda, da Junta 



do Comércio, da Intendência Geral de Polícia, da Casa de Suplicação, 

tribunal este que se articulou sobre a relação do Rio de Janeiro, com o 

Desembargo do Paço, não esgotou as atividades da corte. O comércio, 

com a abertura dos portos, ganhou súbito incremento. A indústria 

tornou-se livre, revogadas as medidas colonialistas do século XVIII. As 

proibições e monopólios que emperravam a produção e o sistema de 

trocas tendiam a desaparecer em alguns setores, a se mitigar em 

outros, mantidos, entretanto, numa teimosa faixa reservada à Coroa. A 

economia moderniza-se, sobretudo com a influência dos comerciantes 

ingleses, sem adotar o liberalismo, pelo qual suspira, há trinta anos, o 

escol intelectual da colônia.29 Esta tendência liberal terá, no seu bojo, 

voluntária ou implicitamente, o conteúdo anticolonialista, 

emancipador. O espírito comercial dos negociantes, portugueses na 

sua maioria, será tenaz obstáculo à atualização dos métodos. Falta-lhes 

a seriedade burguesa, a ética da limpeza nas transações, a perseverança 

nos compromissos e tratos, segundo mais de uma queixa dos comer-

ciantes estrangeiros, imbuídos das práticas do capitalismo. "Em seus 

negócios," — refere Lindley acerca da classe mercantil da Bahia — 

"prevalece a astúcia mesquinha e velhaca, principalmente quando 

efetuadas as transações com estrangeiros, aos quais pedem o dobro do 

preço que acabarão aceitando por sua mercadoria, ao passo que 

procuram desvalorizar o que terão de obter em troca, utilizando-se de 

todos os artifícios ao seu alcance. Numa palavra: salvo algumas 

exceções, são as pessoas inteiramente destituídas do sentimento de 

honra, não possuindo aquele senso geral de retidão que deve presidir a 

toda c qualquer transação entre os homens."30 Ao protestante austero, 

austero embora contrabandista, do contrabando inglês que rompia o 

monopólio colonial, escandalizam as sobrevivências da barganha pré-

capitalista, para a qual a economia seria um trabalho de especulação. 

A corte, desligada da metrópole, reluta em aceitar a passiva 

submissão às manufaturas e ao comércio britânicos. Sente que o 

capitalismo industrial, na plenitude de seu desenvolvimento, retirará 

do sistema político português todas as bases de poder. Admitido o 



ingresso da Grã-Bretanha, tolerado por força das circunstâncias com 

as tarifas privilegiadas de 1810, o controle da economia não será mais 

possível, reduzido o governo a mero cobrador de impostos. O conflito, 

travado em nome de duas ideologias, a mercantilista e a capitalista 

liberal, repousa, na verdade, no centro da própria estabilidade do 

domínio patrimonial do Estado. O comércio português e o brasileiro 

advertem-se, desde logo, em representações dirigidas ao soberano, do risco 

causado aos seus interesses31, risco que, dados os vínculos com a 

camada dirigente, acabará ferindo a Coroa. O revide à ameaça será 

imediato, lançado do alto, em obra de comando e coordenação dos 

interesses privados, privados mas associados e protegidos pelo estado-

maior de domínio. Uma série de ações prepara a defesa do reduto 

monárquico, liberto do ogro francês, mas exposto a um perigo maior, 

cauteloso, pacífico e universal. Era necessário que o encerramento do 

período colonial não significasse o fim do sistema monárquico, com a 

emancipação econômica, emancipação sob o controle do estrangeiro 

mais rico. Duas medidas de envergadura firmariam as trincheiras de 

resistência: a criação do Banco do Brasil (12 de outubro de 1808) e a 

fundação da siderurgia nacional (10 de outubro de 1808). Outras 

providências completariam o edifício: a liberdade industrial, os 

melhoramentos urbanos e de transportes, o jardim botânico destinado 

ao transplante experimental de novas culturas, a fábrica de pólvora, o 

arsenal de marinha (construção naval), a tipografia régia, a instituição 

do ensino superior militar c médico, etc. A monarquia portuguesa, 

assediada pelas armas francesas e pelas manufaturas inglesas, rebelde 

à absorção estrangeira, voltou-se para a ex-colônia, numa obra quase 

nacionalista capaz de convertê-la numa nação independente. Um 

Estado sitiado refugia-se no perigo menor, no perigo menor à 

estabilidade do sistema monárquico, certo de que a América o 

prolongaria. O astuto e calado dom João, fino e dissimulado, herdara 

de sua casa, como demonstrarão os sucessos da década de 20, uma 

preocupação obsessiva, permanente, fixa: a conservação da coroa na 

sua cabeça e de seus sucessores. O alcance objetivado na criação do 



Banco do Brasil está inscrito no alvará de 12 de outubro: auxiliar do 

Tesouro, casa emissora e agência de sustentação do comércio 

português, que, no momento, saía da tutela comissária para a 

autonomia. "Eu, o príncipe regente, faço saber aos que este meu Alvará 

com força de Lei virem: que atendendo a não permitirem as atuais 

circunstâncias do Estado que o meu Real Erário possa realizar os 

fundos, de que depende a manutenção da monarquia e o bem comum 

dos meus fiéis vassalos, sem as delongas que as diferentes partes, em 

que se acham, fazem necessárias para sua efetiva entrada: a que os 

bilhetes dos direitos das Alfândegas tendo certos prazos para seus 

pagamentos, ainda que sejam de um crédito estabelecido, não são 

próprios para o pagamento de saldos, ordenados, juros e pensões que 

constituem os alimentos do corpo político do Estado, os quais devem ser 

pagos nos seus vencimentos em moedas correntes: e a que os 

obstáculos que a falta de giro dos signos representativos dos valores 

põem ao comércio, devem quanto antes ser removidos, animando e 

promovendo as transações mercantis dos negociantes destas e das 

mais praças dos meus domínios e senhorios com as estrangeiras."32 As 

emissões — a substituição do ouro pelo papel, já recomendada por 

Adam Smith — complementam as deficiências do sistema tributário e 

suprem a escassez de moeda, dificuldade que emperra, durante o 

período colonial, o comércio, segundo uma queixa que vai do Diálogos 

das grandezas aos viajantes da época da transmigração. O curso 

forçado inaugurou o sistema interno da moeda brasileira, instrumento 

dos audaciosos planos futuros de fomento comercial, com as crises 

que devastarão o país, na hora em que a embriaguez e a megalomania 

cedem lugar à realidade. As emissões, limitadas à "necessária cautela" 

dos administradores, matarão o estabelecimento, engajado e roído pelos 

gastos governamentais. A liquidação do banco não eliminará o 

expediente, incorporado, mais tarde, às diretas manipulações do 

Tesouro. Nem os tributos lançados em seu benefício evitarão o 

desastre, devido mais aos preconceitos monetários da época. Mauá 

dirá, mais tarde, que o meio circulante brasileiro, desde então, será 



unicamente constituído de papel inconversível: regulador de todas as 

transações e exclusivo instrumento das trocas.33 O apego ao ouro seria 

um fator de dependência, de obediência aos padrões europeus, 

sugeridos para a liquidez da dívida externa. A liquidação do banco teria 

sido, dentro dessa perspectiva, o mais grave erro do Primeiro Reinado.34

A outra coluna da emancipação econômica do Brasil — a siderurgia — 

resultou num malogro, o mais relevante na economia brasileira, com o 

retardamento de quase um século e meio do surgimento da indústria 

nacional. As três tentativas de dom João, em Minas Gerais e São Paulo 

— as obras de Câmara, Varnhagen e Echwege —, foram deficitárias, 

incapazes de abrir o mercado interno e conter a concorrência 

estrangeira: Echwege, ao perguntar se poderia manter-se no Brasil uma 

grande fábrica de ferro, analisa as causas do desastre dos 

empreendimentos de dom João, causas que explicam a impossibilidade 

da indústria, no começo do século XIX. A natureza liberal do país, 

começa a lamentar o metalurgista, engana os brasileiros: supõem que 

podem mobilizar, de golpe, seus recursos naturais. A crítica dardeja 

diretamente o soberano, com a sua preocupação de, por meio de 

alvarás e incorporação de sociedades, suscitar, do deserto, uma grande 

indústria. Em primeiro lugar, um dilema: os estabelecimentos do litoral 

seriam feridos pelo alto custo do transporte da matéria-prima e dos 

salários (víveres e o preço do escravo). No interior, onde a matéria-

prima é barata e os custos de mão-de-obra menores, não há 

mercado, obrigados os produtos a correrem para a costa, onde o custo 

dos transportes onerará o produto, tornando-o mais caro que o similar 

importado. O ponto de onde se irradiam todas as dificuldades, ponto 

não observado por Câmara c pelos planejadores, está na dispersão dos 

consumidores e na fabricação local, dentro dos latifúndios, de ferro em 

pequenas forjas. A autarquia agrária, a população disseminada, o baixo 

consumo — essas as circunstâncias que retardarão a indústria 

brasileira.35 O baixo consumo mantido pela escravidão e a disparidade 

brusca de fortunas condenarão a maioria do povo a viver da mão para a 

boca. De outro lado, o caminho da proteção alfandegária, necessário 



para assegurar a permanência da indústria, estava irremediavelmente 

fechado. A Inglaterra, como de hábito, sempre que auxiliava Portugal a 

sair das dificuldades européias, cobrava alto preço pela solidariedade: 

pelo tratado de 1810, os direitos alfandegários passaram a 15% para as 

mercadorias inglesas, taxa menor que a dos produtos portugueses, ou 

vindos de Portugal, com o ônus de 16% até 1818. A emancipação de fato 

do país do estado de colônia — anotou Varnhagen — "não podia ser dom 

permanente gratuito".36 Além do agravamento tributário e da criação de 

novos impostos, Portugal cedia a primazia do comércio à Grã-Bretanha, 

desejoso embora de retomar as vantagens transferidas por outros meios, 

os imaginários meios de fomento interno, em revide colbertiano contra 

a revolução industrial capitalista. Revide, entretanto, sem base e sem 

realidade, perdido nas escaramuças, nos planos, na fantasia 

inconseqüente. A tarifa de 24%, prevista no ato de abertura dos 

portos, teve vida efêmera: o sócio das lutas antinapoleônicas exigiu, 

desde logo, o valor dos seus serviços em moeda. O patrocínio do 

governo às manufaturas37, e não só à siderurgia, não logrou, diante do 

obstáculo criado pelas circunstâncias internacionais, gerar frutos 

permanentes. Para o consumidor — e, na realidade, os bens ingleses 

atingiram logo todas as classes — o novo sistema abriu maiores 

perspectivas de aquisição: a participação do Tesouro caiu de 150% 

para 24%. De onde se colhe que o pacto colonial era uma exploração 

econômica, em vez de ser "uma remuneração financeira que 

aproveitasse a todos os elementos da organização mercantil".38 A 

franquia dos portos às "nações amigas" foi mais um elo da hegemonia 

econômica inglesa, mal detida pelas veleidades pombalinas, perfazendo 

o tratado de 1810 o açambarcamento da colônia à influência inglesa, 

influência, no íntimo, tolerada com relutância no Rio de Janeiro, 

segundo o insuspeito testemunho de um comerciante britânico.39

Palmela, insuspeito de desamor à Grã-Bretanha, sentia que a real 

incorporação dos portos brasileiros ao comércio inglês seria "na forma e 

no fundo o mais lesivo e o mais desigual que jamais se contraiu entre 

duas nações independentes".40



A transmigração superpôs à estrutura social existente a 

estrutura administrativa do cortesão fugitivo, com os "renovamentos 

das supérfluas velharias de uma sociedade desfibrada, em que a 

burocracia se tornará o ideal da vadiagem paga".41 Provocou um 

estremecimento, quase um terremoto, na ordem social e econômica: 

atingiu o comercio, em todas as suas implicações e braços, a classe 

lucrativa já ferida com a contração do latifúndio agrário, excitou os 

senhores territoriais enamorados da aristocracia, experimentada 

oficialmente, brevemente com as milícias e ordenanças, no exercício dos 

cargos das câmaras militares, desencadeou a animosidade, o ciúme do 

burocrata colonial ao funcionário emigrado, favorecido com promoções à 

fidalguia e aos postos principais. A primeira abordagem da corte com a 

gente da terra deu-se com a classe dos comerciantes, que cederam ao 

príncipe e aos fidalgos as casas de moradia e financiaram as festas de 

regozijo pela viagem venturosa.  Este convívio revelou, desde a 

primeira hora, a espoliação dos transmigrados contra os 

proprietários. O soberano requisitava as moradias que entendesse — o 

direito de aposentadoria real — mediante o sumário processo de colar 

à porta as iniciais P.R. (Príncipe Real), que passou a ser rancorosa e 

zombeteiramente chamado de "ponha-se na rua". Volvidos dois anos, os 

proprietários começaram a reclamar, em vão, a retomada dos imóveis. 

O aluguel, tabelado de acordo com o último imposto predial pago, não 

correspondia à realidade, sobretudo tendo em conta o aumento 

sofrido com a mudança da corte e a abertura dos portos. Essa dura 

imposição, acrescida do agravamento tributário, lançou a primeira 

ducha de água fria no povo, suscitando o dissídio logo a seguir aberto, 

entre o português, o funcionário emigrado e desdenhoso, e o brasileiro, 

caracterizado este, pouco a pouco, no senhor rural, arredado o 

comerciante da contenda, por suas origens e pelas suas ligações 

metropolitanas, o comissário a que aludia o marquês de Lavradio. Depois 

da Independência, o jornal dos Andradas recordará o ódio antigo, cada 

vez mais vivo: "Os infames cortesãos que haviam acompanhado ao 

senhor D. João VI, os ínfimos criados do seu paço, em paga do benigno 



acolhimento que tiveram, só nos retribuíram com insultos c injúrias as 

mais ofensivas que se podem imaginar. O direito de propriedade, o 

mais sagrado de todos na sociedade civil, foi impunemente calcado aos 

pés por estes vândalos. Cidadãos mui respeitáveis foram obrigados a 

despejar suas casas para aposento deles; a outros tiraram-se quintas e 

fazendas por uma compra forçada ou aparente com promessas vãs de 

proteção, que nunca se verificaram".42 Obviamente, tais 

ressentimentos não permaneceriam vivos se, em compensação da 

propriedade expropriada, outras vantagens ressarcissem o prejuízo. Ao 

panorama de crise do setor mercantil, provocado pela queda do 

movimento das exportações, soma-se, agravando-o, o comércio 

estrangeiro, estruturado sobre a abertura dos portos. Os mercadores 

portugueses, já em agudas aperturas com o isolamento dos 

comitentes de Lisboa e do Porto, vêem chegar levas e mais levas de 

uma classe então inexistente. Somente mais tarde, com a libertação do 

reino das tropas napoleônicas, renascerá o mercador português, 

reafirmado nos seus vínculos, em oposição aos anseios locais de 

independência, protetor das forças militares que a ela se contrastam, 

no Rio de Janeiro, na Bahia e no norte. O interregno levará, entretanto, 

a cindir o comércio português em duas seções, o reinol e o que tende a 

se naturalizar, alienadas ambas as fatias do predomínio inglês, 

representado, na América, por seus próprios agentes. Essa categoria 

salvou-se do aniquila-mento, contudo, pelos contratos com o poder 

público e pelos negócios negreiros. Em verdade, o declínio do comércio 

português é anterior a 1808, por força das manufaturas inglesas, que, 

com melhores preços, invadem o mundo, por meios lícitos ou por 

intermédio do contrabando. O negociante inglês, depois da abertura 

dos portos, está em toda parte, não raro com o protesto dos 

negociantes locais. O pacto colonial ruía para nunca mais se erguer. 

Maria Graham, em 1822, só tinha olhos, no Rio, para o comércio 

estrangeiro: "Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns, 

não diferentes do que chamamos na Inglaterra um armazém italiano, de 

secos e molhados; mas em geral, os ingleses aqui vendem suas 



mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou franceses. Os últimos 

têm muitas lojas de fazendas, armarinho e modistas. Quanto a 

alfaiates, penso que há mais ingleses do que franceses, mas poucos de 

uns e outros. Há padarias de ambas as nações, e abundantes tavernas 

inglesas, cujas insígnias com as bandeiras da União, leões vermelhos, 

marinheiros alegres, e tabuletas inglesas, competem com as de 

Greenwich ou Depford".43 O príncipe de Wied Neuwied sentia, 

igualmente, a "exagerada preponderância da Inglaterra"44, com a rápida 

mudança de hábitos: os talheres ingleses ensinam a comer, as fazendas 

a vestir, as bebidas a beber. Era a economia "imperialmente 

dominada"45 e a sociedade subvertida no seu isolamento e atraso, 

modernizando-se muito e civilizando-se pouco, o luxo em lugar da 

cultura. Dos 777 navios portugueses entrados no Brasil, em 1807, 

apenas 57, em 1820, passam a freqüentar o Rio de Janeiro.46 A 

presença dominadora da Grã-Bretanha e o recesso da euforia 

provocada pela guerra, sequiosa de produtos coloniais, arredam 

Portugal das costas americanas. 

Diante do forçado retraimento da classe mercantil, a tradicional 

aliada do centralismo dos reis, uma outra classe, até então perdida no 

interior, emerge na corte. "Os grandes proprietários rurais, de S. Paulo 

e Minas especialmente e do interior fluminense, viram-se 

naturalmente atraídos pelo brilho da corte real e pelas seduções das 

honras, títulos c dignidades de que ali se encontrava o manancial: 

entraram portanto a freqüentar esse Versalhes tropical sito em São 

Cristóvão. Ali se despiam de alguns preconceitos, alijavam certas 

velharias de espírito e prestavam ouvidos aos novos Evangelhos. Talvez 

ao mesmo tempo contraíssem vícios. O efeito da instituição servil sobre 

que se baseava a nossa organização social, era tão poderosa e por forma 

tal amolecera a fibra brasileira, enrijada nas lutas contra a natureza, 

que, conforme observaram com critério Spix e Martius, muito mais do 

que o gosto das artes, ciências e indústrias, fez o contato europeu 

desenvolver-se no Reino Ultramarino o gosto do conforto, do luxo e dos 

encantos da vida social."47 Sobre eles passou a repousar o brilho das 



recepções e o fluxo dos tributos. A gentry48 procura arredar, no caminho 

do trono, o luso transmigrado e o comerciante, com a promoção de seus 

postos de milícias e ordenanças de seus cargos municipais às mais 

altas dignidades da corte, aliados à burocracia colonial de segundo 

grau, exilada nos municípios e nas capitanias, solidária com os 

senhores rurais. Essas duas parcelas, sob o comando da primeira, 

formarão o núcleo ativo das idéias separatistas, quando se mostrar 

inviável o reino unido, e fornecerão o incendiário contingente às Cortes 

de Lisboa, adensado, nas suas idéias, pelos intelectuais desprezados 

pela máquina oficial. Esta é a gente que Saint-Hilaire irá encontrar em 

São Paulo, ignorante de teorias, respeitadora da autoridade do rei, mas 

lúcida de que "o restabelecimento do sistema colonial lhes causaria 

dano porque se os portugueses fossem os únicos compradores de seu 

açúcar e café não mais venderiam suas mercadorias tão caro quanto 

agora o fazem".49 A Coroa sabia o modo de domar o proprietário rural, 

com os remédios já usados em outro tempo no aliciamento aos 

conquistadores e aos descobridores de minas: os dourados 

honoríficos, nobilitadores e inúteis. A distribuição será módica, nos 

graus, sob dom João e de mãos largas no reinado de dom Pedro I, que, 

de golpe, fundou a aristocracia brasileira, desde logo mais numerosa do 

que a de Portugal, em muitos séculos de monarquia. O príncipe 

regente, embora pródigo na semeadura, limitou-se às ordens honoríficas: 

2.630 cavaleiros, comendadores e grã-cruzes de Cristo; 1.422 das 

Ordens de São Bento de Avis e 590 de Santiago. Os barões, viscondes, 

marqueses e condes viriam depois, sob dom Pedro. A política era, nas 

intenções, finória: com papel, fita e metal conquistava lealdades, 

emparelhando na mesma dignidade brasileiros e portugueses, os 

nativos latifundiários c os transmigrados. No momento da nascente 

efervescência, quando os fazendeiros viam ao seu lado os arrogantes 

lusos, o engodo não realiza o mesmo milagre de um século antes. Mais 

tarde sentir-se-ia que o ouropel servia apenas para "engodar os fofos" e 

"premiar os indignos"50 — isto é, a vacuidade, em termos de poder, das 

honrarias tornava-se patente, ameaçando despertar no brasileiro os 



padrões antiaristocráticos, filtrados pela literatura revolucionária 

francesa. Depois da lua-de-mel inicial, da corrida às insígnias e da 

liberalidade das condecorações, sobretudo com o dissídio da Revolução 

de 1817, os brasileiros começam a ser vistos com desconfiança. Alguma 

coisa os distinguia dos fiéis vassalos emigrados e dos comerciantes 

reinóis atrelados aos interesses da metrópole. As altas patentes do 

exército tornam-se monopólio dos portugueses. Nos dias de 1810, 

Hipólito José da Costa já nota o irremediável confronto entre as duas 

nacionalidades, definidas pelas desconfianças mútuas, prenuncio das 

oposições futuras. "Os naturais do Brasil" — escreve o grande jornalista 

—, "quando vinham a Portugal, eram olhados como estrangeiros pelo 

governo, c como macacos pela plebe. Agora, está o Governo no Brasil, e 

pela mesma razão podiam os seus naturais olhar os europeus como 

estrangeiros. Mas, nem um só dos compatriotas do Brasil tem sido 

promovido ao Conselho de Estado: estrangeiros em sua casa e 

estrangeiros fora dela. Isto prova não só o monopólio de que falamos, 

mas a falta de senso comum dos monopolistas, porque, ao menos para 

adoçar a boca dos povos do Brasil, podiam ter nomeado um dos seus 

naturais para o Conselho, escolhendo algum adulador ou parasita, de 

que o Brasil abunda tanto como qualquer outro país do mundo. Mas, 

nem isso se tem feito. Vai em três anos que os estrangeiros ali foram 

buscar abrigo, e qualquer que seja a opinião dos europeus sobre a falta 

de talento e de energia dos naturais do país, todos devem confessar que 

os brasileiros não são cegos, e basta ter vista para conhecer a injustiça 

deste proceder, principalmente observando as circunstâncias atuais 

entre a Espanha e suas colônias."51 A perspectiva européia tornava 

mais clara a obscura realidade, mal percebida por brasileiros e 

portugueses, reunidos no Rio de Janeiro, sem intimamente se 

amalgamarem. O obstáculo à fusão vem da ordem política e 

administrativa tradicional, incapaz e se renovar e de ceder aos impulsos 

sociais nativos. Ao casamento preferiu a Coroa, vencida pelos seus 

preconceitos estamentais, a justaposição hierarquizadora, com a 

manutenção, nas capitanias, do sistema militar e burocrático. 



Com o entendimento entre a corte e o comércio, derivado dos 

fornecimentos, créditos, dos contratos de arrecadação tributária, a

gentry sentia que nada lhe sobraria, para o incremento de seu poder, no 

Rio de Janeiro. Ressentida e cabisbaixa, enganada e ridicularizada, ela 

volve aos seus latifúndios, já revitalizados com o café e enriquecidos 

com a melhor e momentânea exportação de seus produtos. Ela voltará 

para outros enganos e outras decepções, ao calor de seu poder armado, 

para uma jornada de dez anos. Compreendeu afinal que as "honrarias 

ocas" não valiam os sacrifícios feitos em dinheiro e homenagens: o 

caminho de volta se impôs. Os grupos que ficaram escolheram o 

isolamento, fingindo-se pobres ou replicando à arrogância e ao desprezo 

com altaneiro desdém.52 Os fazendeiros, retirados nos seus latifúndios 

ou vilas, vão destilar a ideologia separatista, portadores, agora, cada vez 

com maior consciência, de que eles são a nação. A burocracia, em 

breve, viria se cindir, com o retorno de suas camadas mais altas e com a 

nacionalização de outros setores, nacionalização provocada pela 

permanência dos cargos na corte nativa. Enquanto amadurecem as 

forças que definirão o decênio seguinte, a corte — "infame, corrupta, 

depravada", como a qualifica Borges Carneiro — veria a sua hora 

crepuscular, atolada em negócios e traficâncias. As propinas e as luvas 

aproximam comerciantes e burocratas, mercadores e fidalgos, 

expressão doentia de uma estrutura intangida. A geografia ultramarina 

não era, para a metrópole, não destruída apesar de sua mudança, o 

campo para o negócio de suas manufaturas ou o prolongamento de sua 

sociedade. Representa fundamentalmente um mundo a explorar, com 

tributos, controle comercial ou monopolização de produtos. Na 

medida em que as duas frações — a metrópole e a colônia — não mais 

se entendem em termos de estrita dependência, o velho divórcio das 

sociedades produzira os frutos explosivos da separação. Velho divórcio 

entre o governo-geral e as populações, entre o colono e o indígena, entre 

o obsoleto Almanaque de Lisboa e as capitanias, entre, finalmente, o 

Estado e a Nação. A carapaça transmigrada, incapaz de digerir a 

extensão americana, a sufoca e a amordaça. A sociedade, alheia às 



manipulações de gabinete, não se politiza, incapaz de transmitir 

oxigênio, calor e sangue ao Estado imobilizado, hígido, 

impenetrável. Uma surda corrente subterrânea emergirá, 

devastando instituições e preconceitos, idéias e convenções, 

costumes e vícios. O confronto acabará, entretanto, numa 

transação e num recuo. No momento, ensaiam as facções a futura 

estratégia, a de baixo, anárquica e selvagem, a de cima, astuta, 

macia e sem escrúpulos.

3

UMA VIGOROSA CORRENTE SUBTERRÂNEA, que ameaçara aflorar contra os 

emboabas, hesitante mas viva contra os mascates, tímida e ativa na 

Inconfidência, emerge em 1817, no Recife. Adensa-a uma 

constante, já homogênea no começo do século XIX, estruturada 

na propriedade agrária, em conflito com a cúpula burocrática, 

vinculada ao comércio urbano e internacional, o comércio de 

raízes portuguesas. A aliança entre propriedade agrária e 

liberalismo, visível nos demagogos letrados, entrelaçada pelos 

padres cultos, pelos leitores dos enciclopedistas e pelos 

admiradores da emancipação norte-americana, ensaia seus 

primeiros e vigorosos passos, que darão os elementos de luta nos 

dias agitados de 1822 e expulsarão o imperador em 1831, 

incapazes, todavia, de organizar o Estado à sua imagem. 1817 

não sugere um movimento malogrado, mas a amostra de uma 

tendência possível, como possível foi o processo de independência 

e de fragmentação do mundo americano espanhol. Para que se 

conserve o estatuto da transmigração e do reino unido os dois 

elos da cadeia hão de ceder: a sufocante camisa-de-força 

bragantina e a rígida organização militar e burocrática aderida às 

capitanias e aos municípios. Os mecanismos de controle político 

teriam de se reordenar, para ensejar a permanência da dinastia e 



assegurar o convívio com as forças locais de produção, 

povoamento e de intercâmbio social. Os engenhos de açúcar, as 

fazendas de algodão e de gado não poderiam continuar a gozar 

apenas da liberdade vigiada, amordaçadas colônias penais, 

entretidas na paz pelos afagos do rei ou Pelo dedo no gatilho das 

autoridades. A opressão — expressa nos tributos impiedosos e 

nos recrutamentos forçados — deveria ser reformulada por uma corte 

que, posto tradicionalmente intoxicada pelo absolutismo, seria sensível 

ao espírito conciliatório. O príncipe dom Pedro, em agosto de 1822, 

sentia bem a extensão da chaga, ao denunciar a cobiça da metrópole, 

que exigia dos brasileiros o pagamento do "ar que respiravam e da terra 

que pisavam", prometendo novo sistema tributário.53 Enquanto a 

reforma não alcança o interior e as cidades, o Recife liberta um brado: 

"viva a Pátria! Mata marinheiro". Os interesses e a ideologia da primeira 

parte do acorde subversivo se formaram de muitos fragmentos, de 

difícil liga e conciliação — o descontentamento fluído de muitas 

categorias, soldados, comerciantes e sobretudo dos agricultores. A 

segunda parte tinha um só alvo: os portugueses — os marinheiros das 

viagens transatlânticas, sugadores da economia local, o alto comércio 

preso à metrópole. Uma testemunha presencial dos acontecimentos, 

adversa à rebelião, situa a causa do descontentamento dos brasileiros 

na inveja da prosperidade dos portugueses, inveja voltada contra os 

comerciantes ricos e sublimada em "banquetes brasileiros dos quais se 

excluía o pão e o vinho da Europa; servia-se com ostentação a farinha 

de mandioca e a ruim aguardente nacional; enfim, tinham sido 

erguidos brindes à independência contra a tirania real e contra os 

portugueses da Europa".54 Varnhagen, também hostil à insurreição, na 

qual não vê um precedente à Independência, para ele derivada do ato 

régio de abertura dos portos, liga-a aos precedentes pernambucanos 

da economia. "Pernambuco" — escreve — "era a capitania onde mais 

pronunciados e enraizados se encontravam, especialmente desde a 

guerra dos Mascates, as antigas rivalidades entre os colonos nascidos 

no Brasil e os nascidos em Portugal. Essas rivalidades datavam já do 



primeiro século da conquista, e se tinham transmitido de geração em 

geração. Os filhos dos primeiros conquistadores, aventureiros, 

cavalheiros e pródigos, viam-se pobres e dependentes dos novos 

adventícios, que em poucos anos se enriqueciam, em virtude de sua 

sobriedade e economia."55 As lojas maçônicas, que irrompem na 

história brasileira, aglutinam os descontentes, com os padres urbanos 

no primeiro plano, também eles vítimas do despotismo da corte, que 

consumia os dízimos sem aplicá-los aos seus fins. No centro da 

conspiração e da revolta atuam os latifundiários, feridos pela 

voracidade do comércio exportador e financiador, feridos mas com maior 

raio de autonomia para organizar o revide e sentir o empobrecimento. A 

prosperidade episódica da guerra anglo-americana de 1812-13, que 

elevou as exportações de algodão, não restaurou os padrões antigos: em 

1816 e 1817 produzia-se menos que em 1805 e em 1807. O açúcar 

não conseguiu voltar à prosperidade de outros tempos, com os 

impostos de alfândega onerando as exportações. O credor, sempre o 

comerciante, mantém a ameaça iminente da tomada das propriedades 

agrícolas, apesar das leis protetoras ao devedor. O contribuinte, 

premido pela ausência de comunicação com o governo, não percebe no 

imposto — segundo o depoimento de Tollenare — uma "aplicação em 

benefício geral, mas, como um pagamento forçado feito à pessoa do 

soberano, que dele dispõe como lhe apraz e sem prestar contas, o que 

estabelece entre administrador e administrados uma espécie de 

hostilidade pouco conveniente".56 O sistema colonial, calcado sobre o 

trânsito de mercadorias e as extorsões de renda dele derivada, 

apresentava as suas deficiências, vivas no contraste de uma já quase 

integrada rede de produtores rurais. Os interesses entre comércio e 

produção se opõem cada vez mais, traduzindo o conflito entre colônia e 

metrópole, concentrada esta na corte, embora incorporada ao espaço 

físico americano. O comércio, visceralmente português, prende-se ao 

soberano, agente dele também, pelas arrematações, nas cobranças do 

fisco. Profeticamente, cinco anos antes dos acontecimentos de 1821 e 

1822, um comerciante francês, sediado no Recife, sentia que era difícil 



ser, ao mesmo tempo, rei de Portugal e do Brasil "e agir paternalmente 

para com dois povos. Um não pode viver sem o monopólio (entenda-se: 

o estatuto colonial); o progresso do outro exige a sua supressão".57

Este, na verdade, o conflito maior, ao qual os outros dissídios se 

submetem: a manutenção da obsoleta política metropolitana num país 

autônomo. O retraimento de Portugal aos seus recursos seria a sua 

ruína, com o malogro do sistema comerciai e do sistema político 

dominante. A expansão brasileira importaria na supremacia da classe 

proprietária, emancipada do estamento social, com a soberania 

apropriada pela nação, ao preço dos riscos, perigos e da anarquia da 

passagem de uma estrutura a outra. O caos das repúblicas espanholas 

rondava todos os caminhos. 

A Revolução de 1817 deixou no solo germes de revivescimento, 

que se prolongarão em 1824, na Confederação do Equador. Definiu um 

ideário, que se prolonga no curso de todo o Império, com o liberalismo 

forrado de energia republicana. Prende-se a uma situação social e 

econômica permanente, vulcão submerso, capaz, se a cúpula se 

desintegrar, de irromper bruscamente na superfície. Ele cristalizará 

elites próprias, mal assimiladas às categorias de poder 

institucionalizado, com fazendeiros, padres, comerciantes sem depen-

dência portuguesa, advogados, funcionários de segunda linha, 

enovelados, todos, na maçonaria e nas milícias e ordenanças. A classe 

média e os escravos sentem que o movimento não lhes pertence, voltado 

para interesses conservadores, acedendo ao seu ímpeto apenas para 

negar a ordem estabelecida, sem identificação com as realidades que a 

sustentam. A composição do governo de 1817 fixa a moldura da gente 

nova, sequiosa de mando, alheia à nobreza agarrada ao Tesouro de dom 

João VI: um comerciante que, malogrado em suas especulações, se 

converte em senhor de engenho (Domingos José Martins), um 

agricultor, um magistrado, um militar e um padre. No Conselho de 

Estado, um homem avulta, embora nunca reconheça sua participação 

no governo: Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1773-1845), ouvidor de 

Olinda, cujo verbo ecoará nas Cortes de Lisboa e na Assembléia 



Constituinte, depois de severa prisão na Bahia. Este primeiro Andrada a 

ganhar fisionomia, convulsivamente, na história do Brasil, explicará, 

mais tarde, sua fidelidade a dom Pedro, na hora da Independência: em 

1817, como em 1822, sua posição será igual, mudou o rei, antes 

absolutista, agora encarnação da liberdade. 

O duelo prometido pelas circunstâncias e anunciado em 1817, 

duelo entre a metrópole absolutista, enquistada na transitória corte do 

Rio de Janeiro, e as nativas forças desencadeadas, liberais por fora, 

anárquicas no seu conteúdo — este duelo não houve. As vigorosas bases 

que sufocaram a rebelião pernambucana — o exército português, o 

comércio transoceânico de origem e interesses metropolitanos, a 

burocracia — sofreram, dentro da sua cidadela, golpe inesperado. A 

partir do Rio de Janeiro, com a integração de São Paulo e Minas Gerais, 

um movimento, nacional na essência, conquistaria e uniria as forças 

políticas dispersas e descontentes. Por meio dele, a linha que parte da 

abertura dos portos levará ao 7 de setembro, sem ruptura, senão na 

superfície, do edifício monárquico, na feição que lhe infundiu a 

Revolução de Avis e a Restauração de 1640. A rápida sucessão de 

acontecimentos, concentrada em dois anos de febre, arma-se a partir 

da Revolução de 24 de agosto de 1820, irrompida no Porto. Ela 

aproximará a corte dos interesses brasileiros c fará da independência 

um imperativo de sobrevivência monárquica. Duas faces lhe darão 

contextura: a face da intriga política, vivida na cúpula do sistema, com 

a dança dos conselhos e dos cortesãos, e a face nacional, tecida nos 

latifúndios e nas relações comerciais. O reino unido, fórmula 

consagrada em 1815 pelas peripécias da política européia pós-

napoleônica, seria o eixo da contestação dos revolucionários 

portugueses. A união não tinha realidade: à supremacia de Portugal, 

vigorante até 1808, sucedera a supremacia do Brasil, com a quebra do 

estatuto colonial e dos instrumentos de sucção fiscal, agora 

concentrados no Rio de Janeiro. Uma circunstância agrava o fictício 

elo: Portugal precisava do Brasil para reanimar seu comércio e suas 

manufaturas e o Brasil poderia dispensar Portugal, com proveito à sua 



economia. Não causa espanto, desta sorte, que a esclarecida opinião 

brasileira — José Bonifácio, Hipólito José da Costa, etc. — fosse 

unionista, no momento em que a integridade das duas frações da 

monarquia seria conveniente ao Brasil. Para Portugal, consciente de 

suas dificuldades, o reino unido deveria ser apenas uma fachada, com o 

restabelecimento do monopólio do comércio, com a reabertura do 

mercado exclusivo e com a dissociação do centro de poder em 

territórios americanos autônomos. O irrealismo do plano restaurador 

não se evidencia apenas com o fortalecimento e a homogeneidade do 

núcleo brasileiro. Integrando-o e envolvendo-o, o capitalismo industrial, 

conduzido hegemonicamente pela Inglaterra, fizera da ex-colônia um elo 

internacional de um movimento econômico irreversível, indestrutível. 

Dom João VI prolongara sua presença no Brasil, ciente da desvalia do 

velho reino, devorado pela pobreza crescente, depauperado de gente e 

de dinheiro, certo de que a sua ausência do Rio de Janeiro precipitaria 

a separação. Entre as duas tendências — voltar ou ficar — o velho rei, 

com dilações, tergiversações, adiamentos, prolonga sua permanência, já 

há muito dissipado o perigo napoleônico, encarcerado o ogro numa 

pequena ilha e reorganizada a Europa sob a vigilância reacionária da 

Santa Aliança. 

A dualidade de poder, instaurada pela Revolução de 1820 — 

Cortes e Rei —, agrava-se numa dualidade de centros — Lisboa e Rio de 

Janeiro. Entre um e outro pólo projetam-se disparidades, que o tempo 

irá revelar e acentuar, transformando-as em aberto conflito. Atrás dos 

ostensivos lances das partes desavindas ardem reivindicações 

imediatas e tradições de longa fermentação. O pacto colonial está 

mortalmente ferido, na sua feição de fornecer ao mercado cativo da 

colônia todos os produtos de seu consumo, produzidos nos campos e 

nas indústrias do velho reino ou buscados, para trocas, na Europa, 

África e Ásia. A proibição de abrir manufaturas coloniais desapareceu, 

desde 1808, liberdade de pouco proveito, diante da concorrência ingle-

sa, favorecida pela tarifa privilegiada de 1810. Dedicado ao trânsito, ao 

transporte, perdera Portugal seu principal mercado, que representava 



cinco sextos do seu comércio internacional58, levando, na esteira, o 

desastre, a dúvida acerca da própria sobrevivência da nação. Um 

conjunto de misérias, o "atraso de ordenados e soldos — miséria 

financeira — como no fechamento das fábricas e no abandono da 

agricultura — miséria econômica", a humilhação da tutela britânica e 

da supremacia brasileira59, inspiram a burguesia do Porto e de Lisboa a 

reanimar a nação, com a retomada da soberania popular, sob os moldes 

liberais, renascentes na Europa subjugada pela ideologia monárquica. 

Cautelosamente, os revolucionários protestam fidelidade ao soberano e 

convocam a assembléia constituinte, mascarando-a na tradição, morta 

pelo absolutismo das Cortes do Reino. O primeiro passo de suas 

exigências consiste em recambiar o rei às suas origens, para dar 

cobertura, contra vontade e sem armas, às decisões dos sublevados. O 

revide veio pronto, disfarçado nas habituais indecisões: dom João VI 

permaneceria no Brasil, refugiado no Rio de Janeiro, rei absoluto 

contra os súditos portugueses sublevados. Portugal, pobre de armada e 

de exército, desfalcado de recursos, não atravessaria o Atlântico para 

capturar a corte relutante. O desafio levaria à república ou à nova 

dinastia, se permitissem as condições européias, confinado, todavia, 

Portugal às suas dificuldades, que matariam a euforia e as promessas 

revolucionárias. A ideologia liberal, já acesa no Brasil, com as 

labaredas afagadas nas lojas maçônicas e alimentadas pela agricultura, 

seria a enganadora ponte que romperia a perplexidade dos lances 

iniciais da guerra de evasivas e fugas. De outro lado, as tropas 

portuguesas, aliadas ao comércio de vínculos lusitanos e à alta 

burocracia enfadada dos trópicos e doida para regressar a Lisboa, im-

põem o reconhecimento da revolução. As baionetas dissipam as intrigas 

e os alvitres contraditórios dos ministros desavindos, Tomás Antônio 

contra Palmela: o pronunciamento de 26 de fevereiro determina o 

regresso de dom João VI, com a conquista, durante o ano de 1821, de 

todas as capitanias — era o ano do liberalismo português, embriagado 

no triunfo, com palavras ardentes, aclamações, luminárias e foguetes. A 

submissão brasileira, confiada submissão e não rendição, deixou às 



Cortes as mãos livres para a escondida obra recolonizadora, verdadeiro 

objetivo da revolta. Todos os obstáculos pareciam vencidos: o rei estava 

em Portugal, embora deixasse o inquietante rebento no Rio de Janeiro, 

a independência do reino afasta o fantasma da Santa Aliança e a 

desconfiança da Inglaterra, pacificadas com a permanência do sistema 

monárquico. O sentimento brasileiro, em unidade com as guarnições 

portuguesas que forçaram a adesão ao movimento de 24 de agosto, 

encontra, neste primeiro ar liberal, a quebra do velho c odiado sistema dos 

despóticos governadores c capitães-generais. As capitanias atingem a 

dignidade de províncias, comandadas por juntas de governo, sistema 

depois homologado pelas Cortes. 

Os revolucionários portugueses, enganados pelo fácil sucesso da 

causa, esqueceram, numa cegueira que lhes comprometerá a conduta 

futura, as incógnitas submersas no aplauso do Brasil. O liberalismo 

europeu contaminou-se de um conteúdo novo, que o desfigurava na 

essência e na forma. Para o Brasil, as idéias importadas, a revolução 

aclimatada significam a modernização das instituições políticas, com o 

aniquilamento do residual e subjacente estatuto colonial, mal eliminado 

no sistema do reino unido e na corte absolutista, empecilhos à expansão 

das virtualidades do país emancipado, sinônimo de país livre. O 

mandonismo dos capitães-generais sufoca os anseios da nascente 

aristocracia agrária, status aspirado pelos senhores territoriais. O poder 

que lhes interessa não será o dos municípios, reduzidos à impotência e 

ao silêncio, mas o mecanismo das chefias das unidades maiores, as 

capitanias, futuras províncias, com os instrumentos militares das 

milícias e ordenanças e das tropas de linha. Entre as câmaras 

municipais e as juntas governativas, entre o núcleo local e a 

circunscrição geral, forma-se, na primeira hora, um elo de 

solidariedade e de proteção recíproca, que em 1822 incorpora, na 

cabeça da conspiração, o príncipe dom Pedro. A opinião brasileira tinha 

um fermento explosivo, de baixo para cima, que as Cortes não 

souberam compreender, assimilar e dirigir. O eixo Rio de Janeiro (e 

interior fluminense), São Paulo e Minas Gerais abre, condensado pelos 



homogêneos interesses irradiados da capital e soldados, o ímpeto 

desencadeado do interior, numa trincheira inexpugnável, 

provisoriamente assentada sobre o reino unido: a permanência, no Rio 

de Janeiro, de um ramo da família imperial, com poderes de decisão e 

comando equivalentes aos de Lisboa. O líder dessa confluência de 

forças se auto-sagrara na jornada de 26 de fevereiro de 1821: diante 

da inércia do soberano, dos pareceres discordantes dos ministros, 

aceitou o novo estado de coisas, sacrificando o absolutismo para 

conservar a coroa. Em nome do pai, perplexo e atônito frente às tropas 

sublevadas e à população contaminada pelo liberalismo da revolução 

portuguesa, sem os terrores da cabeça decepada de Luís XVI, que 

freqüentavam a imaginação de dom João VI, o príncipe, num gesto 

cesáreo, em diálogo direto com o povo, sagra-se o intermediário entre a 

nação e o rei. O poder busca, nesse lance usurpatório — a primeira 

usurpação de dom Pedro —, outra fonte de legitimidade, fonte alheia à 

tradição monárquica e à soberania apropriada pelas Cortes. Se os 

brasileiros não participaram dos acontecimentos, tímidos e surpresos, 

atônitos e boquiabertos60, a brecha aberta na estrutura política 

abrigaria, em breve, as reivindicações nacionais. 

A conseqüência do pronunciamento militar de 26 de fevereiro, 

abrandado pela chefia de adesão do príncipe dom Pedro, foi o retorno de 

dom João VI, em julho reinstalado em Lisboa, com poderes apenas 

decorativos. A melancólica viagem debilita os alicerces do sistema 

português, responsável pelo predomínio do liberalismo de conteúdo 

lusitano sobre o nascente liberalismo brasileiro. Somente o soberano 

tinha plena consciência das incertezas do futuro, diante de uma corte 

jubilosa pelas alegrias de Lisboa, sentimento que dona Carlota 

Joaquina reflete — "afinal vou para terra de gente". Dona Maria I, a 

louca, em 1807, no Tejo, demonstrara maior juízo ao iniciar outra 

travessia atlântica. "O rei partia vergado à aflição. Não acreditava muito 

na eficácia de sua presença em Portugal para abrandar a revolução e 

restabelecer a autoridade do trono, a ordem e a confiança abaladas. 

Pairavam sobre o seu espírito timorato e bom o receio dos 



acontecimentos previstos e imprevistos nas duas partes do mundo, 

trazidos pela separação fatal do Brasil e pela degeneração do 

movimento constitucional em frenesi jacobino, e o receio da vindita 

popular, exercendo-se cruamente não tanto sobre ele como sobre seus 

protegidos e validos."61 Expressão do amargo pessimismo, da consciência 

dos perigos abertos à monarquia, ameaçada de perder os dois braços 

do reino, será o conselho de 24 de abril ao filho. "Pedro, se o Brasil se 

separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns 

desses aventureiros."62 As preocupações de dom João VI, situadas no 

vendaval jacobino, na separação do Brasil, no esvaziamento de sua 

autoridade em Portugal, traduzem, todas, o receio de perder ou 

amesquinhar a Coroa. Os aventureiros não seriam novos reis, mas 

chefes e caudilhos de uma ou várias repúblicas, inspirados na imagem 

vizinha da América espanhola e não na presença perdida de Napoleão.

Resíduo da identificação entre a nação e o rei, amargura-o o receio de 

perder a coroa, receio que será a raiz dos atos futuros do príncipe. O 

círculo visual do soberano e do herdeiro não poderia alcançar outros 

interesses senão os dinásticos. A missão do pai e a do filho serão, 

daqui por diante, de índole contraditória: um, sentado sobre o trono 

vazio de Portugal, resigna-se a esperar o refluxo da maré. O príncipe 

acompanhará a elevação das águas, sobrenadando ao redemoinho, 

organizando, do alto, com audácia e firmeza, uma nova monarquia, 

limitadora da subversiva soberania popular. Concepção igual para 

circunstâncias diversas, em portuguesas águas turvas e traiçoeiras, no 

maremoto americano. Difícil a situação do príncipe, no cumprimento de 

sua tarefa, nos dias de 1821, ainda leal ao soberano: com dom João VI 

regressam cerca de três mil pessoas, os mais graduados servidores da 

monarquia, nobreza funcionária, com a retirada dos fundos do Banco do 

Brasil. As moedas de ouro e prata reduziram-se, de um golpe, de 

1.315:439$000 para 200:000$000. A despesa pública, orçada em 5.000 

contos, só contava com a receita certa do Rio de Janeiro, de 2.400 

contos. As províncias, traídas pelos ventos de Lisboa, recusam-se a 

fornecer fundos, desconfiados os liberais brasileiros, tonificados pela 



maçonaria, do ministério agregado ao príncipe, com a ascendência do 

conde de Arcos, ministro do Reino e Estrangeiros. Raspado o Tesouro, 

quase insolvente o Banco do Brasil, a bancarrota estava às portas: "de 

parte nenhuma vem nada;" — queixava-se o príncipe — "todos os 

estabelecimentos ficaram; os que comem da nação são sem número; 

[...] não sei o que hei de fazer". O "termômetro" do príncipe — "o Banco, 

o tísico Banco" — sumia, dilapidado por seus administradores. Com o 

desequilíbrio financeiro, debilita-se o estamento burocrático, ferido com 

o regresso de seus mais altos representantes e desajudado do apoio 

mais sólido dos traficantes do Tesouro, o grosso da classe mercantil. O 

comércio, retirados os vínculos nacionais que o enriqueciam, volta-se 

para as bases portuguesas, retornando ao seu papel de comissário. Não 

espanta que os negociantes da Bahia representem ao príncipe para 

que restabeleça o sistema colonial.63 Defronta-se dom Pedro, nesse 

rosário de infortúnios, apenas com um poder visível: as tropas 

portuguesas, a Divisão Auxiliadora, que tutelava o governo. Adotou uma 

política de amaciamento dos militares, fiéis às Cortes e desejosos de 

voltar a Lisboa, logo que completa a obra institucional. A fraqueza da 

burocracia civil e a anemia do comércio luso projetavam, todavia, a 

classe territorial a cobrir o vazio de poder: ela cresce e se organiza em 

São Paulo e Minas Gerais, à sombra dos governos provinciais. Sua 

aproximação com o príncipe, provocada pelas medidas recolonizadoras 

das Cortes, prenuncia uma nova aliança: dom Pedro, a agricultura e o 

comércio estrangeiro, sobretudo inglês, o qual seria banido se 

revigorado o estatuto colonial. 

Seguras de seus instrumentos de coação, já aberto o véu 

recolonizador, as Cortes se mostram democráticas com respeito a 

Portugal e despóticas em relação ao Brasil. Duas medidas, votadas 

antes da chegada dos deputados brasileiros, preparam a sujeição 

colonizadora: os governos provinciais passaram a ser independentes do 

Rio de Janeiro e o exército, no Brasil, constitui uma só unidade, 

habilitando instalar tropas portuguesas na ex-colônia, removidas as 

brasileiras para o reino. A perspectiva dos revolucionários não percebia, 



neste lado do Atlântico, senão as províncias e a força militar, 

desarticuladas aquelas com a supressão da corte. Para completar a 

obra, bastaria um último passo: o retorno de dom Pedro, chamado a 

freqüentar a escola liberal, cortadas as ambições e os arreganhos 

absolutistas de outro tempo. As Cortes admitiram, já adiantados os 

trabalhos, os deputados do Brasil, os cinqüenta entre os setenta e dois 

eleitos.64 Portugal guardou a parte do leão na partilha, com cento e 

trinta deputados, assegurada, desde logo, a maioria nas decisões. A 

complicada eleição em quatro graus exigia do deputado a naturalidade 

da província ou a residência por mais de sete anos. Os representantes 

fixavam-se às velhas capitanias e não à nação — alheios às bases 

populares e ao centro que os liberais portugueses procuravam negar, 

anular, esfacelar. A provincialização dos deputados conferia-lhes um 

caráter de autenticidade, articulada à unidade autônoma dos 

municípios, controlados pela cúpula administrativa da capitania. A 

autoridade de dom Pedro arreda-se, provisoriamente, em favor de um 

quadro local, desde logo organizado: as juntas governativas, eleitas 

popularmente, cuidavam dos funcionários civis, ligados os magistrados 

e agentes da fazenda à metrópole, separado o governo militar do 

contágio local, pela nomeação de Lisboa. A província constituía, dessa 

sorte, um feixe inassimilável de poderes. O desarticulado sistema não 

impediu, entretanto, o crepitar de uma consciência limitada à ex-

capitania, com resultados que se projetam por vinte anos, até que as 

rédeas voltem a ser encolhidas pelo Segundo Reinado. O eleito seria, na 

verdade, a expressão do influxo provincial, com a conivência e o 

entendimento das câmaras municipais, num momento em que a parte 

mais popular e atuante das juntas refletia, sobretudo no sul, a face 

brasileira do liberalismo. Em São Paulo, dos oito eleitos traduzem três a 

vontade de José Bonifácio, vice-presidente e o mais destacado membro 

da junta. Os outros cinco representantes saem de duas influências: as 

câmaras municipais e a burocracia colonial, padres, magistrados e 

funcionários públicos. No total, em todo o Brasil, entre deputados e su-

plentes, sobressaem os padres, com 30% do total, confrontados com 



30% de fazendeiros, advogados e médicos, 20% de magistrados, 10% de 

militares, com a última parcela composta de funcionários e professores. 

Somente a representação de São Paulo levou à Constituinte portuguesa 

instruções — as Lembranças e apontamentos elaborados por José 

Bonifácio — com três ordens de reivindicações: negócios da união, reino 

do Brasil e província de São Paulo. A integridade do reino, com a 

estrutura básica da união de 1815, domina o documento, refletindo as 

opiniões mais gerais do tempo. A indissolubilidade se asseguraria 

mediante a igualdade de direitos dos portugueses e brasileiros. No 

Brasil, haveria um governo-geral, ao qual se submeteriam as 

províncias, com a divisão clara das competências. Unionismo com 

centros soberanos de autoridade em cada uma das parcelas do reino, 

com as províncias anulando os municípios, já, na verdade, sem o 

exercício de nenhum papel de comando. A constituição do reino unido 

seria de conteúdo liberal, com quatro poderes — despertando o 

abandono do esquema ultraliberal que então incendiava a imaginação 

dos congressistas portugueses. Somente no último quadrimestre de 

1821, os deputados brasileiros chegam a Lisboa, ainda inconscientes 

da tendência das Cortes, manifestada após o regresso de dom João VI 

(julho de 1821), de recolonizar o país. A promessa de não tocar na 

reorganização do Brasil antes da chegada de seus representantes não 

estava mais de pé, embora registrada nas Bases, constituição 

provisória, jurada por dom João VI e, no Rio de Janeiro, por dom 

Pedro, pressionado pelas tropas portuguesas e as multidões 

comandadas pelos demagogos locais. Na obra de reforma liberal, depois 

do congraçamento entusiástico entre deputados brasileiros e 

portugueses, os constituintes reinóis prosseguem nas medidas 

devastadoras da unidade brasileira, que, para se completarem, só 

dependiam do retorno do príncipe, cercado no Rio de Janeiro pela tropa 

portuguesa. Depois disso, seriam votadas as leis econômicas, que 

agrilhoariam o Brasil, recolonizado ao velho reino. 

A hora do conhecimento das reais intenções portuguesas 

chegaria ao mesmo tempo nos salões da Constituinte de Lisboa e no 



Rio de Janeiro. Os velhos revolucionários de 181 7 e de 1789, apesar de 

festejados inicialmente, sentem que o despotismo das capitanias não 

cessara. O futuro marquês de Paranaguá (Vilela Barbosa) acena, pela 

primeira vez no seio do congresso, para a independência, se o 

amordaçamento do Brasil não cessasse. A reação, tênue em 1821, tão 

apagada que o mecanismo dos governos provinciais diretamente ligados 

a Lisboa e a supressão dos tribunais superiores no Rio de Janeiro não 

encontrou resistência, se arma no ano seguinte. Até aí os repre-

sentantes do ultramar americano estavam apenas ligados às juntas e 

aos municípios que os elegeram. A hostilidade ao Rio de Janeiro 

aproximava-os, por um imperativo liberal que os fazia ver na corte, o Rio 

corte e não o Rio província, o ninho de burocratas e parasitas trazidos 

pela transmigração, hostilidade com raízes nos humilhados clérigos e 

fazendeiros e dos funcionários de segunda linha. A obra da Constituinte 

aniquilaria, ao seu ver, a arrogância dos burocratas, nobres e plebeus, 

que, vestidos dos hábitos absolutistas, desprezavam e oprimiam as 

províncias, o nome brasileiro, a opinião nativa. No Brasil, os sucessos 

corriam com mais velocidade: o príncipe perde, assediado pelas forças 

locais, o caráter português, absolutista. Um movimento convergente 

aproxima dom Pedro de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, aglutinados 

todos pelos propósitos das Cortes. Todos, com exceção da tropa 

portuguesa, sentem que o retorno do príncipe abrirá uma opção entre a 

monarquia e a república, visto que a autonomia já se incorporara ao 

sentimento comum. Os comerciantes, na facção independente — 

portugueses e estrangeiros — percebem que a anarquia se avizinha. Os 

burocratas reinóis, arrancados de seus empregos com a extinção dos 

tribunais, engrossam a onda emancipadora. "Todos os indivíduos 

espoliados de seus empregos pela extinção dos tribunais" — escreverá 

Armitage, com surpresa — "converteram-se em patriotas exaltados; e 

como se tivessem sido transformados por um agente sobrenatural, aqueles 

mesmos que haviam, durante a maior parte de sua vida, serpejado entre 

os mais baixos escravos do poder, ergueram-se como ativos o estrênuos 

defensores da independência."65 Os próprios portugueses, cativados até 



agora pelas decisões das Cortes, pressentem que a República seria 

inevitável, se empreendida a viagem de regresso. Aproximam-se dos 

patriotas, já comprometidos com a independência, com palavras que 

José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara do Rio de 

Janeiro, dirigirá ao príncipe: "Será possível que V.A.R. ignore que um 

partido republicano, mais ou menos forte, existe semeado aqui e ali, em 

muitas das províncias do Brasil, por não dizer em todas elas? Acaso os 

cabeças que intervieram na explosão de 1817 expiraram já? [...] E não diz 

uma rama pública, ao parecer segura, que nesta cidade mesma, um 

ramo deste partido reverdeceu com a esperança da saída de V.A.R., que 

fez tentativas para crescer e ganhar forças, e que só desanimou à vista 

da opinião dominante, de que V.A.R. se deve demorar aqui, para 

sustentar a união da Pátria?" A política portuguesa, de cisão em cisão 

nos meios brasileiros, ficará reduzida ao exército, enquistado nas costas 

do país, do Rio de Janeiro a Belém do Pará. A força das armas — os 

acontecimentos testemunharão a seguir — não subjugaria o Brasil, 

perdidos os soldados nas praias, contra um país já capaz, com os pólos 

interiores de São Paulo e Minas, de fazer ouvir sua voz. Os fatos 

mostrarão que, mesmo no norte, a Bahia poderia se retrair do oceano, 

para combater os soldados encastelados nos rochedos e fortificações do 

mar. Em consonância com os acontecimentos, a parte mais expressiva 

da representação brasileira nas Cortes, dirigida por Antônio Carlos, 

rompe todos os compromissos, advertindo que a força de Portugal durará 

muito pouco, se desprezada a igualdade dos reinos.  

Os fragmentos das diversas tendências e camadas — comércio 

nacionalizado ou vinculado mais ao país do que a Portugal, realistas, 

burocratas — só conquistam a sua unidade, retemperados pela fixação 

num centro de poder. Dessas correntes heterogêneas, 

momentaneamente unidas, se forma a liderança de dom Pedro, 

ressentido com a conduta sediciosa da tropa portuguesa, sempre fiel às 

medidas das Cortes. A desarticulação de tais forças explica, ainda no 

fim de 1821, as hesitações do príncipe, em outubro derramado em 

protestos de lealdade ao pai e à constituição portuguesa. Faltava um 



elo para soldar os grupos urbanos às preocupações do interior, que 

ecoavam nos latifúndios e na estrutura representativa das fazendas, 

alargada em clérigos, magistrados, advogados, funcionários e 

professores. Uma testemunha das populações rurais via bem que, 

longe das teorias e das doutrinas, preocupavam-se elas com a ameaça 

do restabelecimento do sistema colonial, que embaraçaria a venda do 

açúcar e do café, ameaça só sentida pelas famílias ricas e poderosas, 

com a ausência do povo.66 O laço entre tais interesses e o príncipe foi 

obra de José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), que, desde 

1819, regressara à pátria, filho de abastada família de São Paulo, 

desvinculado de interesses agrários. Sua participação no governo 

provincial garantia a transição ordeira entre o estado colonial e o 

sistema constitucional, com a imparcialidade do homem ausente do 

país há longos anos, mentalidade formada na burocracia portuguesa, 

temperada de liberalismo mas fiel à ordem monárquica, homem da 

ordem e avesso ao jacobinismo anárquico. Homem de autoridade, 

realista infenso ao romantismo político dos deputados paulistas às 

Cortes, fiel à causa do trono, adota, ao findar o ano de 1821, já 

congregado à opinião do Rio de Janeiro, Minas Gerais e da sua pro-

víncia, a tese da ruptura com o governo português, sob o penhor da 

permanência de dom Pedro no Brasil. Advertia dom Pedro, em manifesto 

saído de suas mãos e entregue ao príncipe a 1.° de janeiro de 1822, "do 

rio de sangue que decerto vai correr pelo Brasil", lembrando-lhe o risco 

de "perder para o mundo a dignidade de homem e de príncipe". O 

príncipe sente que, atrás dos agitadores das ruas do Rio, há uma 

nação em nascimento, nação que recebe um rei com o Fico (9 de janeiro 

de 1822). Estava declarada a guerra civil, travada entre a Divisão 

Auxiliadora, composta pelas tropas portuguesas de tutela e incumbidas 

de forçar o regresso do príncipe, e as heterogêneas forças que o 

sustentavam. Dom Pedro, na verdade, ainda não chegara a esposar a 

causa da independência, anacronicamente voltado para a união dos 

reinos, cujas duas coroas, a existente e a virtual, poderiam se acumular 

sobre sua cabeça. Quem rompe as perplexidades futuras, arrancando 



dos acontecimentos todas as suas conseqüências e dirigindo-os com 

vigor, habilidade e inteligência, será o paulista, ministro do Reino e 

Estrangeiros desde 16 de janeiro, primeiro brasileiro a alcançar essa 

dignidade. Ele conduz a guerra, sem tergiversações, realista, 

desenganado da causa unionista. Dom Pedro aceita o título de Defensor 

Perpétuo do Brasil, título que lhe parecerá, no futuro, a sagração do 

país à primazia monárquica, fronteira de todas as veleidades soberanas 

do povo. Em um ano os dilemas — separação ou reino unido, monarquia 

ou república — perdem a sua agressividade explosiva. Uma transação 

ocupa o lugar das soluções extremas, entre o exagero jacobino e liberal e 

o absolutismo, que reorganizaria o país de cima para baixo, com 

transigências e tergiversações, até a hora do desquite de 1831. Uma 

revolução social e política completará a obra iniciada em 1808, com 

muita audácia c muitas vacilações, sob o governo de um árbitro da 

nação, que consagrará a unidade nacional, pensamento a que não 

podiam aspirar os conjurados do fim do século, os revolucionários de 

1817 e o liberalismo embriagado e delirante dos anos 21e 22. Sobre 

quatro colunas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul — o centro de poder volta às mãos do príncipe, agora Defensor 

Perpétuo, em obra da magnitude da de outro rei, o bastardo de Avis, no 

século XIV. O fim do consulado de José Bonifácio (de janeiro de 1822 a 

julho de 1823) indicará, ao cabo de dezoito meses, o retorno das normas 

estamentais de organização política, mediante o mecanismo tutelador de 

uma constituição outorgada. 



C A P Í T U L O  V I I I  
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1. A tentativa de reorganização política do país 
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2. O Poder Moderador e a luta parlamentar 

3. O sistema político do 7 de abril 

4. As reformas do 7 de abril: a descentralização 



1

DOM PEDRO, ao passar de regente a Defensor Perpétuo do Brasil (13 de 

maio de 1 822), trata de reorganizar as bases do listado, com o auxílio 

do gabinete José Bonifácio (janeiro de 1822 a julho de 1823). O 

encontro da nação com o príncipe importou, desde logo, na 

continuidade da burocracia de dom João, a burocracia transplantada e 

fiel ao molde do Almanaque de Lisboa, atrelada ao cortejo do futuro 

imperador. Sobre ela, nacionalizada nos propósitos mas não nos 

sentimentos, irá repousar a estrutura política do país. A confluência 

eufórica do 7 de setembro — onde se juntam sem se fundirem os liberais 

e os realistas — mal esconde os três rumos possíveis de opinião: os 

liberais (José Clemente Pereira, Gonçalves Ledo e Januário da Cunha 

Barbosa), embriagados pelos modelos revolucionários, os homens do 

estamento tradicional, rançosos de absolutismo, e, entre as duas 

vertentes, a conciliação precária de José Bonifácio. Flutuando entre 

todas, o príncipe, aclamado e coroado imperador (1.° de dezembro), com 

a autoridade preexistente ao pacto constitucional. A dispersa, 

desarticulada e fluida nação encontra, instalado no Rio de Janeiro, um 

arcabouço fechado, disposto a exercer uma vigilante ditadura sobre o 

país. O banho liberal, irradiado dos acontecimentos portugueses e 

brasileiros dos dois últimos anos, não permitia, entretanto, a passiva 

adoção do sistema absolutista. Não consentiam as circunstâncias, de 

outro lado, potencialmente desagregadoras, a cópia do modelo teórico do 

liberalismo europeu ou da democracia norte-americana. A organização 

do Estado entrelaça-se, dentro das tendências em conflito e sob o 

dilaceramento centrífugo das capitanias, ao cuidado superior de 

manter e soldar a unidade política do país, tarefa gigantesca e incerta 

diante dos obstáculos geográficos e dos valores provinciais não 

homogêneos. Apoiado no estado-maior de domínio, restos da corte de 

dom João VI, com os remanescentes dos militares e funcionários 

residentes no Rio de Janeiro, forte pelo apoio das províncias e do 

interior, solidariedade assegurada pela presença de José Bonifácio, o 



Defensor Perpetuo põe em movimento uma revolução do alto, "que o 

gênio de Turgot, poucos anos antes, concebera, como recurso extremo 

para salvar Luís XVI, aos rumores profundos de 89. Invertidas as suas 

fontes naturais, as reformas liberalíssimas, ampliando todas as 

franquias do pensamento e da atividade, iriam descer a golpes de 

decretos, à maneira de decisões tirânicas".1 Na cúpula, a estrutura 

absolutista, obsoleta e sem calor, procura acomodar-se à teoria política. 

"Vimos, de um salto" — sentiu Euclides da Cunha, em genial intuição 

— "da homogeneidade da colônia para o regime constitucional, dos 

alvarás para as leis. E ao entrarmos de improviso na órbita dos nossos 

destinos, fizemo-lo com um único equilíbrio possível naquela quadra: o 

equilíbrio dinâmico entre as aspirações populares e as tradições 

dinásticas."2

Neste ponto e neste momento o liberalismo, imigrado com a 

notícia da Revolução do Porto de 24 de agosto de 1820 — o "grito da 

liberdade" que chegou ao Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 1821, 

conforme atesta Teófilo Ottoni, na famosa Circular de 19 de setembro de 

1860 —, integra-se no patrimônio cultural da nação. Esse sopro 

inesperado, renovador e subversivo, casou-se com o inquieto c 

superficial arroubo emancipacionista, que, desde as agitações mineira, 

baiana e pernambucana, flutua sobre o país. O enciclopedismo, a 

influência dos dias do 1789 francês, o influxo da independência 

americana prepararam o leito para acomodar a nova onda, complicada 

agora com as doutrinas da restauração de 1814. Daí por diante, até o 

fim do século, duas correntes, ambas de origem francesa, iriam dividir 

as opiniões: a corrente da soberania popular, filiada a Rousseau e 

esboçada em torno das tentativas democráticas dos últimos anos do 

século XVIII, que faziam o rei e a autoridade obra do país e não de 

condições preexistentes, condições históricas ou religiosas, e a 

corrente, sustentada na Constituinte por Antônio Carlos, curado do 

desvario de 1817 pelas Cortes de Lisboa, e Carneiro de Campos (1768-

1833, futuro marquês de Caravelas), principal autor da Carta de 1824 e 

regente provisório em 1831, para o qual, à Constituinte e à própria 



independência, preexistia a monarquia e o imperador. Ambas as 

vertentes, a democrática e a liberal temperada, conviriam numa comum 

doutrina, que domaria o ímpeto popular: a autoridade teria seu 

fundamento e seu limite num documento — o pacto social para os 

extremados e a fixação das garantias de liberdade para os liberais. Na 

Constituinte, os democratas, acuados pela autoridade de dom Pedro I e 

de José Bonifácio, suspeitos de republicanismo, cederam à timidez e 

calaram, esmagados com a desconfiança, contra eles levantada, de 

mentecaptos, demagogos e desorganizadores. A constituição desvincula-

se de sua cor reivindicatória e, entre a democracia e a liberdade, "fatos 

conexos e contrários, estas duas formas paralelas e opostas do indi-

vidualismo moderno"3, opta pela última para conjurar a primeira, num 

estilo teórico e prático que a restauração de Luís XVIII impusera às 

monarquias velhas. O esquema procurará manter a igualdade sem a 

democracia, o liberalismo fora da soberania popular. Linha doutrinária 

que flui de Montesquieu, passa por Sieyès e se define em Benjamin 

Constant, não por acaso o pai do Poder Moderador da Carta de 1824. A 

soberania — se de soberania se trata — será a nacional, que pressupõe 

um complexo de grupos e tradições, de comunidades e de continuidade 

histórica, e não a popular, que cria e abate os reis. A liberdade 

perseguida se torna realidade não na partilha do poder entre os 

cidadãos autônomos, mas na segurança dos direitos individuais e 

políticos, garantidos pelas instituições. Liberdade de participação, sem 

o absolutismo monárquico e o absolutismo popular, nem o capricho de 

um só, nem o domínio de todos contra cada um. Contra os extremos, o 

sistema constitucional — a monarquia constitucional, num dualismo de 

equilíbrio. Esta a linha que moldará o Império, nos seus setenta anos de 

vida, linha tentada por meio de uma assembléia constituinte e, 

frustrado o instrumento, imposta na outorga da carta. Certo, as vozes 

ausentes nos debates de 1823 protestarão mais tarde: o carmelita frei 

Joaquim do Amor Divino Caneca, à vista do texto da Carta de 1824, 

exigiu que a constituição refletisse um pacto social; Timandro (Francisco 

de Salles Torres Homem — 1811-76 —, depois travestido em visconde de 



Inhomerim) clama, no Libelo do Povo, que a revolução da Independência 

afirmou o dogma da soberania popular, sobre a qual assentou o rei, 

como dela poderia ter nascido Franklin ou Washington; Teófilo Ottoni 

(1807-69), na Circular, sustenta que a dinastia saiu do Ipiranga, a 7 

de setembro, como poderia se sagrar em outro herói, por exemplo João 

Fernandes Vieira, se sua fosse a liderança da emancipação, mesmo 

porque, antes da Independência, a Constituinte já estava convocada; 

Rui Barbosa (1849-1923) dirá, na Câmara dos Deputados, em 1880, 

que a monarquia não passa de um acidente, cuja tábua da lei lhe foi 

conferida no 7 de abril, ao depor a soberania nacional um rei e 

reconhecer outro, ainda menino. Protestos exaltados que não 

moveram os fundamentos da estrutura jurídica e política do sistema 

liberal, fundado, além da teoria, num longo e rígido contexto histórico. 

O convívio entre as forças nacionais e a ditadura régia exigia 

órgãos representativos, segundo um dogma do sistema liberal. 

Preocupado em não ceder a forças incontroláveis, ainda em fevereiro de 

1822, já rompido o príncipe com as Cortes portuguesas, foi convocado, 

inspirada a idéia por José Bonifácio, o Conselho de Procuradores-

Gerais das Províncias do Brasil, presidido pelo regente e integrado 

também pelos ministros. O colegiado, de caráter consultivo, não 

conseguiu aplacar ou enganar as aspirações liberais, despido, como 

estava, de qualquer poder legislativo e constituinte. O grupo liberal do 

Rio de Janeiro, o chamado grupo de Ledo, congregado na maçonaria, e 

do qual participavam o cônego Januário Barbosa, o brigadeiro Muniz 

Barreto e José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara, 

advertido da inocuidade do Conselho, reclama, articulado com as 

províncias, a convocação de uma assembléia constituinte. O jornal 

Revérbero Constitucional, redigido por Ledo e Januário, e o Senado da 

Câmara do Rio de Janeiro encarregavam-se de pressionar o príncipe à 

realização da providência, solicitada com a esperança de organizar, no 

centro do poder, um país novo, longe do passado absolutista. José 

Bonifácio, que vira no Conselho de Procuradores, entendido com o 

príncipe, um meio de evitar as desordens das assembléias 



constituintes, disposto a outorgar uma carta magna4, não conseguiu 

evitar a perigosa medida. Não pudera resistir ao ímpeto da hora, ao 

estado de febre do momento, sem renunciar o plano de, se necessário, 

"dar um pontapé nestes revolucionários e atirar com eles ao inferno".5 A 

Constituinte será convocada e instalada, sob reserva de dissolução. O 

príncipe e José Bonifácio não abrem mão dos seus poderes de dirigir, 

controlar e retificar os caminhos populares, liricamente, ingenuamente 

glorificados pelos democratas. A Assembléia Constituinte, aceita pelo 

príncipe depois de muitas exigências atrevidas, servia a um fim seu, 

com repercussão nos sentimentos portugueses: ele não se alheava das 

Cortes de Lisboa movido por ânimo retrógrado ou absolutista, ele, um 

liberal, mas para preservar a autoridade régia. As duas Coroas 

continuam a ofuscar os pensamentos do herdeiro de dom João VI. 

Outra reserva, esta arrancada à força, com o aniquilamento da facção 

democrática, limita o trabalho dos constituintes: o imperador, como 

imperador e defensor perpétuo, precede ao pacto social. Este o 

desfecho de uma divergência dissimulada no entusiasmo dos dias que 

precedem, culminam e sucedem o 7 de setembro. José Bonifácio, 

sustentado no estamento em crise e nas províncias, sobretudo na sua 

base paulista, contemporiza com o grupo democrático, entrosando-se e 

vinculando o príncipe à maçonaria. A 17 de setembro, todavia, o grupo 

extremado tenta, de um golpe, apropriar-se da Independência e dirigir-

lhe os destinos, com o virtual alijamento do ministro. O presidente do 

Senado da Câmara do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, envia às 

câmaras, nas províncias, pronunciamento fixando o dia 12 de outubro 

para a aclamação do imperador, com o juramento prévio da consti-

tuição que fosse votada pela Constituinte. Era, sem mudança, o mesmo 

golpe armado pelas Cortes de Lisboa contra dom João VI, que vingara, a 

26 de fevereiro de 1821, graças à coação da tropa e à adesão de dom 

Pedro. Exigia a imprudente circular que o imperador, ao ser aclamado, 

jurasse "guardar, manter e defender a Constituição que fizesse a 

Assembléia Geral Constituinte e Legislativa". Outra corrente, à qual 

pertencia Feijó, sugeria que, enquanto não estivesse elaborada a 



constituição, se decretaria a de Portugal, com exclusão de alguns 

artigos. Enquanto dom Pedro tergiversa, sem se sentir melindrado pelo 

juramento, José Bonifácio prepara o furioso ataque contra os 

anarquistas e demagogos". A aceitação do príncipe à aclamação, apre-

sentada em nome do povo por José Clemente Pereira, omitiu o 

juramento, em claro protesto que fundava a autoridade na própria 

nação, sem intermediários, em revide ultraliberal aos próprios 

democratas. O furacão insuflado por José Bonifácio, vencedor na 

escaramuça contra a maçonaria e os democratas, com o perigo da 

queda do ministério, varre o país, impiedosamente. A "política terrível de 

Saturno" devora os próprios filhos, esmaga os líderes das ruas, os 

declamadores inofensivos, os republicanos disfarçados e os políticos 

genuinamente liberais que pretendiam submeter o imperador à 

soberania popular. A prisão, o exílio e as devassas afastam da cena, 

entre outros, José Clemente, Ledo e Januário. Ledo, do seu refúgio, 

depois da aclamação e antes da coroação, estranha sua sorte, 

reiterando suas convicções constitucionais, sem as quais, traduzidas 

em garantias, não percebe como se unirão as províncias, "cuja acessão 

ao nosso sistema não está geralmente decidida, nem talvez o poderá 

jamais, sem que uma Constituição liberal os convide a entrar na liga 

conosco, pois os povos aborrecem o despotismo, e hoje em toda parte só 

ressoa o grito de recuperação dos seus direitos individuais".6 Este 

exatamente o ponto que suscita as cóleras de José Bonifácio: a unidade 

do Império, objetivo comum, não se alcançaria pela adesão das 

províncias, num pacto fluidamente confederativo, mas por imperativo 

de lealdade dinástica. As palavras vibradas contra o despotismo e as 

que reclamam a constituição levariam, segundo o enérgico paulista, 

agora pombalino nos seus métodos, à desunião das províncias: os 

"furiosos demagogos e anarquistas", os membros da "facção oculta e 

tenebrosa" queriam a ruína do trono para "se exaltarem aos mais 

lucrativos empregos do Estado", propondo-se "plantar e disseminar 

desordens, sustos e anarquia, abalando igualmente a reputação do 

governo e rompendo assim o sagrado elo que deve unir todas as 



províncias deste grande Império ao seu centro natural e comum", 

caluniadores da "indubitável constitucionalidade do nosso augusto 

Imperador e dos seus mais fiéis ministros"7 Com a imprensa 

amordaçada, as prisões repletas, os aliados de ontem emigrados, 

chegou o dia 3 de maio de 1823, dia da abertura da Assembléia 

Constituinte, convocada antes da declaração de independência. 

A soberania popular não está entregue à Assembléia 

Constituinte. Uma decisão, o próprio fundamento da autoridade, 

subtrai-se à vontade dos deputados: o imperador desfruta de um título 

independente da "perigosa dependência" dos representantes do povo, 

título que emana "da vontade direta do novo", de acordo com o 

pensamento constitucional de José Bonifácio.8 Esta a "base 

fundamenta], a chave do edifício"9, numa inversão da doutrina liberal 

conseqüência da vitoriosa batalha da aclamação. Dom Pedro proclama a 

doutrina, na própria fala de abertura da Constituinte, ao prometer 

guardar a Constituição, se fosse digna do Brasil e dele, expressão 

literalmente copiada do preâmbulo da Carta de 4 de junho de 1814, por 

meio da qual Luís XVIII pretende reatar a convulsionada tradição 

monárquica. Palavras só na aparência ambíguas — a Constituinte 

funcionaria, não por direito próprio, mas enquanto fiel ao sistema 

monárquico, condenada, se rebelde ou extraviada, à dissolução já 

fixada nos conselhos do trono.10 Aos primeiros vagidos liberais da 

Câmara, sobre a fala do trono, os Andradas reafirmam os limites da 

obra constituinte, ainda nos trabalhos preparatórios. Antônio Carlos 

deixa claro que o imperador seria respeitado nas suas atribuições: "não 

podemos concentrar poderes que existiam antes de nós e dimanaram 

da mesma origem, e não foram destruídos pelo ato de nossa delegação, 

antes tiveram a maior parte na nossa criação. A nossa procuração é 

coaretada: ampliá-la seria usurpação".11 O tom era outro e não lembra 

mais 1817 — entre 1817 e 1823 houvera a Independência e sobretudo 

a presença do irmão ilustre na chefia do real gabinete. A fala do 

imperador segue a mesma trilha, denunciando igual origem de 

pensamento, ao reclamar "uma Constituição que pondo barreiras 



inacessíveis ao despotismo, quer real, quer aristocrático, quer 

democrático, afugente a anarquia e plante a árvore daquela liberdade a 

cuja sombra deve crescer a união, tranqüilidade e independência deste 

Império, que será o assombro do mundo novo e velho". Sobretudo, 

deviam os deputados temer os precedentes: "Todas as constituições 

que à maneira das de 1791 e 1792 têm estabelecido suas bases e se 

têm querido organizar, a experiência nos tem demonstrado que são 

totalmente teoréticas e metafísicas e por isso inexeqüíveis; assim o 

prova a França, Espanha e ultimamente Portugal. Elas não têm feito, 

como deviam, a felicidade geral; mas sim depois de uma licenciosa 

liberdade, vemos que em uns países já apareceu, e em outros não tarda 

a aparecer, o despotismo de um, depois de ter sido exercitado por 

muitos".12 O plano procura o equilíbrio entre a liberdade e o poder 

executivo forte, preexistente este ao pacto político. José Bonifácio seria 

mais explícito, ao denunciar, como maior perigo a ser evitado pela 

Assembléia, a ''demagogia e anarquia", lembrando que a organização 

constitucional visa ao alvo de "centralizar a união e prevenir os 

desordeiros que procedem de princípios revoltosos". Lança-se contra os 

"mentecaptos revolucionários que andam, como em mercado público, 

apregoando a liberdade, esse bálsamo da vida de que eles só se servem 

para indispor os incautos", lembrando o contágio, a evitar, das 

repúblicas sul-americanas, da França, Espanha e Portugal, concluindo 

que a constituição devia ser monárquica mas não demagógica.13

Liberdade? Só seria outorgada aos brasileiros na medida em que fossem 

capazes de exercê-la.14 A batalha da aclamação produz os seus 

primeiros frutos, mas um, o mais amargo, estava destinado ao pai da 

doutrina. Saturno come os filhos e a ele se reserva a sorte de ser 

devorado pelo mais ilustre rebento de suas entranhas. Desde o ato de 

26 de fevereiro de 1821, quando o príncipe dom Pedro legitima, com 

seu juramento, a revolução portuguesa, convive ele diretamente com 

o povo, sem intermediários, cesareamente. A aclamação é outro golpe 

da mesma essência — a nação se corporifica no seu imperador, unido 

carismaticamente à fonte de sua soberania, anterior às assembléias. 



Amado pelo seu povo, como sentira em São Paulo e as ruas e o teatro 

do Rio lhe testemunham todas as horas, ao ponto de comover até às 

lágrimas uma estrangeira, estrangeira e inglesa15, o imperador não 

precisa mais da política repressiva, dura, implacável de José Bonifácio. 

O velho paulista, necessário na hora de definir a política monárquica, 

cuja energia seria a mola mestra da guerra de expulsão das tropas 

portuguesas, era agora incômodo, perturbador das relações 

emotivamente exaltadas entre o povo e o chefe. A guerra praticamente 

acabara com a retirada de Madeira da Bahia e uma conspiração na 

Assembléia Constituinte decide dom Pedro à queda dos Andradas. A 

minoria democrática, "composta" — lembra Armitage — "do clero 

subalterno, e de proprietários de pequenas fortunas, ávidos de 

liberdade, mas liberdade vaga e indefinida"16, minoria que sentia em 

José Bonifácio a muralha de resistência aos seus planos, une-se à 

maioria realista, formada "quase exclusivamente de magistrados, juizes 

de primeira instância, jurisconsultos, e altas dignidades da Igreja, 

sendo pela maior parte homens qüinquagenários, de noções 

acanhadas, c inclinados à realeza".17 A última facção seguia a trilha 

dos Andradas, mas desaprova seu exclusivismo de comando, com o 

fechamento das portas que levam ao trono. Os Andradas não souberam, 

pouco flexíveis às flutuações da realidade, afrouxar as rédeas, para, 

sobre a popularidade de dom Pedro, construir uma corte nacional, 

dentro dos moldes do tradicionalismo, insensível aos esquemas 

racionais, ao estilo do século XVIII. 

A queda dos Andradas (julho de 1823) modifica o roteiro político, 

mas não quebra o molde traçado por eles. Não subiram os ultraliberais, 

circunstância que permitiria aos caídos, na oposição, manter a 

coerência de idéias. A doutrina, por eles lançada em conjunção com 

dom Pedro, segue o seu curso, humanizada, aristocratizada, porém sem 

a violência inútil e o despotismo desnecessário. A orientação 

conservadora, que prosseguiria no futuro Partido Conservador, continua 

a predominar, consagrada, a seguir, na dissolução da Constituinte 

(novembro de 1823). Os liberais exaltados, refugiados no 



antiportuguesismo e nos namoros republicanos, não logram nenhum 

posto com a desgraça de seu opositor máximo. Suas esperanças, daí 

por diante, se voltarão para a rebeldia armada, com a jornada de otários 

de 1831, de permeio — nas derrotas sucessivas de 1824 e nas agitações 

regenciais. Dom Pedro não consolidou seu poder com a popularidade. O 

papel de árbitro acima das facções e dos partidos, de que dom Pedro II 

fez, mais tarde, o fundamento de sua estabilidade institucional, não se 

cristalizou. O favor popular, emotivamente oferecido e emotivamente 

correspondido, vicia-lhe a conduta, medindo suas ações pelo aplauso 

das ruas. Engaja-se, daí por diante, sucessivamente, a uma e outra 

corrente, sem colocar-se sobranceiro a todas, com o resultado de, em 

cada mudança, sofrer agravo e diminuição de sua autoridade. A 

fórmula de governo compõe-se do tradicionalismo e do verniz 

carismático, em combinação instável, sujeita às oscilações da 

popularidade. O grupo de domínio concentra-se na corte, com o 

restabelecimento da aristocracia, incapaz de irradiar-se a autoridade 

às províncias, precariamente assimiladas ao Rio de Janeiro, sem que 

desapareçam as velhas desconfianças, oriundas do vice-rei e da 

transmigração de dom João VI. A soberania foi apropriada pelo 

imperador, em nome de uma aclamação popular, sem conciliar, 

articular e dirigir as forças centrífugas, perigosamente envolvidas nos 

princípios ultraliberais. O Estado retrai-se na cúpula, assentado 

sobre o barro amorfo das bases locais. A Constituinte organizou o 

governo das províncias, em sentido contrário ao imperativo 

recolonizador, definido como a "hidra de muitas cabeças, que 

mutuamente se dilaceram"18, com um presidente nomeado pelo 

imperador, esquema que, com as modificações da Constituição de 

1824 e o Ato Adicional, vigorou até o fim do Império. Não vingou a 

federação, unidas as províncias ao centro, com o gozo os cidadãos de 

todas as liberdades teoricamente então reconhecidas. Os homens do 

interior, com os meios de domínio econômico e social que lhes dava a 

fazenda, teriam todas as condições de exercer o poder político, numa 

projeção nacional. O projeto de constituição de 1823 prometia — 



apesar do horror à palavra — o controle, senão o domínio, de baixo para 

cima, que se movimentaria, na realidade mais consistente, no 

proprietário de bens de raiz, qualidade extensiva aos foreiros e 

rendeiros, donos de embarcações, fábricas, estabelecimentos

industriais e comerciais. A lei injusta podia ser descumprida, 

assegurado o direito de resistência, dependente, em última análise, das 

armas e dos aliados subalternos dos latifundiários. O governo forte, sob 

forma monárquica, das proposições de José Bonifácio seria um vago 

sonho, se aprovadas as medidas da Constituinte. A dissolução da 

assembléia e a outorga da Carta de 1824 não tiveram a virtude de 

restaurar a autoridade, dilacerada em focos excêntricos de poder, os 

representantes do povo e as propriedades locais. Somente um novo 

esquema político, coincidente com a riqueza do café, iria abrir o 

estuário monárquico, manso e pacífico. Enquanto os tempos não 

amadurecem, dom Pedro, agora sem o auxílio dos Andradas, mas fiel ao 

seu ideário, a ser realizado com outros instrumentos, tenta adensar, 

fortalecer, consagrar seu predomínio no contato direto com o povo, a 

parcela que então dirigia o povo. 

Ao tempo que se proclama inimigo do "despotismo e das 

arbitrariedades reconhece as pessoas dotadas de poder econômico e 

social, convertendo-as em titulares de honras e prestígio político. O 

expediente era velho, provado na submissão dos caudilhos à ordem 

monárquica, com os títulos nas milícias e ordenanças, além da 

integração na organização municipal e na burocracia de segundo grau. 

Ganha o mecanismo alma nova, insuflada por um contato direto entre 

o soberano e o povo, em lance nominalmente ultraliberal, acima da 

mediação da assembléia e dos representantes eleitos. Mais uma vez, 

o ímpeto cesáreo se superpõe à doutrina consagrada, bebida nos livros 

e nas lojas maçônicas. Os começos são tímidos: no dia da coroação, cria 

o imperador, para recompensa do "distinto serviço militar, civil ou 

científico", a ordem imperial do Cruzeiro, ao lado da "Guarda de Honra", 

também instituída na abertura do 1822 independente. As nomeações 

palacianas — camaristas, guarda-roupas, veadores da imperatriz, 



oficiais-mores — completam o primeiro esboço da nobilitação de 

brasileiros. A Ordem do Cruzeiro estreou com mãos largas: duas grã-

cruzes, doze dignitárias, trinta e quatro oficialatos e oitenta e cinco 

hábitos, não sem ressentimentos dos excluídos e dos aquinhoados 

com dignidades menores. No ano seguinte, um passo maior e com 

aumento de dose: eleva dom Pedro a marquês do Maranhão o inglês 

Cochrane, depois de conferir o título de barão de Garcia d'Avila a 

Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, um dos esteios na 

luta da Bahia pela independência. A Assembléia Constituinte reage à 

atividade nobilitadora, pela voz dos Andradas, já afastados do ministério. 

A José Bonifácio, que recusara o título de marquês, não pareciam 

compatíveis com o racionalismo político, pouco impressionado com a 

ramagem ornamental da monarquia, os brasões improvisados. O 

método de aliciar lealdades com papel e medalhas merecia-lhe 

desprezo, não atinando sequer com sua utilidade, ociosa nos seus 

eleitos — conquistar os adesistas — e ridícula na expressão. "Quem" — 

escreve, já no exílio — "creria possível que nas atuais circunstâncias do 

Brasil, havia a Grã-Pata de pôr tantos ovos de uma só vez, como 19 

viscondes e 22 barões? Nunca o João [dom João VI] pariu tanto na 

plenitude e segurança do seu poder aristocrático. Quem sonharia que a 

michela Domitila seria viscondessa da pátria dos Andradas? Que insulto 

desmiolado!"19 O articulista da Aurora Fluminense mostraria, pouco 

depois, que a monarquia portuguesa, depois de 736 anos de existência, 

possuía 16 marqueses, 26 condes, 8 viscondes e 4 barões, enquanto a 

brasileira, nos primeiros oito anos de vida, não se contentava com 

menos de 28 marqueses, 8 condes, 16 viscondes e 21 barões. Os 

liberais brasileiros, com sentimento comungado pelos Andradas, 

receavam que tais concessões levassem a — ou escondessem o 

propósito de — instituir uma aristocracia hereditária, ajustada ao 

Senado vitalício, em breve também hereditário. Procura a Câmara dos 

Deputados destruir a eventual base dos privilégios, com a luta contra 

os morgadios, só vitoriosa em 1835. Suspeita a opinião, impressionada 

com o favorecimento aos absolutistas, que a propriedade, vinculada 



hereditariamente, servisse de apoio à nobreza, bloqueando a 

circulação de baixo para cima do poder. Na verdade, outro era o 

perigo, este real e não hipotético, corporificado na nobreza dos cargos, 

estruturados no Senado, no Conselho de Estado e no Poder 

Moderador, mecanismos introduzidos pela carta outorgada de 1824. 

Sobre a efervescente realidade americana recairá a "obra de inversão" 

política e paternal, ajudada pela "incompleta independência", fruto da 

tradição monárquica intangida, segundo a denúncia de um 

panfletário, que não esqueceu, no seu sarcasmo, o "fofo esplendor de 

uma corte aparatosa", servida por uma "aristocracia achinelada, 

entretida à fiúza do orçamento".20 Outro contestante, aberta a 

perspectiva imperial numa paisagem mais larga, verá no abrandamento 

das vontades pelos empregos e pelos títulos a "política da temporização, 

infalível como a ferrugem, que consome o ferro mais rígido". "Em lugar 

de raios de Júpiter, destilei o veneno sutil e saboroso da corrupção; 

comecei por embriagar os grandes e cheguei até o povo. [...] Não dei 

jogo, prazeres que passam e se esquecem; — dei emprego, e aumentei 

o funcionalismo; — o ordenado é renda que pode ser vitalícia se o 

servidor não se esquece de seu divino senhor. [...] A política da força 

faz mártires, e os mártires, como sabeis, ressuscitam; a política da 

corrupção faz miseráveis, e os miseráveis apodrecem antes de morrer."21

Política, a de dom Pedro I, de cúpula, incapaz de conciliar as 

correntes discordantes e mal soldadas, sobretudo incapaz de resolver o 

problema da unidade nacional. O caminho proposto pela Assembléia 

Constituinte, com suas tendências desagregadoras, explosivamente 

nativas, prometia pouco, para alicerçar uma fórmula política durável. O 

amolecimento nobilitador seria de resultados longos, impróprio para a 

angústia imediata. A dissolução da Constituinte obedece à lógica dos 

acontecimentos, já inútil para conciliar os sentimentos portugueses, 

decepcionados com a experiência liberal e em maré de aplausos à 

Vilafrancada (maio de 1823), e à outorga da Carta de 1824, num 

roteiro francamente andradino, do Andrada ministro e não do Andrada 

opositor, perdido no ódio ao português. Para executar o plano, a nação 



precisava de um árbitro, papel a que não se acomodava dom Pedro I e 

que não se cristalizou nos regentes. Vinte anos de indecisões, de 

tumultos, viriam abrir a estrada real, calçada de muitos ressentimentos, 

pisada sobre a amarga queixa impotente de uma nação decepcionada. 

O regime colonial não se extingue, moderniza-se; os remanescentes 

bragantinos se atualizam, com a permanência do divórcio entre o 

Estado, monumental, aparatoso, pesado e a nação, informe, indefinida, 

inquieta. Uma ordem metropolitana, reorganizada no estamento de 

aristocratas improvisados, servidores nomeados e conselheiros escolhi-

dos, se superporia a um mundo desconhecido, calado, distante. 

2

A ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE não conseguiu estruturar a ordem política de 

modo a conciliar, organicamente, o imperador ao país. O soberano, 

segundo o modelo tradicional de Avis e Bragança, queria ser a cabeça do 

Estado, defensor de seus interesses e sentimentos, sem a 

intermediação de órgãos representativos. Os povos fazem o rei, mas não 

podem limitar-lhe o poder ou cassá-lo, porque, segundo a doutrina que 

sustentou a ascensão de dom João IV, "a lei da verdadeira justiça 

ensina que os pactos legítimos se devem guardar e que as doações 

absolutas valiosas não se podem revogar".22 A teoria liberal, de outro 

lado, fundada no mesmo dogma, não admite a irrevogabilidade do pacto, 

nem o incondicionalismo da outorga de poder. Os constituintes, 

consciente ou inconscientemente, rezavam todos por iguais letras: entre 

o rei e a nação não havia duas peças pertencentes ao mesmo corpo, 

que cumpria ajustar, soldar, fundir. O soberano e o país eram 

realidades diversas e separadas, cujo encontro se daria pela adesão ou 

pelo contrato, desconfiadas as partes da conduta de uma e outra, 

tendente o imperador ao despotismo e os representantes da nação à 

anarquia. O impasse de posições contraditórias parecia rompido com a 

aclamação, pela qual o soberano precederia ao pacto e à própria nação. 



A inanidade do esquema mostrou-se no primeiro lance, nas agitadas 

proposições dos deputados de 1823 e nas oleosas palavras de 

prudência dos aderentes da causa monárquica. A dissolução da 

Constituinte e a outorga da Carta de 1824 procuram retomar o terreno 

do entendimento, com a supremacia do rei, abandonada, porém, a 

velha doutrina monárquica em favor de um esquema transacional, 

elevado o soberano ao papel nominal de árbitro das disputas e das 

dissensões, com a menor participação possível da vontade imperial na 

condução dos negócios administrativos. A exposição de motivos de dom 

Pedro I aos redatores da Constituição distingue o imperador da nação, 

procurando salvar a perdida unidade no mecanismo do Poder 

Moderador e suas seqüelas políticas. O imperador não dispensa os 

poderes de dirigir, controlar e governar, mas veste-os de uma cor já 

perseguida por José Bonifácio: a estrutura política funcionaria apoiada 

nas liberdades dos cidadãos, mas com a reserva da ditadura de cima, 

ditadura educativa, senhor do estatuto liberal. A monarquia 

constitucional — declara o imperador — seria o "centro de garantia" 

para impedir as convulsões e os extravios, oriundos da situação 

geográfica, moral e educativa do povo. "Os brasileiros" — declara — 

"aclamando a monarquia, a quem livre e espontaneamente outorgaram 

a categoria de imperador, a quem juraram obediência e fidelidade, 

mostraram que adotaram o sistema monárquico com a firme 

esperança de que a futura constituição conciliasse os direitos do povo 

com os do seu imperante, sem ofender as formas essenciais e 

constitutivas de uma verdadeira monarquia mista." A Constituição não 

é "um ato de hostilidade" — (aqui a seta dirige-se à Constituinte 

dissolvida) —, "porém um ato de união, que fixa as relações recíprocas 

do monarca e do povo, mostrando-lhes os meios de se sustentarem, de 

se apoiarem e de se ajudarem mutuamente". Acenando com um 

mecanismo de absorção dos atritos entre os poderes legislativo e 

executivo — o Poder Moderador — situa no Senado a barreira de defesa 

ao despotismo das maiorias parlamentares. Adverte contra os que 

"julgam ver nesta segunda câmara um asilo da aristocracia, porque 



ignoram que o perfeito sistema constitucional consiste na fusão da 

monarquia, da aristocracia e da democracia".23 Em águas do 

liberalismo, a monarquia se refugia, ao estilo europeu pós-napoleônico, 

na Câmara dos pares e, com a originalidade do texto constitucional, no 

Poder Moderador. O poder minoritário, concentrado na aristocracia 

em construção e na alta burocracia, vigia, disciplina e educa o poder 

majoritário, numa reformulação brandamente absolutista da realidade 

monárquica.

A Constituição de 1824, fiel à direta lição de Benjamin Constant, 

autor que, na hora, ofusca Rousseau, situa no Poder Moderador "a 

chave de toda a organização política", poder delegado "privativamente ao 

imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, 

para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da 

independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos' (art. 

98). O pouvoir royal do escritor francês, o pouvoir neutre, evocado para 

ajustar os três poderes clássicos, colocando-os na sua órbita 

constitucional, a clef de toute organisation politique, assume, na tradução 

infiel, caráter ativo.24 Em lugar de um mecanismo de contenção dos 

demais poderes, alheio às suas atribuições específicas, "autorité à la fois 

supérieure et intermédiaire, sans intérêt à déranger l'équilibre, mais ayant 

au contraire tout intérêt à le maintenir"25, o Poder Moderador, apropriado 

pelo chefe do poder executivo, comanda a administração e a política. A 

distinção entre a monarquia constitucional e a monarquia absolutista 

se esgarça, num sistema criado para separá-las, ensejando a crítica ao 

poder pessoal do imperador, constante azedume das correntes liberais. A 

irresponsabilidade do soberano coloca fora do controle parlamentar as 

atividades mais profundas e amplas da estrutura. Em torno desse núcleo 

racionalizado de poder sem confronto, arma-se toda a rede de governo, 

prolongada imediatamente no Conselho de Estado (novembro de 1823 a 

1834 e 1841-89) c no ministério, com a assistência da aristocracia de 

recente nomeação. Na cúpula do sistema, a segunda Câmara, o Senado 

vitalício, cujo papel conservador e refreador da opinião pública foi 

ressaltado por dom Pedro I. A Câmara temporária seria, nesse quadro, 



o viveiro experimental do recrutamento dos estadistas, eleitos seus 

membros, cada vez mais, pelo influxo das chefias políticas, articuladas 

ao centro e dele dependentes. No fundo, uma estrutura que disfarça 

seu cunho autoritário, com o aproveitamento vertical dos elementos 

políticos cevados nas áreas permitidas de influência. O estamento se 

rearticula, com tintas liberais e cerne absolutista, no controle das 

províncias, presas à corte pela nomeação de seus presidentes. O 

funcionamento do corpo político, apesar da institucionalização das 

categorias sociais, dependerá do feitio do chefe do Estado, que deve 

limitar-se a funções bonapartistas, superior e árbitro das ambições, 

dos interesses e dos grupos. O talhe político de dom Pedro I não se 

coadunará com o arcabouço por ele montado, mas encontrará em dom 

Pedro II, conjugado à maturidade do plano, o príncipe perfeito para 

conduzir a máquina, maciamente. O esquema andradino, com outras 

vestes, enfeitado de uma aristocracia improvisada, se enrijecerá, 

ganhando respeitabilidade e irradiando prestígio aos políticos. Um 

núcleo de estadistas, constante pela apropriação dos postos de 

comando, dependente, para mandar e governar, da boa vontade do 

ápice da pirâmide, permanece no centro do tabuleiro. As principais 

expressões das Cortes de Lisboa continuam a influir na Assembléia 

Constituinte, enquistando-se nos postos executivos e nos cargos legis-

lativos: dos oitenta constituintes empossados, sairiam trinta e três 

senadores, vinte e oito ministros, sete conselheiros de Estado, quatro 

regentes do Império e dezoito presidentes de província.26

O sistema criado pela Carta de 1824 e calcado sobre a tradição 

portuguesa assume caráter próximo à oligarquia que o imperador 

preside. A supremacia da Coroa mitiga-se por órgãos de controle saídos 

das entranhas monárquicas, o Senado e o Conselho de Estado, e por via 

de um órgão dependente da eleição, a Câmara dos Deputados. A 

inautenticidade eleitoral, inautenticidade derivada menos do censo, 

que restringe o número de eleitores, do que de circunstâncias sociais, 

aptas a selecionar o corpo deliberante, e de circunstâncias legais, 

engendradas para filtrar a vontade primária, reduz a importância, o 



peso e a densidade do elo popular e representativo. A Constituição não 

desempenha, senão remotamente, senão por tolerância ou 

consentimento, o papel de controle, em nome dos destinatários do 

poder, os cidadãos convertidos em senhores da soberania. 

Constituição puramente nominal, incapaz de disciplinar, coordenar, 

imperar, ideal teórico de uma realidade estranha à doutrina e rebelde à 

ideologia política importada. Verdade que esse modelo de papel exerce, 

embora tenuemente, influxo sobre o sistema, inspirando o debate e 

motivando as reações. A moldura legal desse aparelhamento político 

forma-se pela monarquia limitada, monarquia que, coagida pela pressão 

liberal, admite, para sobreviver, restrições ao poder absoluto. O 

preâmbulo da Carta de 4 de junho de 1814, modelo do sistema 

brasileiro de 1824, afirma que toda a autoridade reside no rei, mas, em 

atenção "ao progresso das luzes", concede a participação popular nos 

negócios públicos. A Coroa se coloca diante da nação, conciliando e 

harmonizando os interesses e os direitos, num compromisso 

constitucional. O primado da Coroa, elemento ativo e condutor, 

imprime-lhe o papel de guarda, fiscal e tutor da nação, numa inversão 

total dos princípios democráticos dos dias de 1789 e do dogma de 

Rousseau. Organização incompatível com a democracia, mas não com 

o liberalismo, que, não formulado pela Revolução Francesa, nem por 

Napoleão, os quais apenas deslocaram o despotismo de um assento a 

outro, engendra, por via dos doutrinadores franceses do século XIX, a 

base técnica da criação de dom Pedro I e do Segundo Reinado. O 

grande problema da teoria e da prática será, no momento, extremar a 

monarquia absoluta, encarnada na imagem colorida com ódio de Luís 

XIV, XV e XVI, da monarquia limitada, dita constitucional. Benjamin 

Constant assinala o marco distintivo no exercício, por parte do chefe do 

Estado, das atribuições prescritas no documento constitucional, com o 

absolutismo em atividade sempre que ele usurpa e se substitui aos 

outros poderes. Para esclarecer a perigosa linha divisória lançou a idéia, 

já esboçada, do Poder Moderador — o poder real, neutro, inviolável, 

inconfundível com o poder ministerial, responsável perante a nação. 



Esse Poder Moderador, essência do primado da Coroa, será a pedra 

que autorizará o imperador a reinar, governar e administrar, por via 

própria, sem a cobertura ministerial. 

A monarquia dualista, na França instalada no período dos 

Bourbons (1814-30) e de Luís Filipe (1830-48), colocada antes e 

acima do povo, evolui para o parlamentarismo — parlamentarismo 

tão dualista como a monarquia que o abriga. As práticas e o sistema 

inglês, abonados pelo prestígio econômico e político da Grã-Bretanha, 

infundem conteúdo novo ao liberalismo francês. Por esse intermédio 

e por esse filtro o óleo renovador banha os políticos brasileiros, 

vitoriosos no primeiro duelo contra a realeza, em 1831. Para chegar 

tão longe, entretanto, não bastavam o modelo e a teoria: era 

necessário estruturar, no país inorgânico, um "país legal", jugulado o 

ímpeto da soberania popular num mecanismo de controle armado 

junto à cúpula do poder. Este o sentido da reação "regressista" de 1837, 

lucidamente articulada por Bernardo Pereira de Vasconcellos, com o 

auxílio dos futuros chefes conservadores Carneiro Leão (Paraná), Paulino 

(Uruguai) e Rodrigues 'forres (Itaboraí). Dos acontecimentos sai o 

parlamentarismo, movido por dois partidos — obra só possível com 

base na manipulação de cima para baixo —, parlamentarismo freado, 

na sua origem e no curso do tempo, pela ascendência da Coroa. O 

deslocamento do dogma da soberania popular para a organização 

liberal, longo caminho de um século na França, realiza-se no Brasil em 

poucos anos. Mas entre a realidade e a superfície do "país oficial" há 

uma espessa tela, que inverte as intenções e os propósitos. A Coroa, ar-

mada com o Poder Moderador, que lhe permite nomear e demitir 

livremente os ministros, conserva o comando da política e da 

administração, convertendo o sistema parlamentar num aparente 

parlamentarismo. A ausência de eleições autênticas, o fracionamento dos 

partidos, sua armadura oligárquica e não personalizada em líderes, 

permite-lhe, com desembaraço, dar as cartas e fixar o valor das 

paradas. O "país legal", expressando-se no país oficial, não lhe pode 

contestar a chefia, incapaz de, à sua ilharga, constituir núcleo autôno-



mo de poder. Para esse jogo, o Poder Moderador será o pretexto, embora 

o pretexto legal, do domínio da realeza, enquistado na monarquia 

limitada, nutrida pela tradição secular. 

Dentro das raias fixadas constitucionalmente e pela tradição 

conservadas, desenrola-se a luta política, tempestuosamente durante 

vinte anos e em paz nos outros cinqüenta. Era necessário definir e 

conciliar as forças que emergiram da independência, sobre as quais 

velaria o soberano, armado com o Poder Moderador em estruturação 

institucional. Sobre duas colunas, equilibra-se o trono, ora agarrado a 

uma, ora entregue à outra, sem criar o ambiente de confiança para as 

partes em conflito. O partido português — assim impropriamente 

chamado pelos seus vínculos ao comércio, ainda ultramarino na 

essência e nas atividades — se defronta com as hostes brasileiras, 

nativistas, xenófobas, bem representadas pelos Andradas alijados do 

poder, com o jornal O Tamoio, nome simbolicamente adotado da tribo 

hostil aos lusos. O conflito se prolonga a partir das Cortes portuguesas, 

a cuja oposição se unem os emancipacionistas e o príncipe, em aliança 

efêmera e transacional, A dissolução da Constituinte e a outorga da 

Carta de 1824, com o governo concentrado, arbitrariamente, nas mãos 

de dom Pedro I, esfria as tensões e arrefece o ímpeto liberal, já 

identificado com o nativismo. A reabertura das câmaras, em 1826, 

realinha as facções e renova a luta, que o interregno absolutista não 

lograra superar. No fundo dos acontecimentos, duas correntes 

disputam a primazia — o comércio, com seu contingente maior 

dedicado ao tráfico e às exportações, em simbiose financiadora, e os 

fazendeiros, com fumos aristocráticos, cheios de dívidas e perdulários, 

com status superior às posses. A facção nativista utiliza 

demagogicamente os contrastes, agigantando uma corrente portuguesa, 

recolonizadora, reacionária, na verdade de pequena expressão. O 

verdadeiro conflito se arma entre liberais, extraviados em duas linhas, 

os exaltados, que vão até à República e à federação, e os realistas, que 

vêem no trono o meio de assegurar a conciliação entre a liberdade e a 

ordem. Na extrema direita, em oposição à extrema esquerda liberal, o 



grupo absolutista, preocupado com a centralização e o domínio dos 

instrumentos estatais para controlar o comércio, com a garantia das 

dívidas e das vendas de escravos. Enquanto os exaltados — os 

"anarquistas" e "demagogos" na língua de José Bonifácio — viam suas 

possibilidades de comando na tomada plena da soberania, reduzido o 

imperador ao passivo homologador dos interesses provinciais, os 

absolutistas situavam na segurança hierárquica e autoritária o meio 

único da pacífica continuação de seus negócios, hostilizados pela 

supremacia britânica e pelas tendências antiescravocratas, tendências 

francamente esposadas pelo patriarca da Independência. No meio das 

correntes em dissídio, uma atmosfera nova complica a reorganização 

política: as províncias, sobretudo as periféricas, Pernambuco, a atual 

Amazônia e o Rio Grande do Sul, procuram alargar o quinhão de 

influência, concentrado pela estratégia de 22 ao Rio de Janeiro (a corte 

e o interior fluminense), São Paulo e Minas Gerais. O imperador, 

dançando nas diversas direções e comprometendo-se com todas, apela 

para a formação de uma aristocracia nova, ao tempo que reorganiza o 

exército, extinguindo os restos das formas coloniais. Criou, ligadas ao 

trono, a Guarda de Honra e o batalhão do imperador. Não conseguiu, 

urgido pela guerra externa, formar, com a aristocracia e o exército, 

instrumentos de ação e de lealdade capazes de neutralizar as demais 

forças dispersivas. Esse esquema sofre de radical e ingênita fraqueza: só 

seria viável sob a tutela da facção absolutista, inapta a amalgamar ou a 

reduzir ao silêncio as outras forças, apoiadas nas fazendas, no comércio 

britânico e nas províncias. Dom Pedro, ao cortejar os "portugueses", 

perseguiu coerentemente a política posta em prática com a dissolução 

da Constituinte e a outorga da Carta. Não contava, enganado com o 

falso carisma de sua popularidade, que a nação viesse a odiá-lo e a 

identificá-lo com seus compatriotas. Neste clima de incertezas, de 

aspirações amorfas, de extravios doutrinários, decidiu o imperador, em 

1826, convocar as câmaras, eleitas havia dois anos. Desde logo, com 

base nas atribuições do Poder Moderador de escolher os senadores em 

listas tríplices, sofismando com o texto por ele próprio outorgado, sob o 



pretexto de eleições múltiplas em várias províncias, tratou de assegurar 

uma obediente maioria no Senado vitalício. Contava, com o expediente, 

assegurar o controle da Câmara dos Deputados, se se repetisse o 

tumulto de 1823. Por sua vez, os deputados, bem escaldados com a 

dissolução, iniciaram seus trabalhos timidamente, "incertos" — 

testemunha Armitage — "a respeito do grau de apoio com que deveriam 

contar da parte do povo, não ousavam entrar em lide com a autoridade 

suprema".27 Ao término da sessão, após quatro meses de trabalhos, o 

imperador mostrava seu contentamento com os dóceis representantes 

do povo, assinalando a "harmonia que reinou entre as duas câmaras" e 

o espírito de "prudência e sabedoria dos deputados". Lembrava-lhes que 

persuadissem, nas províncias, os povos à obediência ao governo, certos 

de que "quem obedece ao governo obedece à lei e que aquele que 

obedece à lei tem segura sua honra, vida e prosperidade". O sonho 

seria curto: na sessão de 1827 irrompem os primeiros anúncios de 

1831. Surge, ao lado da nascente liderança de Bernardo Pereira de 

Vasconcellos (1795-1850), a pena de Evaristo da Veiga (1799-1837) com 

o jornal Aurora Fluminense. "São dois acontecimentos intelectuais da 

época" — escreve Joaquim Nabuco — "a pena de Evaristo da Veiga e a 

palavra de Bernardo Pereira de Vasconcellos. Uma e outra têm os 

mesmos característicos de solidez e de força que nenhum artifício pode 

substituir. Uma e outra são a ferramenta simples, mas poderosa que 

esculpe o primeiro esboço do sistema parlamentar brasileiro."28 A 

ausência de José Bonifácio, banido da pátria, não criará sentimento de 

opressão ou de orfandade: o patriarca, exausto de seu papel político, 

caminha para o esquecimento, que o devora e aos seus inimigos. Os 

tempos eram outros e outros os líderes — o liberalismo, cada vez mais 

distante de suas incendiárias raízes européias, procura o rumo do 

comando do governo por meio do parlamento. Mas do plano à obra 

mediariam muitos anos e muitos acontecimentos, a queda do 

imperador, a regência, a guerra civil. A mudança de estratégia — o 

controle do governo por meio do parlamento, em lugar da direta 

apropriação da soberania, tese entregue aos exaltados — obedece às 



transformações operadas no período autocrático de dom Pedro I, de 

1823 a 1826. O núcleo de comando político restringira-se ao círculo 

íntimo que cerca o imperador, lisonjeando-o. Extintos ou desvirilizados os 

conselhos, os conselhos tão relevantes em todo o período bragantino e 

ainda poderosos na corte de dom João VI, a cúpula se torna 

monocrática, sem os amortecedores da aristocracia de robe. Dom Pedro 

I impera por meio de seus ministros, servos de sua vontade e capricho, 

reduzido o Conselho de Estado a inexpressivo apêndice do soberano. O 

gabinete ostensivo, escolhido entre os validos, obedece à antecâmara do 

trono, ao "gabinete secreto", dirigido pelas intrigas do Chalaça e da 

marquesa de Santos, a sua adorada Titila, viveiro de negócios escusos e 

corrupção aberta. Entre o imperador e a opinião pública — a reduzida 

camada que fazia a opinião pública — não emerge nenhum órgão de 

intermediação, capaz de absorver as pressões e filtrar as decisões 

governamentais, transacionalmente. O Senado vitalício, o Conselho de 

Estado serviam apenas para homologar o comando único da cúpula, 

sem o respeito que o decurso do tempo lhes projetaria. A improvisada 

aristocracia, sem os cargos e a articulação política na corte, limita-se ao 

aspecto decorativo. Era, na palavra de Feijó, "uma aristocracia 

fantástica, despida de todos aqueles atavios que ornam os titulares da 

Europa. Faltava-lhes dinheiro, grandes ações, vasto saber, e prestígio 

avoengo: apressaram a queda do monarca, pois que todos foram criados 

contra a constituição".29

Entre as duas realidades únicas, o imperador que manda e a 

nação que obedece, infiltrou-se a facção liberal moderada, voltando-se, 

nos seus passos iniciais, para a domesticação do ministério. Em revide, 

dom Pedro I, desprezando o fórum de debates da Câmara temporária, 

procura, para ajustar-se às circunstâncias em efervescência, governar 

com gabinetes novos. Em nove anos de reinado mudou dez vezes de 

ministério, com o predomínio de sua política pessoa], mas em mostra 

evidente da ausência de estabilidade política, sem lograr a adequação 

entre a direção suprema e as categorias sociais em atividade. Bernardo 

Pereira de Vasconcellos, deputado mineiro, descendente de uma família 



de burocratas, inicia o debate, abrindo novos rumos à reorganização 

política. Exige, ainda em 1826, que os ministros prestem conta de seus 

atos à Câmara, a ela compareçam para discutir o orçamento e suas 

iniciativas. Evaristo da Veiga, no jornal, quer que os ministros não 

saiam da "privança" do imperador, mas expressem a tonalidade da 

representação, conjugando a vontade da maioria. Em breve, a oposição 

fixa suas diretrizes, afagada pelo prestígio popular, prestígio que, dia a 

dia, abandona o imperador, rodeado de burocratas reinóis. Bernardo, 

superior e sarcástico, com a alma de Mirabeau30, fala em nome da 

nação, para "interrogar, refutar e argüir os ministros de Estado. 

Venham eles quanto antes, venham depor perante a representação 

nacional, venham mostrar ao público suas virtudes ou seus vícios, sua 

ciência ou sua ignorância: saiam de seus palácios, asilo da sua im-

becilidade"31 Mas não ficava aí a dialética oposicionista. Desconfiada do 

monolítico rochedo imperial, instalado na corte, dirige-se às províncias, 

advogando o alargamento do self-government, e às municipalidades, 

cuja reforma e engrandecimento constituíam a bandeira de Feijó 

(1784-1843). Os liberais, ao feitio de Bernardo, Evaristo e Feijó, estavam 

ainda presos ao entendimento de que o juízo político deriva do juízo 

geométrico, confusão que a Regência espancará. 

Da palavra de Bernardo Pereira de Vasconcellos sairia o 

parlamentarismo. Das inspirações que a motivaram, depois de um 

interregno próximo à anarquia, não se cristalizaria o liberalismo. 

Desbastados os ardores provocados pelo 7 de setembro, nasceria o 

conservadorismo, estuário natural da vitória, com um imperador 

colocado acima das facções, educado na neutralidade bonapartista. 

As municipalidades, contra o sentimento de Feijó, cairiam à categoria 

de "corporações meramente administrativas" (Lei de 1.° de dezembro de 

1828). As províncias se ergueriam, na disputa de maior participação 

no governo central, infiéis à desconfiança de separatismo. Sobre as leis 

e os homens a estrutura secular comanda os títeres: o escravo e a 

agricultura de exportação ganharão as consciências, com outra 

roupagem política. A hostilidade ao tráfico negreiro, mentirosamente 



vencedora no tratado de 1826 e na Câmara dos Deputados, não criará 

raízes. O ideário liberal, casado ao industrialismo impossível e à 

abolição da nobreza, frustrar-se-á, transformado em utopia irrealizável. 

Entre a economia de subsistência, entre a autarquia agrária e o café, um 

momento de indecisão. Para acompanhar as novas coordenadas não 

bastaria a ordem, necessária seria a segurança, armada na 

centralização.

3

A LINHA ADOTADA por dom Pedro, que se irradia desde a dissolução da 

Constituinte, desgastara o carisma da Independência. As concessões e 

as transações, timidamente propostas e subitamente revogadas, não 

afastam o imperador de seu curso: governo para o povo e não pelo povo. 

A preservação da cidadela monárquica estendia-se aos instrumentos de 

poder, assentada sobre a realidade, reformada na aparência mas não 

na substância, da tradição bragantina. Fora do credo realista, 

absolutista no fundo e ornamentado de liberalismo, não percebia o 

imperador nenhum meio de sustentar o trono. Inoperantes os 

elementos institucionais para deter a maré, desencadeada a partir do 7 

de setembro e livre de peias na Câmara temporária, dom Pedro só podia 

contar com a força nua, entregue ao exército e aos mercenários 

recrutados na Europa. A estrutura militar da colônia, que opera 

vigorosamente nos dias da Independência, contaminara-se de um 

conteúdo ideológico incapaz de ser utilizado, passivamente, pelo 

soberano. As campanhas platinas, com os recrutamentos violentos, 

afastaram a reserva militar dos planos da corte alheando-a do rumo 

suspeito de portuguesismo e de recolonização. A dom Pedro, diante do 

país sublevado, só restava o caminho do despotismo ou a abdicação, 

esta com o aceno do retorno a Portugal, para cingir a coroa usurpada. 

Ainda uma base instável, base sobre a qual se colocara o trono: as 

províncias, regidas pelos conselhos provinciais (as futuras 



assembléias legislativas), cedem a imperativos liberais, armados sobre o 

sistema representativo, rotas as correntes dos capitães-generais. A 

Câmara mostrara, em 1829, seus pendores. Incapaz de votar a 

desconfiança ao ministério, audácia parlamentarista ainda não 

abonada pela Carta de 1824, a corrente liberal tentou o impeachment 

contra os ministros da Justiça e da Guerra. O alvo era o poder do 

imperador de nomear os ministros e bem sentiu dom Pedro a estocada, 

sempre sensível e pronto ao revide, se comprometidas suas atribuições. 

A acusação não vingou, derrotada por apenas sete votos — trinta c nove 

contra trinta e dois. A vitória do governo não o iludirá: a sua pequena 

minoria, suadamente obtida, não evitará a tempestade. A legislatura de 

1830-33 trouxera notável reforço à oposição, com a entrada de novas 

figuras, comprometidas com a causa brasileira, algumas desde as 

Cortes de Lisboa e a Constituinte. Em torno de dom Pedro, restam 

apenas os titulares da improvisada aristocracia e o exército. Contra ele, 

o rio que, definido no 7 de setembro, se espraia por todo o Império. O 

favor da popularidade do príncipe perde-se, à medida que se afrouxam 

os vínculos plebiscitários de sua autoridade. "Na verdade" — 

testemunha Armitage — "nem o progresso da instrução, nem os 

esforços sediciosos do jornalismo, nem as irregularidades da vida 

privada de dom Pedro, eram a causa principal de sua impopularidade 

em todo o Império. Outra causa militava, além da má administração do 

gabinete, causa de que nunca se fez menção, mas que todavia se fazia 

geralmente sentir: era nunca ter sabido ser o — homem do seu povo, —

nunca ter-se constituído inteira e verdadeiramente brasileiro. Muitas 

vezes manifestava a convicção em que estava, de que a verdadeira força 

do governo consiste na opinião pública; infelizmente, nunca soube 

conciliar essa opinião pública do povo, sobre o qual era seu destino 

imperar. Na época da independência, movido pelo entusiasmo, havia 

expressado sentimentos que deviam lisongear o espirito nascente de 

nacionalidade, e que foram tidos por sinceros; mas depois, o emprego 

que fez de forças estrangeiras; as condições com que celebrou o tratado 

de 1825; a contínua ingerência nos negócios de Portugal; a instituição 



do gabinete secreto; a nomeação de portugueses naturalizados aos 

mais altos empregos do Estado, com a suposta exclusão dos brasileiros 

natos, haviam suscitado, entre um povo cioso, a desconfiança de que o 

próprio monarca era ainda português de coração. Os brasileiros natos 

julgavam-se considerados como suspeitos, e pensavam que o governo 

procurava apoio em um partido que reputavam estrangeiro: esta 

suspeita feria mui diretamente o seu amor-próprio, juiz difícil de 

contentar; e nenhuma nação perdoou jamais semelhantes ofensas. Foi 

isto o que perdeu o governo de dom Pedro; foi isto que fez considerar a 

sua política como anticonstitucional, que o privou de toda a força 

moral, e o reduziu ao estado de espectador passivo de todos os insultos 

que diariamente lhe eram dirigidos pelos seus adversários."32

O imperador afagou a popularidade, a adesão emocional do povo, 

construindo o edifício monárquico sobre a tradição e o carisma. Criado 

com o orgulho do rei hereditário, cetro anterior ao reconhecimento 

popular, aceitou a aclamação das ruas, mas dela lhe repugnava ser 

escravo. Não admitiu o papel de soberano demagogicamente sagrado, 

que caberia a um aventureiro e não a um herdeiro da casa real. 

Governo popular, sim; mas governo dependente do povo, não: senhor de 

suas ações, de sua vida escandalosa, jamais servo da ondulante, 

variável e excitável plebe. Os exaltados — a revolta do povo outrora 

submisso — dele se afastam; ele fica só com a tradição ainda vacilante 

e com a força militar, esta também contaminada dos sentimentos da 

nação. O nativismo, apagado mas não extinto, renasce, unindo as 

facções e construindo o alvo comum de seus ódios, o português. O 7 de 

abril completa, aperfeiçoa o 7 de setembro: com a queda do reinado, em 

causa comum os exaltados e os moderados, renasce a tarefa adiada por 

nove anos, entregue a outras mãos, saídas diretamente da nação, sem a 

tutela transacional de um rei.  

O povo reunido no Campo de Santana — a fatal praça para os 

destinos da monarquia —, "pela maior parte da ínfima plebe"33, exige um 

novo ministério, ou, mais profundamente, reivindica o direito de vetar 

os auxiliares de confiança do imperador. À sedição se agregam os 



moderados, já preparados para a emergência em longas confabulações 

conspiratórias, com o apoio da tropa. O senador Vergueiro (1778-1859), 

liberal desde a hora amarga das Cortes de Lisboa, embora português de 

nascimento, juntamente com Evaristo da Veiga, dão o cunho aos 

acontecimentos, associados depois a Feijó e Bernardo Pereira de 

Vasconcellos. O exército deliberante pela primeira vez em nome de 

interesses portugueses (26 de fevereiro de 1821), mais tarde na 

defesa das atribuições do imperador (dissolução da Constituinte em 

1823), novamente apóia um movimento político. O Rio de Janeiro e a 

tropa falam, ainda uma vez, em nome da nação, integrando-se nas 

suas disputas internas, nas dissensões sociais. Os marqueses perdem 

a primeira batalha, marqueses e ministros, filhos de uma aristocracia 

ainda sem função social. O exército não era mais o instrumento 

obediente ao imperador, como nos dias de novembro de 1823. 

Estruturado por dom Pedro, não se amesquinhara ao papel de guarda 

pretoriana. A campanha do sul infundira-lhe espírito de corporação e 

lhe comunicara espírito patriótico, nacional, pronto a participar, pelo 

nativismo, das causas propostas contra o portuguesismo da camarilha 

real. Seus oficiais superiores não eram apenas os chefes hierárquicos, 

mas líderes ressentidos com a assistência negligente que lhes prestara 

o grupo político dominante, nas árduas jornadas do Prata. A 

intervenção tuteladora do exército ocupou um lugar vazio, o do 

estamento não reconstituído pelo imperador, estamento composto de 

aristocratas de tinta e papel e dos realistas vinculados à tradição 

portuguesa. A presença da tropa, comandada pelos três Lima e Silva — 

Francisco, José Joaquim e Manoel da Fonseca — e pelo brigadeiro 

Francisco de Paula Vasconcelos, embotou o ideário liberal extremado, 

ideário federalista e próximo da República. Os moderados aproveitam-se 

da densidade conferida aos acontecimentos na hora undécima e se 

apropriam do governo, presos a dois objetivos: a manutenção da 

monarquia e o revigoramento da unidade nacional. Os incendiários 

demagogos do Campo de Santana, herdeiros dos ''anarquistas" dos 

dias da Independência, sentiram-se ludibriados. No lugar do trono não 



entraria o povo sublevado, mas uma camada de políticos, amadurecidos 

nas Cortes de Lisboa, na Constituinte e nas legislaturas de 26 e 30. 

"O 7 de abril" — bradaria um ardente liberal — "foi uma verdadeira 

journée des dupes. Projetado por homens de idéias liberais muito 

avançadas, jurado sobre o sangue dos Canecas e dos Ratcliffs, o 

movimento tinha por fim o estabelecimento do governo do povo por si 

mesmo, na significação mais alta da palavra."34 A entidade abstrata, o 

povo, e as concretas aspirações de renovamento constitucional cederam 

o lugar aos representantes da nação, cada vez mais independentes das 

suas informes origens. O momento não seria nem da aristocracia do 

Primeiro Reinado, nem dos promotores da pura democracia. Os 

instrumentos de governo se articulam no próprio governo, destilados e 

apurados com o banho ritual do sufrágio elitista. Os homens das Cortes 

de Lisboa, da Constituinte e da Câmara de 26 e 30 sobem ao minis-

tério e ao Senado, encastelados, mais tarde, no Conselho de Estado e 

nos títulos de barões e marqueses. Depois da tímida embriaguez liberal, 

soaria a hora do regresso, conduzido pelos mesmos homens que 

aclamaram a abdicação. De concessão em concessão, "os mais ardentes 

revolucionários tiveram que voltar, a toda pressão e sob a inspiração 

do momento, a máquina para trás, para impedi-la de precipitar-se com 

a velocidade adquirida. Foi esse o papel de Evaristo sustentando a todo 

transe a monarquia constitucional contra os seus aliados da véspera. 

Os revolucionários passavam assim de um momento para outro a 

conservadores, quase a reacionários, mas em condições muito mais 

ingratas do que a do verdadeiro partido conservador quando defende a 

ordem pública, porque tinham contra si pelas suas origens e pela sua 

obra revolucionária o ressentimento da sociedade que eles abalaram 

profundamente. Foi essa a posição do partido Moderado que governou 

de 1831 a 1837 e que salvou a sociedade da ruína, é certo, mas da 

ruína que ele mesmo lhe preparou".35 Os liberais no poder convertem-

se em conservadores, em guardiões do país contra a anarquia. Este o 

primeiro ato do drama do liberalismo brasileiro, ideologia de oposição, 

demolitório, incapaz de governar de acordo com seu programa, 



transformado, no poder, em conservador, com os mesmos vícios, com 

igual despotismo ao do partido substituído. Feijó refletirá bem este 

espírito: seduzido, na oposição, com a liberdade, torna-se, na cadeira 

ministerial, a mão de ferro implacável contra a turbulência gerada de 

idéias que foram suas. 

A primeira tarefa do 7 de abril será a de organizar a autoridade, 

repentina e inesperadamente desaparecida com a abdicação. Os 

opositores da autocracia desnacionalizante de dom Pedro não formam 

uma falange monolítica; identificam-se apenas na negativa comum, no 

não. Os moderados e exaltados — o "partido desorganizador", a que 

aludiu o imperador em 1830 — unem-se no ponto comum de reclamar 

reformas do estatuto político, com a descentralização, o abrandamento 

ou a extinção do Poder Moderador, o Senado temporário, divergindo nos 

meios e na impaciência. A solidariedade nativista abraça todas as 

gamas de opinião. Entre os exaltados predomina o fermento 

revolucionário, adubado com a velha reivindicação de regenerar as 

instituições políticas por meio do apelo ao povo, numa Constituinte, 

sem obediência ao princípio da precedência do imperador à 

constituição. Nas suas fileiras sente-se a presença dos teóricos — como 

Teófilo Ottoni (1807-69) — e dos agitadores, atraídos para a reforma por 

vagas, utópicas e ressentidas idéias niveladoras, ultrademocráticas. Do 

conjunto febril destacam-se os farroupilhas, ou jurujubas, a extrema 

esquerda do movimento, contra a qual, declarada a vitória, se articulam 

os moderados — os chimangos —, combatidos estes pelos restauradores, 

ou caramurus, saudosos de dom Pedro, corrente prestigiada pela adesão 

dos Andradas, agora reintegrados na vida política. A coalizão de governo, 

armada sobre a ausência do rei, exclui os exaltados e se alia ao exército, 

com a regência trina provisória entregue a Vergueiro, em nome dos 

moderados, em cuja retaguarda atuam Bernardo, Evaristo e Feijó, o 

marquês de Caravelas (José Joaquim Carneiro de Campos — 1768-

1836), representante da linha bragantina tradicional, e Francisco Lima 

e Silva (1785-1853), o líder do exército e pai do futuro Caxias. O centro 

moderado atrai os liberais puros, contemporizando com suas reivindica-



ções, sem aceitar os processos radicais de ação. Uma sociedade, ao 

exemplo das sociedades dos dias da Independência, aglutina as torças 

renovadoras mas não revolucionárias — a Sociedade Defensora da 

Liberdade e Independência Nacional —, "em realidade outro Estado no 

listado; porque sua influência era a que predominava no Gabinete e nas 

Câmaras; e sua ação, mais poderosa que a do Governo, se estendia por 

todos os ângulos do Império".36 Fazia o papel de um Conselho de Estado 

extra-oficial, sob a liderança de Evaristo da Veiga, por meio da palavra 

impressa da Aurora Fluminense. Ela, com livre conduto na Câmara c na 

regência, governa o país nos próximos quatro anos, embotando o ímpeto 

revolucionário e afastando os restos tépidos da reação, em breve 

dirigida por José Bonifácio, na Sociedade Conservadora. A agitação, a 

efervescência, o tumulto desembocavam na Câmara, a verdadeira arena 

das decisões políticas, para onde a lei que organizou a regência 

transferiu parcela importante do Poder Moderador, mutilado da 

atribuição de dissolvê-la. Esse primeiro esboço institucional reconhece 

uma realidade nascente, que culminaria no parlamentarismo, 

realidade negada por uma ala do governo, a representada por Feijó, 

que coloca o poder acima da representação. A obra da regência, 

conduzida pelos moderados, não se esgota no afastamento dos 

exaltados e na anulação dos restauradores. Para subsistir devia 

libertar-se de outras forças e buscar uma base estável de poder. O 

exército seria, desde logo, excluído das decisões políticas, envolvido, 

subversivamente, em conjurações e complôs frustros, depois que o 7 de 

abril despertou-lhe novos horizontes políticos. A base de comando viria 

das províncias, depois de evaporados os sonhos norte-americanos de ama 

classe média voltada para a indústria. 

À força regular do exército, o sócio mais ativo do 7 de abril, opôs 

Feijó, ministro da Justiça da regência, a guarda nacional. Luta o governo 

contra a ameaça da anarquia militar com um instrumento que levaria 

aos sertões e às cidades um elemento conservador e civil. Ao exército 

deliberante e político, arma a regência uma força governamental e, 

inicialmente, sob o controle das influências locais, aderentes da ordem 



liberal. Volta-se, sob inspirações de outra índole, a uma velha idéia da 

política portuguesa, com as milícias e ordenanças fiéis aos capitães-

generais e à Coroa lusitana. Meio de disciplina e meio de ascensão 

social, perderam essas antigas corporações, com o sistema provincial, 

sua função e atividade. Substitui-as a guarda nacional, depois do 

malogro das guardas municipais, criadas em 6 de junho de 1831. 

Aguarda nacional estrutura-se — evocada pela lei de Feijó, de 18 de 

agosto de 1831 — em passo paralelo ao enfraquecimento do exército. 

Sabiam os liberais — e disso colheram proveito — que o exército, na 

feição que lhe imprimiu dom Pedro I, não seria apenas elemento propício 

à anarquia, mas marcaria a atividade política com uma tutela sem 

mandato popular, como atestavam os pronunciamentos de 21, do 

fechamento da Constituinte e do 7 de abril. O equívoco e a 

desconfiança, no curso de sessenta anos, não se apagam, nem mesmo 

quando as glórias da guerra do Paraguai derramam sobre os soldados o 

sentimento reconhecido da nação. A incompatibilidade entre exército e 

liberalismo era irredutível. Antes de 1831 o exército consumia dois 

terços do orça-mento e se compunha de trinta mil homens. Logo 

depois do 7 de abril, os efetivos se reduziram à metade, com o máximo 

legal de dez mil em 3 de agosto de 1831. No ano seguinte, 

praticamente desaparece, no Rio de Janeiro, a força de primeira linha, 

com oficiais sem soldados. Ao tempo que desarmava o exército, o 

enérgico padre Diogo Antônio Feijó (1784-1843), descendente bastardo 

de família territorial de São Paulo, cria a "nação em armas", em 

oposição à tropa deliberante, auxiliar do governo no poder e, pela 

inspiração, com ele solidária. Depois de uma crise, mais uma crise 

militar, a regência trina, na qual sobressaía a figura do ministro da 

Justiça, dá corpo ao plano de uma força paramilitar, inspirada na 

ordem liberal da França, a França depois da queda de Carlos X, mas 

substancialmente vinculada às velhas milícias e ordenanças. A Lei de 

18 de agosto de 1831, que concentrou nas milícias cívicas as 

remanescentes coloniais, ao lado da expirante tropa de linha, seria — 

segundo um militar profissional, mas estrangeiro — a "milícia destinada 



a custodiar o exército e a marinha e a garantir a politicagem do grupo do 

famoso padre Feijó".37 O artigo primeiro da lei institucional marca-lhe a 

amplitude e os objetivos. "Defender a Constituição, a Liberdade, a 

Independência, e a Integridade do Império; para manter a obediência às 

leis, conservar, ou restabelecer a ordem e a tranqüilidade pública, e 

auxiliar o Exército de Linha na defesa das fronteiras e costas; toda a 

deliberação tomada pelas Guardas Nacionais acerca dos negócios 

públicos c um atentado contra a Liberdade, e um delito contra a 

Constituição." Feria-a, entretanto, uma jaça democrática, infundida 

pelo momento revolucionário, na euforia igualitária da expulsão do rei. 

Para evitar que ela viesse a tutelar o governo ou a ditar-lhe os rumos — 

objeção principal ao exército moldado por dom Pedro I —, adotou, na 

escolha dos oficiais, o sistema eletivo, num audacioso esquema de 

igualitarismo social e racial. Vincula-se, em reforço, ao esquema de 

debilitar o poder central, identificado com o estado-maior político do 

imperador, ao município e à paróquia. Com isso, o caráter conservador 

se compromete, na origem, na frouxa articulação de baixo para cima. O 

tempo e novas reformas corrigirão o lance inicial, para transformá-lo em 

agente da política central, sob o comando dos presidentes de província 

e do ministro da Justiça. Nos dias de 1831, com a luta voltada contra a 

ditadura do centro e os remanescentes imperiais, outra não podia ser 

sua feição: os liberais buscavam estruturar seu poder nas forças locais, 

certos de que da corte em cinzas, mas ainda fumegante, só viria o 

despotismo. Já em 1832, o colorido desfile no Rio de Janeiro, 

presidido pelo menino imperador, ele próprio apertado na sua fardinha 

vistosa, expulsa das ruas o exército quase extinto, levando o crítico que 

nela via um apêndice policial do ministério a notar que, depois da 

parada, "voltou o sapateiro à sua sovela e o alfaiate, pendurada a 

espada à parede, retomou a agulha".38 Com a criação da guarda 

nacional e seu efetivo funcionamento, completava-se a obra de 

tomada do poder pelo grupo moderado: os exaltados, os relutantes à 

chefia do grupo Feijó-Evaristo-Bernardo-Vergueiro, seriam combatidos 

como anarquistas; os restauradores pouco significam, morta a sua 



causa, em breve, com o desaparecimento prematuro, em 1834, de 

dom Pedro I, agora dom Pedro IV de Portugal; o exército, "condenado, 

licenciado pelo partido que ele tinha posto no poder".39 O caminho, 

com o governo armado dos instrumentos para garantir a ordem, estava 

aberto às reformas pacíficas, num plano de reorganização política e 

social. Criar um império, mostraria a tormentosa realidade, não será 

obra das leis c das doutrinas. O novo governo, sem tradição, sem 

carisma, no ensaio de um sistema racional, seria devorado pelas suas 

contradições e voltaria, depois de muitos ensaios, ao único leito possí-

vel: à monarquia reformada, tuteladora da nação, agrilhoada às 

estruturas que ela criaria. 

4

A CÂMARA DOS DEPUTADOS torna-se o centro do poder, dela dependem a 

regência e o ministério. O Senado, contestado na sua vitaliciedade, 

opunha-se à onda democrática, sem engajar a luta frontal, "vivia 

obscuro para salvar a vida ameaçada".40 O governo — até 1837

representado por Feijó ou pelas diretrizes por ele seguidas — não se 

rende às duas tendências libertadas: a descentralização extremada e 

o domínio da Câmara. Queria ser a elas fiel, sem dependência, 

desconfiado do caos que daí se projetaria. Fazia concessões mas não 

se irmanava aos sentimentos tumultuosamente desencadeados, 

conduzidos pelo vento e pela febre. "A reação" — escreverá Joaquim 

Nabuco — "está no espírito, no sentimento de todos os homens de 

governo-se não fosse o receio da volta de dom Pedro I, ela teria desde 

logo levado tudo de vencida. Ainda assim o que faz a grande reputação 

dos homens dessa quadra, Feijó, Evaristo, Vasconcelos não é o que eles 

fizeram pelo liberalismo, é a resistência que opuseram à anarquia. A 

glória de Feijó é ter firmado a supremacia do governo civil; a de Evaristo é 

ter salvado o princípio monárquico; a de Vasconcelos é ter reconstruído a 

autoridade."41 Liberais eles eram, mas colocam acima do liberalismo a 



integridade territorial, identificada no imperador, a unidade de 

comando contra as facções dispersas do parlamento. Liberais, na 

verdade, em defensiva contra as doutrinas que os alimentavam, 

refugiados — eles, que contestaram o despotismo de dom Pedro I — na 

ditadura, defensores da responsabilidade ministerial transformados em 

ministros irritados pelas críticas sobre sua atuação. Volvidos cinco 

anos, unificados os sentimentos da Câmara e do Senado, evidenciado 

que o caminho que leva a uma leva ao outro, a conciliação virá com o 

tempero parlamentarista, do parlamentarismo assentado sobre a 

camada pseudamente representativa e policiada do alto. 

As reformas, encaminhadas a devolver a nação a si própria, 

deveriam romper o círculo de ferro na cúpula do poder e abrir as 

comunicações políticas com as forças locais, os municípios e as 

províncias. Elas seriam implantadas, ladeando as exigências federalistas 

e os propósitos republicanos, em contraste à aliança, então pela primeira 

vez esboçada, entre República e federação, como expressões de uma 

ideologia comum, no esquema de autogoverno em todos os níveis 

territoriais. Prevaleceria a manutenção do Império, com o respeito ao 

imperador e ao Poder Moderador, com a descentralização efêmera de seis 

anos. Desesperados, velho o governo de um ano, de votar as medidas 

capazes de reformular o sistema político, bloqueado pela "liga de 

matérias repugnantes" entre exaltados e caramurus, agitadores e 

homens do dinheiro, os moderados — a Regência, o ministério e a 

maioria da Câmara dos Deputados — articulam um golpe de Estado. A 

Câmara se converteria em Constituinte, votando a chamada 

Constituição de Pouso Alegre, projeto que, com exceção da ordem 

federal, consagrava as idéias sustentadas pela propaganda liberal. 

Quebrar-se-iam, subitamente, as resistências do Senado, firme em 

não conceder a sua temporariedade, a supressão do Poder Moderador e 

do Conselho de Estado, bem como as disposições descentralizadoras 

quase federativas A força armada que garantiria a empresa seria a 

recente guarda nacional. Uma carta outorgada se substituiria por outra, 

também imposta, reconhecida esta pelos representantes do povo, sem a 



audiência popular, providência tida por indispensável pelos 

inconformados pregoeiros da soberania nacional. O golpe — marcado 

para o dia 30 de julho de 1832 — falhará, frustrado pelo legalismo de, 

entre outros, Honório Hermeto Carneiro Leão (1801-56), o futuro 

marquês de Paraná. As medidas renovadoras esperariam, daí por 

diante, o longo, tortuoso e emperrado caminho parlamentar. A cabeça 

fria dos deputados, o tabu legalista deixou a nação ferida e 

convulsionada, descrente dos meios pacíficos para desmontar a 

máquina bragantina, responsável pelo alheamento das províncias na 

partilha do governo. O Poder Moderador, condenado pelos teóricos e 

pelos moderados, continuaria vivo, para o renovo no Segundo Reinado, 

"Chave mestra" — na palavra de frei Caneca — "da opressão da nação 

brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos".42 No máximo, 

conseguir-se-á unificar a regência e torná-la eletiva, com a abolição do 

Conselho de Estado. 

Duas medidas consagram a autonomia local, medidas arrancadas 

à reação e partejadas com dor: o Código de Processo Penal (29 de 

novembro de 1832) e o Ato Adicional (12 de agosto de 1834). O Código de 

Processo Penal, a mais avançada obra liberal e a mais duramente 

criticada nos dez anos seguintes, deu fisionomia nova aos municípios, 

habilitando-os a exercer, por si mesmos, atribuições judiciárias e 

policiais, num renascimento do sistema morto desde o fim do século 

XVII. A Carta de 1824 abrira um capítulo dedicado à organização 

municipal (tít. VII, cap. II, arts. 167 a 169), em homenagem à tradição 

histórica, cauteloso nas promessas, como insinuavam as idéias 

correntes, de procedência francesa.43 O espírito da Independência, 

com o estímulo prestado pelas câmaras locais ao príncipe, a aprovação 

do texto constitucional por elas, faria supor que o espírito municipal 

conquistaria lugar de relevo nas novas instituições políticas. A lei que 

organizou os municípios — a que cria em cada cidade e vila do Império 

câmaras municipais (Lei de 1.° de outubro de 1828) — ficou aquém da 

palavra constitucional e dos vivos sentimentos despertados na quadra 

gloriosa. Em lugar de uma célula viva, diretamente nascida da 



sociedade, associação superior à lei, "conseqüência norma da 

vizinhança, do contato da mútua dependência dos gozos e perigos 

comuns do complexo de suas numerosas relações sociais", como 

pretendia o comentarista maior da constituição44, saiu um município 

tutelado. As câmaras, segundo a definição do estatuto de 1828, serão 

"corporações meramente administrativas e não exercerão jurisdição 

alguma contenciosa" (artigo 24). Sob o Fundamento de separar os 

poderes, confundidos e embaraçados no período colonial, converte-se o 

município em peça auxiliar do mecanismo central. Dotados de 

atribuições amplas e com minúcia discriminadas — governo econômico 

e policial, melhoramentos urbanos, instrução e assistência —, não 

possuíam rendas, senão as mínimas indispensáveis à manutenção de 

seus serviços, sujeitas as câmaras ao desconfiado e miúdo controle dos 

conselhos-gerais das províncias, dos presidentes provinciais e do governo 

geral. As posturas — a lei municipal, na sua expressão atual — teriam 

vigência provisória de um ano, dependentes de confirmação dos 

conselhos-gerais da província, que as poderiam revogar e alterar.45

Havia, a par do controle geral, um sistema especial de recursos para os 

conselhos-gerais da província, os presidentes e, na corte, a Câmara dos 

Deputados. Sobre os municípios impotentes e nulificados caiu o Código 

de Processo Penal, reativando o juiz de paz com poderes de amplitude 

maior do que os traçados na Constituição, que o reconheceu como 

agente conciliador dos litígios, pré-instância judicial, autoridade eletiva 

destinada a aplainar divergências e a evitar conflitos (artigos 161 e 162). 

O círculo judiciário de primeira instância dividiu-se, com o estatuto de 

1832, em três circunscrições: o distrito, o termo e a comarca. O distrito 

foi entregue ao juiz de paz, com tantos inspetores quantos fossem os 

quarteirões; no termo haveria um conselho de jurados, um juiz 

municipal, um escrivão das execuções e os oficiais de justiça 

necessários; na comarca — a mais ampla expressão territorial — havia o 

juiz de direito, em número que se estenderia até três, nas cidades 

populosas, um deles com o cargo de chefe de polícia. O juiz, de paz era 

filho direto da eleição popular, nomeados os inspetores de quarteirão 



pelas câmaras municipais, sob proposta daquele. Os juízes municipais 

e os promotores públicos — que serviam nos termos — provinham da 

nomeação dos presidentes de província, sob proposta encaminhada em 

lista tríplice, para um mandato de três anos. Os juizes de direito, 

escolhidos dentre bacharéis em direito, saíam das mãos do 

imperador, por obra e graça de sua vontade.46 O salto era imenso: da 

centralização das Ordenações Filipinas à cópia do localismo inglês. A 

polícia dos sertões e do interior tornou-se atribuição judiciária e eletiva a 

autoridade. O júri, manifestação imediata da população dos termos, 

enfraqueceu, de outro lado, a supremacia judicial. A maré democrática, 

depois de submergir a regência, chegava ao seu alvo: o autogoverno das 

forças territoriais, que faziam as eleições, recebendo a parte, do leão na 

partilha, o senhorio da impunidade na sua violência e no seu 

mandonismo. O centro do sistema estava no juiz de paz, armado com a 

truculência de seus servidores, os inspetores de quarteirão, de triste 

memória nos anais do crime e da opressão: "era talvez a 3.a autoridade 

depois da regência e dos ministros".47 A autoridade nomeada pelo 

imperador, o juiz de direito que se colocaria na função de chefe de 

polícia nas cidades populosas, não recebeu atribuições. "Era menos 

que um juiz de paz. Embaraçado em dar regimento a esse simulacro de 

autoridade, única de sua nomeação, publicou o Governo o regulamento 

de 29 de março de 1833, em verdade ridículo, e nem podia deixar de sê-

lo, porque o chefe de polícia, único agente do governo, ficava reduzido ao 

simples papel de andador. A autoridade de eleição popular era tudo, a 

única de nomeação do governo nada."48 Ao judicialismo policial, radicado 

na eleição, sucederia, na hora do retorno centralizador, o policialismo 

judicial, pendularmente oposto à turbulência que o código de 1832, se 

não instalou, ao menos reconheceu. O estatuto processual, conjugado 

com a guarda nacional, municipalista e localmente eletiva no seu 

primeiro lance, garante a autônoma autoridade dos chefes locais, 

senhores da justiça e do policiamento. De outro lado, a incapacidade 

financeira das câmaras municipais, mal que a regência não cuidou de 

remediar, deixava-as inermes diante do poder econômico, concentrado, 



no interior, nas mãos dos fazendeiros e latifundiários. Não era, em 

conseqüência, o municipalismo o fruto das reformas, senão o poder 

privado, fora dos quadros legais, que se eleva sobre as câmaras, 

reconhecido judiciariamente. A semente do caudilhismo, jugulada há 

um século e meio, brota e projeta seu tronco viçoso sobre o interior, sem 

lei, sem ordem c sem rei. "Dessa contrafação do self-government 

americano não é, porém, a ordem que sai, como não podia sair; mas, 

sim a intranqüilidade, a violência, a desordem e, por fim, a anarquia. 

Entronizados nos cargos locais, fortes pela enorme força política que o 

Código de Processo lhes dá, os potentados territoriais renovam, como no 

II século, as suas tropelias e vinditas. Os nossos sertões mais uma vez 

se alastram do fogo das lutas de facções. Mais uma vez o sangue 

fratricida avermelha os nossos campos. — 'E impossível que deixeis de 

conhecer todos os excessos dos juizes de paz' — diz um político daquela 

época de pavor e odiosidade. — 'Abri a sua história e vereis cada página 

manchada com os fatos mais monstruosos, filhos da ignorância e da 

maldade, um luxo de arbitrariedades e perseguições contra os bons, 

inaudita proteção aos maus e porfiada guerra às autoridades.'"49

O Ato Adicional (Lei de 12 de agosto de 1834), arrancado não às 

convicções mas ao medo dos moderados50, procura organizar um feixe de 

poderes, concentrados nas províncias, de cuja aliança se firmaria o 

Império. O esquema visa a desmontar, pela descentralização, quase 

federativa, mas adversa à federação, o centralismo bragantino, ao 

tempo que foge da fragmentação municipal. Obra de convicção liberal — 

aproximar o governo do povo — e obra de contemporização — fugir do 

extremado federalismo, casado com idéias republicanas. O seu redator, 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, homem já do "progresso com a 

conservação", queria "diminuir os laços da centralização, mas não de 

um jato que faça dar um grande salto".51 Desde outubro de 1832 a 

reforma estava autorizada, depois de muitos tropeços e embaraços, 

restringida no ímpeto e desvigorada no alcance, para ser votada na 

legislatura de 1834-38. Com a reforma, pretendia a maioria, pela voz de 

seu redator, "fechar o abismo da Revolução, estabelecer c firmar 



verdadeiros princípios políticos, consolidando a monarquia 

constitucional, segundo os votos do Brasil , confessando, mais tarde, 

que "no Ato Adicional devia parar o carro revolucionário".52 Conhecidos 

os pontos extremados dos reformistas e dos conservadores, nos dias que 

se seguiram ao 7 de abril eles passam da monarquia federativa ao veto 

senatorial à mudança da Carta de 1824. Entre o fascínio norte-ame-

ricano, que já cega muitos teóricos e parlamentares, e a pasmaceira 

luso-monárquica, prevaleceu a permanência do Poder Moderador, do 

Senado vitalício e a descentralização, esta a verdadeira conquista dos 

moderados, descentralização que tocaria na estrutura política do 

edifício monárquico. Todas as reformas teriam uma inspiração maior, 

que seria o seu limite: a união das províncias, desafogadas de 

opressivos freios, para melhor garantir a integridade territorial. "Com 

muita cautela e até com muito medo", as províncias não se volatizariam 

num pacto, mas seriam departamentos de uma só unidade, sob o 

comando de um executivo forte, provisoriamente concentrado na 

regência una, filha da eleição popular. Os conselhos-gerais das provín-

cias se elevam a assembléias legislativas provinciais, mantida a 

nomeação dos presidentes. As províncias, embora desprovidas de 

autogoverno, ganham o poder legislativo emancipado, com largas 

interferências e geral tutela sobre os municípios.53 Entre os três focos 

verticais de poder — o município, a província e o Império — restaram, 

entretanto, zonas indefinidas, pelas quais se iriam infiltrar 

reivindicações revolucionárias e a pesada mó centralizadora. Sobretudo, 

as áreas dos governos geral c provincial não lograram, na prática do 

sistema, lixar um mecanismo de harmonia e entendimento. O quadro 

constitucional não se mostrou apto a estabelecer a partilha das forças 

em contraste, de articulação mal definida, num momento em que falta 

uma estrutura homogênea na sociedade e na economia. Desconfiado de 

sua obra, insatisfeito com as emendas que a desfiguraram, teria dito 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, ao passar aos seus pares o projeto 

vitorioso: "entrego-lhes o código da anarquia".54 Estaria aí o germe da 

apostasia do grande estadista — depois pai do Partido Conservador. 



Sentia a facção moderada, como reconheceria mais tarde Vergueiro, já 

encanecido na cadeira senatorial, que a reforma havia "antecipado a 

nossa organização política á social", palavra realista que conta com o 

assentimento do autor da Carta de 1834.55 O Ato Adicional é o 

resultado mínimo de uma grande vertigem, de uma larga tormenta: 

constitui o fechamento do círculo da quase autarquia das fazendas 

projetada no mundo político. Do 7 de abril a 1834 tudo foi reclamado: 

a federação, a liberdade religiosa, a justiça eletiva, a extinção do Poder 

Moderador e do Conselho de Estado, a República depois do governo de 

dom Pedro II, o Senado temporário, a divisão das despesas públicas 

entre as províncias. O conservador visconde do Uruguai sentia que 

"estava tudo fora dos eixos".56 Sucedeu — protesta ele — a uma 

centralização excessiva uma descentralização excessiva, "subversiva e 

desorganizadora, que entregava às facções que se levantassem nas 

províncias o poder executivo central de mãos e pés atados".57 O meio de 

submissão e controle da população fez-se pelo emprego público 

reservada "a criação, supressão e nomeação", no âmbito municipal e 

provincial, às assembléias legislativas. "A colação dos empregos que é 

um meio de ação e influência (e a questão era em grande parte de 

empregos por meio dos quais cada dominador quer segurar-se em seu 

bairro) passou das mãos de um poder mais distante, mais imparcial, por 

não estar tão de perto envolvido e interessado nas lutas e paixões 

pessoais e locais, para as influências, que muitas vezes se serviam 

dessa arma poderosa para se reforçarem e esmagarem aquelas às quais 

se antojava disputar-lhes o governo da terra. E era tudo isso feito em 

nome da liberdade. 

"Sucedia vencer as eleições uma das parcialidades em que 

estavam divididas as nossas províncias. A maioria da assembléia 

provincial era sua. Pois bem, montava o seu partido, e por exemplo, 

depois de nomeados para os empregos e postos da guarda nacional 

homens seus, fazia-os vitalícios. Amontoava os obstáculos para que o 

lado contrário não pudesse para o futuro governar. Fazia juizes de paz 

seus e câmaras municipais suas. Estas autoridades apuravam os 



jurados e nomeavam indiretamente, por propostas, os juizes municipais 

de órfãos e promotores. 

"Edificava-se assim um castelo inexpugnável, não só para o lado 

oprimido, como ainda mesmo para o governo central. 

"Se o presidente da província, delegado c única autoridade 

administrativa nomeada pelo poder geral, não ia de acordo, estavam 

organizados os meios de uma vigorosa resistência, com aparências de 

legalidade, e legalmente insuperável. 

"Recorria o governo (central) à única arma que lhe Fora deixada. 

Suspendia e mandava responsabilizar o empregado que não executava 

ou iludia as suas ordens, muitas vezes acintosamente e de acordo com a 

parcialidade à qual pertencia. Era este acusado pelo promotor filho da 

eleição em que triunfara a mesma parcialidade. Era-lhe formada a 

culpa pelo juiz de paz do mesmo partido. Se por acaso era 

pronunciado, era julgado pelos jurados apurados pelo juiz de paz e 

presidente da Câmara eleitos pelo mesmo partido. Este estado de cousas, 

e as absolvições acintosas que se seguiam, acabavam de desmoralizar a 

autoridade superior. Ou o governo central havia de passar pelas forcas 

caudinas, nomeando o presidente que se queria, ou a luta se abria, e 

tomava grandes proporções. Daí a origem das rebeliões e sedições que 

derramaram tanto sangue, exauriram os cofres do estado e produziram 

tantos ódios."58

A teia constitucional do primeiro lustro de 30 mostra a 

dissonância entre as instituições transplantadas e a realidade 

política. Enquanto o self-government anglo-saxão, imposto ao Brasil por 

cópia do modelo norte-americano, opera articulado às bases sociais da 

comunidade integrada, com o centro nas famílias e na associação dos 

grupos locais, organicamente eletivo, o sistema legal imitado nada 

encontra para sustentar o edifício. Uma longa tradição havia separado 

a ordem estatal, política, da ordem social, triturando a segunda na 

poderosa mó da opressão e dos interesses próprios da camada 

dominante. A moldura legal tem diante de si forças atomizadas, 

isoladas e não solidárias, perdidas nas fazendas, para as quais o 



aparelhamento administrativo serviria apenas para consolidar o 

estatuto de domínio da unidade fechada do latifúndio, dirigido por um 

senhor. O mecanismo criado pela lei, desta sorte, não se conjuga a um 

núcleo de interesses, valores e costumes homogêneos, pela igualdade 

soldados uns aos outros. A lei, para se impor, recorre aos seus 

instrumentos artificiais: artificial a autoridade, artificial serão todos os 

elos de comando. O cargo público, a velha realidade do estamento, será 

o único foco de poder, poder que dá prestígio, enobrece, propicia e 

legitima a riqueza. Para conquistá-lo e para conservá-lo desencadeiam-

se as energias, ferozes ou manhosas, de acordo com as circunstâncias e 

com a oportunidade. Mandar, e não governar, será o alvo — mando do 

homem sobre o homem, do poderoso sobre o fraco, e não o 

institucionalizado comando, que impõe, entre o súdito e a autoridade, o 

respeito a direitos superiores ao jogo do poder. O emprego público 

sagra-se na presa do vencedor, expressão de caudilhismo. A 

desconfiança ao poder — que levou à descentralização e à supressão 

do Conselho de Estado — leva ao poder sem freio, ao poder 

incontrolado. ao arbítrio do mandonismo impune. Os homens de 

1831, seduzidos pelas fórmulas da organização racional do domínio 

político, não escapam, pobre a sociedade de controles espontâneos, 

aos imperativos da argila: na opressão, a liberdade; conquistada a 

liberdade, o predomínio; na luta pelo predomínio, a opressão. O 

liberalismo brasileiro, na linha constitutiva que parte da independência 

e se aperfeiçoa no Campo de Santana, convive com o demônio por ele 

gerado. Para fugir ao despotismo do trono e da corte, entrega-se ao 

despotismo do juiz de paz — apavorado com a truculência dos sertões, 

suscita o tigre provincial. Na oposição, brada pelas franquias do homem 

livre, no governo, com os instrumentos do partido em desgraça, quer a 

eternidade do poder, a vitaliciedade do chicote. Para a paz, um caminho 

único: a volta da hierarquia, numa confederação de comando, sob o 

império de um árbitro, louvado de imparcial quando eleva um grupo ao 

poder e de despótico quando o abate. 
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O INGRESSO DAS PROVÍNCIAS no jogo político, com expressão geográfica autô-

noma, vinha dos dias da independência. Portugal, na desvairada 

política recolonizadora expressa nas Cortes de Lisboa, tentara 

fragmentar o reino unido num feixe heterogêneo de províncias, 

dependentes diretamente do ultramar, sem subordinação ao foco de 

poder situado no Rio de Janeiro, sob o comando do príncipe dom Pedro. 

Os representantes brasileiros não sentiram, desde logo, no plano 

dispersador, o golpe vibrado contra a unidade nacional. Hostis à corte, 

identificada com o nó de víboras da burocracia insaciável e parasita, 

acolheram sem protesto as medidas que anulavam a estrutura 

centralizadora, transferida ao Rio de Janeiro por dom João VI. São 

Paulo, a Bahia e o Rio de Janeiro, desentendidos em pretensões 

localistas, falavam pelas províncias, inadvertidos da solidariedade ao 

ideal comum de uma pátria única. Feijó reconhecia que os deputados 

brasileiros não representavam um país: "não somos deputados do Brasil 

de quem em outro tempo fazíamos uma parte imediata, porque cada 

província se governa hoje independente". Foram os acontecimentos, 

desencadeados em torno de dom Pedro, as instruções de José Bonifácio 

à bancada paulista, a agitação concretizada no Fico que suscitaram, 

nos deputados brasileiros ao congresso de Lisboa, uma atitude

uniforme, uniforme apesar das discrepâncias individuais. Por sua vez, 

a ação do príncipe, que repercute em Portugal e acorda os 

representantes brasileiros do sono unionista, se arma na base de uma 

aliança geográfica, concertada entre o Rio de Janeiro (a corte e o 

interior fluminense), São Paulo e Minas Gerais. As juntas provinciais e 

as câmaras municipais são o fundamento dos interesses congregados, 

sob a presidência de dom Pedro, num pacto monarquista. Esta 

informal confederação, sustentada pela hegemonia das províncias do 

sul, apoiou o príncipe na guerra da Independência, cuja vitória atrelou 

ao trono a faixa que se estende da Bahia a Belém do Pará. Dom Pedro, 

durante o seu reinado de nove anos, cuida de soldar as províncias mal 



congregadas, dissolvendo-lhes a autonomia na imantação monárquica, 

unitária e centralizadora. A política dura enquanto dura a popularidade 

do imperador, ferida, de baixo para cima, de pressões localistas, 

liberais na índole e no pensamento. 

O 7 de abril revela o malogro da centralização, restaurada com os 

destroços dos moldes avis-bragantinos. O vácuo do trono, debilmente 

representado pelo herdeiro menino, ainda mais expande as forças 

localistas, soltas no espaço e legitimadas pelo Código de Processo Penal e 

pelo Ato Adicional. Os "moderados" preocupam-se, ao instituir a 

descentralização, em assegurar a ordem pública e a segurança do 

Estado. Não podiam fugir, entretanto, às inspirações de suas bases. 

Criam, fiéis às origens, a regência trina permanente (17de junho de 

1831 a 12 de outubro de 1835), esquema geográfico: Bráulio Muniz 

(1796-1835) representando o norte, e Costa Carvalho (1796-1860), o 

futuro marquês de Monte Alegre, em nome, apesar de nascido na Bahia, 

do sul. A regência una coube ao sul, na pessoa de Feijó (12 de outubro 

de 1835 a 18 de setembro de 1837), hostilizado pela facção "holandesa', 

com base no norte, assentada na candidatura Holanda Cavalcanti, 

corrente afinal vencedora, em 1837, com a renúncia do padre paulista 

e a assunção de Araújo Lima (1793-1870), regente de 18 de setembro 

de 1837 até à Maioridade, 22 de julho de 1840. O futuro marquês de 

Olinda, fraco de recursos regionais próprios para um governo pessoal, 

consagra o sistema parlamentar. 

A política geográfica da Regência, esboçada mas frustrada nos 

primeiros passos da nacionalidade, prematuro ensaio republicano, não 

logrou assentar um arremedo da política dos governadores, esquema que 

daria estabilidade, por trinta anos, ao sistema de 1889, pobres as 

províncias de riqueza e de interesses particularistas, convergentes o 

comércio e o crédito, a despeito da estrutura agrária quase 

autárquica, para o centro. O furacão que se abate sobre o país. 

dentro da tempestade regencial, não significa, como nos tempos 

coloniais, a centrífuga autonomia das províncias. A obra 

centralizadora, posta em prática pela Independência, aglutinada em 



séculos de unidade monárquica, não sofre desafio nos seus 

fundamentos. As províncias não querem a separação, a autonomia, a 

desintegração, ao modelo da América espanhola. Elas  ao contrário, 

reclamam maior parte e melhor quinhão na partilha do poder, 

significando as veleidades de independência apenas provisório 

expediente de luta. A Regência, na impossibilidade de criar um núcleo 

hegemônico de províncias, não consegue sustentar o esquema 

descentralizador de seus primeiros passos, passos logo entorpecidos 

pelo regresso, saudoso da estrutura avis-bragantina, colorida pelo 

sistema parlamentar, numa concessão ao liberalismo, freado, podado e 

castrado pelo Poder Moderador. O provincialismo, nos moldes 

consagrados pelo Ato Adicional, afasta das decisões o centro e os 

municípios. As províncias jugulam as câmaras municipais e 

amesquinham as atribuições do presidente, criatura do centro, preso 

às leis editadas pela assembléia, que lhes prescreve o modo, as 

condições e forma das nomeações. Os prefeitos e subprefeitos, criados 

inicialmente em São Paulo (Lei de 11 de abril de 1835) e depois 

infiltrados no nordeste, se superpõem ao tosco colegiado das 

Ordenações, mantido na lei de 1828. A lei os incumbe "de exercer as 

posturas municipais, de nomear os fiscais, agentes a eles su-

bordinados, e de propor às câmaras as medidas necessárias a bem do 

município. E essa mesma lei, cumpre notá-lo, sentiu necessidade de 

reunir nas mãos dos prefeitos atribuições policiais, inclusive a de 

prender os delinqüentes".1 Diante do quadro de dispersão e 

autonomismo, dois abismos rondam, à direita e à esquerda, a própria 

integridade do Império, incapaz o núcleo central de articular um grupo 

hegemônico de províncias. O Poder Executivo, desarmado de exército e 

de marinha, mal servido pela guarda cívica, localista esta sua 

organização, viu-se diante de dois fogos, com os quais transigiu, à 

espera da hora de destruí-los. Nas províncias, as influências 

territoriais, famílias e coligações de fazendeiros, expressam sua vontade 

por meio de caudilhos, senhores das assembléias e dos municípios. 

Nas cidades, no Rio e na capital da províncias, os "exaltados" 



comandam as ruas e os motins, poeira suspensa de camadas mal 

acomodadas à ordem imperial. Senhores de pasquins incendiários, 

ébrios com o vinho fora de safra da Revolução Francesa, entregam-se a 

todos os sonhos utópicos, em antagonismo ao sistema social, 

desafiando os donos da riqueza. As praças e as esquinas geram 

desordeiros e anarquistas, sonhadores do nivelamento, em perigosa 

comunhão com os soldados. "Esses arruaceiros com ou sem farda 

provinham da parte da população ainda socialmente indefinida, sem 

posição estável — egressos da escravidão gente desocupada dos centros 

urbanos ou dos clãs rurais, indivíduos destituí-los de formação militar e 

ainda mais de educação cívica".2 O utopismo anárquico-jacobino, 

fantasiado de símbolos, entre eles o chapéu de palha em 1831 iria 

renascer muitas vezes, para o esmagamento do dia seguinte às revoltas. 

A construção da autoridade, dilacerada nas províncias e abatida 

na lama das ruas urbanas, coube ao Partido Moderado. No primeiro 

lance, ele assegurou a intangibilidade do princípio monárquico, num 

caminho que poderia levar, se trilhado, ao renovamento do Império, 

modernizadas as bases tradicionais. Não foi esse o rumo seguido, 

confiado o leme ao padre Diogo Feijó, ministro da Justiça em 1831-32 e 

regente em 1835-37. Agente de "uma regência sem força e [de] um 

ministério cheio de responsabilidade e sem meios de cumprir os deveres 

que lhe foram impostos3, volta-se contra os "exaltados", "o clube dos 

assassinos e anarquistas"4, ao tempo que condescende com as medidas 

descentralizadoras. Será o primeiro estadista a refletir o interior 

brasileiro, descendente bastardo de uma família de proprietários 

territoriais, "homem da roça e do mato", como se qualificaria, caboclo 

nos sentimentos, precursor do estilo de Floriano Peixoto. Desdenha a 

aristocracia, teme os restauradores ("caramurus"), grupo este influente 

"por suas riquezas, condecorações, e antigas influências"5, levanta seus 

companheiros da fraqueza, reanima o Partido Moderado, "poderoso por 

seu número, porque conta com a nação, cujos votos e opiniões 

representa; pela santidade da causa que defende, que é a propriedade 

nacional, e ainda mesmo por seus princípios, porque detesta 



excessos".6 O seu partido sofre do mal irremediável da indecisão: 

"Semelhante aos médicos de medicina expectante, este partido não 

obra, pisa sempre o mesmo terreno; teme de todas as medidas; ele não 

enxerga em tudo quanto se lhe propõe senão fraqueza, ou energia em 

excesso; sempre esperando, sempre irresoluto, contenta-se no 

momento da crise com um ato de meia medida, que só se encaminha a 

acobertar o mal, e deixá-lo criar profundas raízes".7 O norte parece 

definido: combate à anarquia dos exaltados e à restauração, sem 

sacrifício da liberdade, intangido o princípio da propriedade Longe 

dele, ainda, a obediência à Câmara dos Deputados, ao governo das 

maiorias, "absurdo e subversivo de toda a ordem no Brasil, além de 

inconstitucional. [...] Tal princípio tende a republicanizar o Brasil. O 

nosso governo é monárquico, isto é, governo de um só, embora 

modificado. O nosso governo é o da lei. A Assembléia, o Governo e o 

Poder Judiciário todos têm atribuições marcadas na Constituição. Não 

confundamos os poderes do Estado".8 O padre, antes de entrar no 

castelo, fecha todas as portas à aristocracia, ao governo parlamentar, 

ao favor das ruas, ao domínio às províncias. Afasta-se da riqueza 

comercial, aliada aos restauradores, e da arrogância proprietária, que 

vê na fazenda, ao estilo do velho engenho, um senhorio. Qual a base 

que lhe resta, para levantar a autoridade, que deveria encher o vazio 

do poder executivo? O sacerdote, dentro da férrea energia, na fria 

obstinação da autoridade, cultiva o seu delírio, ao esboçar o poder 

político sem corresponder às forças econômica e socialmente dominantes. 

A rebeldia dos fatos, a indocilidade das condições materiais, o 

desmentido da realidade não o assustam. A nação não seria a nação dos 

empregos, nem a do comércio, nem a dos traficantes de escravos, nem a 

dos fazendeiros. O país das camadas médias — agricultores sem 

fumaças de senhores, comerciantes sem a manipulação do governo, 

empregados públicos capazes, indústria nativa — este quadro, 

vagamente norte-americano c falsamente brasileiro, receberia a graça 

de um governo forte, enérgico, imparcial e respeitador das liberdades. A 

pena de Evaristo da Veiga, sustentáculo e fiel colaborador de Feijó, dirá, 



singelamente, como se pinta o paraíso possível: "Um governo cujo chefe 

seja hereditário, para impor silêncio as ambições mais formidáveis, 

cujos súditos não estejam divididos em castas inimigas e com 

interesses diversos; uma monarquia representativa, fundada sobre as 

bases da indústria, da economia e da vontade nacional, pareceu-nos 

problema fácil de resolver-se no Brasil, e o sistema político que a nossa 

Constituição criara. Neste intuito, nós tratamos de dar honra às 

profissões úteis que o desdém de uma fidalguia improvisada feria de 

plebeísmo; elevamos a seus próprios olhos a indústria, a agricultura, e o 

comércio, fazendo notar que não só os funcionários do governo são 

merecedores de consideração, que estes vivem do produto das rendas, 

dos impostos pagos pelas classes industriais. Esforçamo-nos por 

combater as insídias com que se trabalhara por estabelecer no Brasil 

uma nobreza privilegiada, e por manter um exército colossal, muito 

superior aos nossos meios e recursos. Ao furor dos empregos públicos 

que temos como uma chaga aberta no corpo social, opusemos as 

doutrinas que chamam os cidadãos ao amor do trabalho e das pro-

fissões independentes a que os preconceitos vulgares assinavam um 

grau inferior nas hierarquias. Se um exército numeroso, tal como então 

se anelava e se pretendia sustentar, atacava a prosperidade do país, as 

tentativas para plantar aqui a fidalguia européia não seriam menos 

funestas, ou fosse que, chegando a favorável êxito, entorpecessem o 

progresso da indústria e desviassem por uma senda erradia a atividade 

dos espíritos, ou que, como era mais natural, servissem apenas para 

excitar odiosa emulação e uma luta que convinha muito poupar ao país. 

Não é uma monarquia conquistadora, e radiante do esplendor de 

orgulhosa nobreza, que pode firmar-se no Brasil e fazer a sua 

felicidade".9 Este país, para nascer, deveria esperar um século, ainda 

sem realização plena: país liberto do estamento, despido do patronato,

dos empregos, sustentado pela sua indústria, longe do trabalho a 

mácula de plebeísmo. Outro liberal falaria, também influenciado pela 

democracia americana, influência que a monarquia poria de 

quarentena, numa "democracia da classe média, a democracia da 



gravata lavada" (Teófilo Ottoni — Circular de 1861) ,  no cultivo da 

mesma ilusão de Guizot, que governa a trança com suporte na 

aristocracia, supondo que a classe média estava no poder. 

Enquanto Feijó procura revigorar a autoridade, fundando-a na lei 

e num complexo social inexistente, a nação se consome no duelo gerado 

pelas suas forças atuantes. Diante do trono vazio defrontam-se as 

províncias, com a propriedade territorial lhes ditando a contextura 

política, sequiosas de comandar o governo geral, espreitadas por um 

gigante tolhido, mas ameaçador: o elemento monárquico, agarrado, em 

parte, ao manto roto de dom Pedro I e às fraldas do imperador menino. 

No meio, a perspectiva sonhada por Evaristo e perseguida pelo padre 

ministro e depois regente. O liberalismo sem anarquia e sem o vapor 

aristocrático desemboca na autoridade teórica, sustentada  na energia, 

às vezes violenta, outras vezes felina de Feijó. Paradoxalmente, apesar do 

respeito à legalidade, a Regência exibe sua face autoritária, caprichosa e 

arbitrária. Em dissonância com o país, o peso do domínio carrega-se de 

arbitrariedade — arbitrariedade social e não jurídica —, com o caráter 

de poder inoportuno, alheio aos anseios e à direção dos comandados. 

Esse governo sem conteúdo social, incapaz de aliviar os males, 

incomoda a todos, aos "exaltados", aos restauradores e aos próprios 

"moderados", já advertidos de que o equilíbrio nasceria da maioria 

parlamentar e do Poder Moderador, na futura síntese do Segundo 

Reinado. Perdido na sua torre autoritária, o padre Feijó não percebeu a 

verdadeira índole da inquietação das províncias, identificando-a, num 

assomo colonial, digno de um vice-rei, à simples anarquia centrífuga e 

dispersadora. Organiza seu esquema, no tumulto de 1835, numa 

balança de compensações, ante o inevitável: no caso de separação das 

províncias do norte, seguraria as do sul. O homem de São Paulo 

prepara a ação com base num raciocínio geográfico, mas, apesar de 

suas condescendências descentralizadoras, não aceita a redução do 

poder nacional a um acordo de províncias autônomas. No máximo, 

idealizada com a autoridade superior aos interesses provinciais, 

admitiria a hegemonia do sul, num entendimento secundário de 



segurança. Desta forma, o 7 de abril restauraria o plano da chefia do 

primeiro imperador, sem dom Pedro I, isolado da aristocracia e do 

aparelhamento burocrático. Em verdade, as revoltas regenciais 

traduzem o anseio de conquistar maior integração no comando político, 

com a conquista do poder de decisão, em benefício da economia local. 

Anote-se, dado fundamental para o desnudamento dos fatos, que o Rio 

de Janeiro (e o interior fluminense), São Paulo e Minas Gerais — o 

grupo que deu a base da Independência — não se insurgiram contra o 

statu quo da minoridade. Essas províncias, com exceção do Rio de 

Janeiro, gozavam de vantagens políticas superiores ao poder político, 

numa época em que o segundo, terceiro e quarto lugares na arrecadação 

cabiam à Bahia, Pernambuco e Maranhão. As revoluções irrompem na 

linha periférica, associada mas não integrada ao centro: Bahia, Pará, 

Maranhão, num quadro de inquietações que consome o norte, o 

nordeste e o Rio Grande do Sul. Os "cabanos" (1835), os "balaios" (1838-

40), os "sabinos" (1837) e os "farroupilhas" (1835-45) sentem-se roubados 

na partilha do mando, com o predomínio do sul ou com o afastamento 

das influências provinciais. Enquanto a Cabanagem se extrema em 

reivindicações sociais10 a Sabinada dirige seus ataques à centralização 

imperial, até tocar o separatismo provisório11, feridos os rio-grandenses-

do-sul com as medidas tributárias imperiais que arredavam do mercado 

interno os produtos do sul, com vantagem à importação platina.12 As 

províncias, desprezadas pela corte, curtindo o exílio dentro do país, e 

insatisfeitas com a Regência, reagem, não para se separar ou tornar-se 

independentes — situação reclamada ou imposta como tática de luta 

sob a promessa de retorno à união, uma vez vencedora a causa — mas 

para gozar de maior proteção do centro. Não houve, no conflito, como 

supôs o padre Feijó e imaginou Euclides da Cunha13 a luta do centro 

contra as províncias em busca de separação ou o dissídio entre o litoral 

civilizado e o sertão bárbaro, falsamente identificado o balaio com o 

cangaceiro. Essa imagem, possível no período colonial, seria obsoleta no 

século XIX, já definitivamente esboçada a unidade nacional, certas as 

províncias de que só poderiam viver, prosperar e engrandecer-se dentro 



do indissolúvel aglomerado nacional.  

A obstinada, enérgica e arbitrária conduta de Feijó, ajudada 

pelas armas, não conseguiu pacificar a nação e consagrar a autoridade 

no respeito público. A autoridade não se imporia com a mão de ferro, 

nem com o esmagamento das províncias. Um campo de aglutinação, 

cultivado entre o liberalismo e o mando sem contemplações, ensejaria 

o entendimento e o debate permanente das reivindicações provinciais. 

O governo, sem ser despótico, não seria fraco. O estuário clama pela 

rearticulação das peças do sistema político de tutela, tutela e não 

ditadura, ou a ditadura encoberta e amortecida pela tutela. A Câmara 

temporária, controlada pelo Senado vitalício, seria o fórum onde as 

partes em litígio se entenderiam, vigiadas por uma camada social, 

oriunda da aristocracia improvisada e da burocracia superior. Os esta-

distas cevados na corte de dom João e de dom Pedro I, escaldados nas 

assembléias de Lisboa (1821-22) e do Rio de Janeiro (1823), 

experimentados em dez anos de vida parlamentar, formariam um bloco 

de comando, capaz de absorver novas contribuições, mas não sem 

antes domá-las e cunhá-las com o modelo do sistema. Daí emergiria o 

parlamentarismo, à margem da letra da Carta de 1824, de caráter 

estamental, de inspiração inglesa, mas isento de virtualidades 

democráticas. Feijó não seria o homem para presidir essa entente 

cordiais, mas, incapaz de impedi-la, cederia a chefia da Regência (19 de 

setembro de 1837) a alguém "mais hábil ou mais feliz", merecedor da 

confiança do poder legislativo. A vitória seria de Bernardo de 

Vasconcellos, com a instauração do projeto político por ele ideado, 

presidido pela habilidade de Araújo Lima.  

A morte de dom Pedro I (24 de setembro de 1834) ajudou a 

recomposição política, determinando o enrolamento da bandeira 

restauradora. Os sobreviventes da lealdade monárquica, as figuras 

principais do 7 de abril, os remanescentes da facção andradina unem-

se para formar o Partido Conservador, que durará até que a República o 

dissolva. Bernardo de Vasconcellos, acusado de apostasia aos princípios 

liberais, traidor da causa que inspirou o 7 de abril, dirá, na sua defesa, 



reconhecendo o malogro da experiência liberal da Regência: "Fui liberal, 

então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas 

não nas leis, não nas idéias práticas; o poder era tudo: fui liberal. Hoje, 

porém, é diverso o aspecto da sociedade: os princípios democráticos 

tudo ganharam e muito comprometeram; a sociedade, que então corria 

risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. 

Como então quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la, e por isso sou 

regressista. Não sou trânsfuga, não abandono a causa que defendo, no 

dia de seus perigos, da sua fraqueza; deixo-a no dia em que tão seguro é 

o seu triunfo que até o excesso a compromete".14 Outros parceiros 

ajudam a consolidar o regresso, primeiro núcleo do Partido Conservador, 

rompidos os vínculos que os uniam a Feijó, sobretudo dois futuros 

gigantes: Honório Hermeto Carneiro Leão (1801 -56), depois marquês 

de Paraná, e José Joaquim Rodrigues Torres (1802-72), o visconde de 

Itaboraí, cuja fazenda, em Saquarema, dará o nome ao seu grupo. 

Homens novos e homens velhos, como José Clemente Pereira, o mar-

quês de Paranaguá (Francisco Vilela Barbosa), este o homem das Cortes 

de Lisboa e da confiança de dom Pedro I, tomam o centro do palco, para 

a obra de construir o edifício monárquico. Apesar de proclamar 

Bernardo, para escândalo dos liberais teóricos, que em política não há 

princípios, o Partido Conservador se mantém coerente ao ideário pré-

regencial: centralização, resistência às reformas, restabelecimento do 

Conselho de Estado, o Poder Moderador sem a responsabilidade dos 

ministros, e, sobretudo, "o imperador impera, governa e administra".15 O 

partido contrário, o Partido Liberal, luzia desde 1842, gravita em outro 

pólo, nem sempre coerente no governo, mas fie] aos postulados da 

soberania popular, da monarquia, senão federativa pelo menos 

descentralizada, do Senado eletivo e à extinção do Poder Moderador.16

A renúncia de Feijó, com a ascensão de Pedro de Araújo Lima, 

marquês de Olinda, indica o fim do governo liberal moderado, 

inaugurado em 1831. Outra corrente — o regresso, crisálida do Partido 

Conservador —, corrente que disputará, com base inicialmente na 

política do norte, o poder a Feijó, apropria-se do governo, mediante o 



controle da Câmara dos Deputados. O "ministério das capacidades" (19 

de setembro de 1837 a 16 de abril de 1839) dirá, pela voz de Miguel 

Calmon du Pin e Almeida (1784-1865), o futuro marquês de Abrantes, 

que "a administração atual se sujeita a todas as condições do governo 

representativo; exige, por conseqüência, o apoio dos representantes da 

nação; e assim que esse apoio lhe faltar, ela se retirará".17 O principal 

mecanismo político do Segundo Reinado, o parlamentarismo, fixa-se, 

desta sorte, em 1837, para uma duração de cinqüenta anos, em campo 

neutro das dissensões provinciais, abrandado o absolutismo do chefe 

do Estado e aberto ao povo, nominalmente, o processo de circulação das 

vocações políticas. O regime, amplo e flexível, não buscará a força, a 

energia, a ação de baixo para cima: ele se prende, em círculo, aos 

elementos autônomos da representação, a qual, pobre de 

autenticidade, ganha relevo na força que lhe infunde a pequena 

camada que o imperador preside. O parlamento será o "polichinelo 

eleitoral dançando segundo a fantasia de ministérios nomeados pelo 

imperador"18, reduzido o povo a uma ficção, mínima e sem densidade, 

que vota em eleições fantasmas. Excluídos os escravos, os analfabetos, 

os menores de vinte e cinco anos, os filhos-famílias, os religiosos, e os 

indivíduos desprovidos de renda anual de 100$ por bens de raiz, 

indústria, comercio ou emprego, poucos são os chamados ao voto e 

poucos os elegíveis. Numa população de 10 milhões de habitantes, em 

1872, cálculo otimista avalia entre 300.000 e 400.000 as pessoas 

aptas aos comícios eleitorais19, certo que, em 1886, a eleição para a 

terceira legislatura da eleição direta acusou a presença de apenas 

117.671 eleitores numa população próxima aos 14 milhões de 

habitantes.20 Somente entre um por cento e três por cento do povo 

participa da formação da dita vontade nacional, índice não alterado 

substancialmente na República, nos seus primeiros quarenta anos.21

Parlamentarismo sem povo, o inaugurado em 1837, ao influxo dos 

partidos fundados nas camadas economicamente dominantes, 

dificilmente discerníveis nos entendimentos e coalizões de cúpula. As 

organizações partidárias se concentram nos instrumentos de aliciar, 



manipular e coagir o eleitorado e não de traduzir-lhes os interesses, os 

sentimentos e as inquietações. Seu caráter oligárquico, numa oligarquia 

enriquecida pelo oficialismo — só o controle do poder suscita as 

maiorias do nada —, leva-as a recear a participação popular, 

identificada, desde José Bonifácio e Feijó, à anarquia. Anarquia real, na 

verdade, para os usufrutuários do poder — em lugar de mecanismos de 

educação, controle e ascensão, mecanismos de substituição da vontade 

popular. "Toda nossa política, assim monárquica como republicana, 

mostrou-se geralmente ou duvidosa da capacidade do povo, ou 

suspeitosa do caráter de suas manifestações, de tal maneira que, entre 

nós, o povo foi sempre mais um símbolo constitucional do que fonte de 

autoridade em cujo contato dirigentes, representantes e líderes 

partidários fossem retemperar o ânimo e o desejo de servir. 

"A política brasileira tem a perturbá-la, intimamente, 

secretamente, desde os dias longínquos da Independência, o 

sentimento de que o povo é uma espécie de vulcão adormecido. Todo 

perigo está em despertá-lo. Nossa política nunca aprendeu a pensar 

normalmente no povo, a aceitar a expressão da vontade popular como 

base da vida representativa."22 Os próprios liberais, inconformistas nas 

suas origens, submergem no jogo institucional, guardando do passado 

apenas reminiscências vagas, o apagado fermento e a nostalgia difusa, 

confundidos os velhos ideais com os irresponsáveis ardores da juven-

tude. Antônio Carlos, reincorporado à Câmara em 1838, ministro do 

Império em 24 de julho de 1840, após a Maioridade, transige, ladeia as 

velhas reivindicações. O poder, se não corrompe, amansa e infunde o 

esquecimento das loucuras da mocidade. A libré ministerial confunde o 

ministro com "a criadagem imperial" , como, gulosamente ressentido, 

dirá o Teófilo Ottoni saudoso do 7 de abril.23 O poder merece todas as 

homenagens, mesmo a eleição fraudulenta e feroz, a eleição do cacete de 

1841, logo anulada. 
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OS PRIMEIROS VINTE ANOS do país independente atravessam o penoso drama 

de muitas perplexidades: dificuldades financeiras e a lenta mudança 

do panorama da economia, em meio ao reajustamento do quadro 

político. A nau ameaça adernar, atingida pelas avarias das vagas 

convulsas e indefinidas. No horizonte, uma esperança se aproxima, 

capaz de serenar os ventos — o café — reanimando a fazenda em 

declínio e infundindo novas energias à estagnação. Em 1822, a 

circulação monetária, calcada, na transmigração de 1808, em dois 

terços de ouro e um de prata, reduz-se às notas do Banco do Brasil e ao 

cobre. Para o sistema financeiro da época, isso significa uma imensa 

dívida, que se agravaria, esgotada a base de metal nobre que a 

garantiria: dívida externa, em 1827 constituída do empréstimo de 1824 

e da indenização paga pela independência, dívida interna, formada de 

apólices e de compromissos com o único estabelecimento de crédito. O 

déficit orçamentário, ano a ano, corroía a ordem financeira, projetando 

maiores empréstimos e elevando os encargos. O papel do Banco do 

Brasil será o expediente único para enfrentar a crise. "A extraordinária 

emissão de notas do Banco" — advertia uma comissão da Câmara dos 

Deputados, em 1828 — "que nem está em harmonia com os princípios 

da ciência, nem em proporção com as urgências do comércio, prende 

nas reconhecidas necessidades do Tesouro. 

"O Banco, ou podendo, ou não julgando poder resistir às ordens 

do Governo, que tinha de sustentar com escassos recursos as 

despesas a que o obrigava a regeneração e independência nacional, e as 

de uma guerra em que ele se comprometera e de que era preciso sair 

com honra, forneceu-lhe, pouco cuidadoso das conseqüências, as 

quantias que lhe foram pedidas, e que hoje montam acrescidas de 

19.000:000$, espalhados na circulação dessa província ou antes desta 

cidade.

"Não é para admirar que uma acumulação de papel resultasse, 

como resultou, no desaparecimento total dos metais preciosos, a 



elevação extraordinária do câmbio, o espantoso encarecimento de 

todos os gêneros. 24  Para combater o mal, agravada a insolvência do 

instituto de crédito (insolvência definida na incapacidade de trocar o 

papel por ouro) com as maquinações fraudulentas dos diretores, foi 

extinto e liquidado o Banco do Brasil (1829-31). A primeira crise 

inflacionária do país seria atribuída ao papel e não às emissões 

imoderadas de papel, numa doutrina durante cem anos cultivada e 

obedecida. Ela deixou, na sua esteira, um resíduo não ortodoxo — o 

papel inconvertível —, instrumento que, liberto do custo do ouro, seria 

utilizado nas orgias financeiras do Império e da República.25

Insuficientes os tributos, difícil o crédito, o apelo a esse instrumento 

seria o "único motor das transações monetárias"26, no constante 

desmentido da prática ao dogma. 

As emissões de papel-moeda, descarregadas sobre a moeda falsa 

de cobre (30% da massa circulante), elevam-se de 9.171 contos de réis, 

em 1822 (índice 100), para 13.391 em 1826 (nível 146) e 20.350 em 

1830-31 (nível 221), sem que, daí por diante, logrem paradeiro, com o 

nível 431 em 1840.27 Simultaneamente, a taxa de câmbio parte de Cr$ 

4,90, em 1822, para Cr$ 9,60 em 1831, decrescendo, em 1841, a Cr$ 

7,92. O comércio exterior, profundamente deprimido nos quinze anos 

anteriores à independência, em 1822 supera os níveis de 1807, numa 

estagnação de dez anos. Daí por diante, há um declínio vertical, com o 

preço da tonelada de açúcar descendo de 24 libras, no período 1821-

30, para 16,8 no decênio 1831-40. O algodão, que valia 66,3 libras a 

tonelada, no período 1821-30, retrai-se no decênio seguinte para 47,6.28

O açúcar de beterraba, introduzido no mercado mundial durante as 

guerras napoleônicas, precipita o nordeste na crise de onde não mais 

sairia, senão para transitórias melhorias. A produção algodoeira norte-

americana, de outro lado, conquista os mercados, antes sob o controle 

do Brasil. Para maior desalento, duas crises econômicas, de âmbito 

mundial, em 1825 e no período 1836-37, provocam a baixa de preços 

dos produtos de exportação, Excluído o café, o país exporta, em 1850, 

menos do que em 1800.29 Depois de uma euforia transitória, os setores 



tradicionais da agricultura retornam à cultura de subsistência, num 

processo periódico do fechamento da fazenda, Período que coincide, 

significativamente, com o localismo liberal de 1831-37. Dentro do 

mesmo complexo político-econômico, atua a desordem financeira, com 

o descrédito do poder central, desarmado da caixa mágica de lançar 

notas. A província ganha expressão, em réplica à corte, pobre e 

desmoralizada. 

À maré baixa se opõe, entretanto, uma força inversa, responsável, 

em meados do século, pela reconstituição da face do Império. 

Enquanto os produtos tradicionais — açúcar, algodão, couros e peles —

, 74,3% das exportações na década 1821-30, sofrem um declínio de 

30% nos próximos dez anos o café ganha relevo progressivo. As "hortas", 

os "pomares" do início do século serão, em poucos anos, os cafezais 

que, dos arredores do Rio de Janeiro, tomam o rumo do interior, entre 

Minas Gerais e a Capital e, pouco depois, conquistam o Vale do 

Paraíba.30 Uma produção de 487.594 sacas (de 5 arrobas), em 1821-25, 

alcança, no período 1836-40, o número de 4.623.345, dez vezes mais 

do que o volume do início da arrancada. A participação do café no 

comércio exportador projetou-se de 18,3% no período 1821-30 para 

43,8% no decênio seguinte, apesar da baixa do produto em libras. Em 

vinte anos, a receita cambial subiu de 7.189.000 para 21.329.000 

libras. A catástrofe, que pairava sobre a nação recém-emancipada, não 

apenas se esvazia, senão que se converte em euforia, em esperança de 

dias prósperos, cessada a borrasca das rebeliões regenciais. A nova 

cultura tem efeitos de longo alcance em toda a estrutura política, 

social e econômica. Ela não se equipara a um produto a mais no 

contexto exportador, senão que viria dar cunho singular ao quadro, 

deslocando, desde logo, o eixo econômico do Império do norte para o sul, 

em mudança que iria legitimar a supremacia política na supremacia 

econômica. A corte, de ponto de referência de interesses conjugados, 

seria o centro da produção econômica, com a prosperidade da sua 

área geográfica contígua. Há uma teia de situações convergentes que 

conspiram para a reorganização: a fazenda se abre no rumo exportador, 



com o traço monocultor em ascendência, e com os vínculos comerciais 

adensando-se na sua intensidade. Desde logo o fato fundamental: o 

plantio, só retribuível depois de quatro anos, exigia capital para 

constituir o estabelecimento agrário. O investimento se compunha, 

basicamente, de escravos e terras, além da pequena parcela consa-

grada às construções e maquinaria. A terra pouco valia, disponível, nos 

primeiros quarenta anos do século XIX, pelas doações e pelas posses, 

legitimadas estas em 1850. A súbita ocupação das terras devolutas, à 

margem da estrada para Minas Gerais e no interior da província 

fluminense, assegurou a base tísica do plantio, com um dispêndio 

mínimo, não excedente de 30% em 1850 e inferior a 20% daí para o 

futuro, reservada para o escravo uma parcela de até 73% do valor das 

fazendas, valor oscilante quando a mão-de-obra servil se valorizar 

subitamente a partir de 1850, com a extinção do tráfico.31 Desde logo 

uma diferença fundamental com o engenho de açúcar do período colo-

nial, no qual a mão-de-obra escrava estaria em torno de 20% do 

estabelecimento, reservada a maior parcela ao equipamento, com 

encargos de vulto aos salários dos auxiliares livres.32 Maior haveria de 

ser, portanto, a dependência do senhor de engenho ao crédito do que a 

do fazendeiro do café, considerado o fato de que este possuía, no início 

de sua empresa, escravos próprios e de que a cultura, no período 

pioneiro, emerge de uma realidade policultora, que se retrai à medida 

que o produto se torna mais compensador no mercado. De outro lado, a 

decadência da lavra do ouro deixara grandes reservas de mão-de-obra 

ociosa, fator que experimenta também a cana em crise, impelindo as 

duas circunstâncias o senhor de escravos a aproveitá-los no plantio do 

café. Essa inicial autonomia do cafeicultor — com terras próprias e 

escravos de sua propriedade — permitiu-lhe viver sem as incertezas do 

vínculo ao crédito do senhor de engenho. A prosperidade, entretanto, 

alterou as bases da economia do fazendeiro, que se voltou ao crédito 

para a compra de mais escravos e para a compra de gêneros 

alimentícios, outrora cultivados no interior do latifúndio. Esta direção 

determinou o encadeamento do produtor ao comércio urbano, ao 



tempo que acelerou a importação de escravos. 

O fator mais importante da fazenda, o escravo, está em 

constante alta, precipitada pela procura c pela extinção do tráfico. Em 

1821, um negro custava entre duzentos e cinqüenta e quatrocentos e 

quarenta mil-réis, em 1843 alcança setecentos mil-réis, para atingir, 

em 1855, o valor de quinhentos mil a um conto de réis, preferida pelos 

compradores a peça entre dezessete e trinta anos.33 Valores, na 

verdade, superiores à alta geral dos preços e ao ritmo do preço do café: 

de 1835 a 1875 o preço médio do escravo subiu 221,8%, enquanto o 

custo de vida cresceu, no período, 70,2%.34 Muitas vicissitudes influem 

no preço do escravo e no volume importado. Um tratado com a Grã-

Bretanha, assinado por dom Pedro em 1826, prometia a extinção do 

tráfico em 1830, mas, diante da inanidade da medida, uma lei de 

novembro de l831 declara que seriam livres, daí por diante, os escravos 

entrados no país. Providências, na verdade, ditadas pela Inglaterra e 

fatalisticamente aceitas pelos brasileiros, tornam-se "leis para inglês 

ver".35 Nunca se importaram tantos escravos como depois do Tratado 

de 1826: a superabundância provocou a queda do preço, de setenta 

libras em 1830 para trinta e cinco em julho de 1831, saciedade do 

mercado que tornou possível a aceitação da lei de novembro de 1831. A 

espetacular ascensão do café, com a transitória revivescência do 

açúcar, novamente reanimou o comércio ilícito, mal reprimido agora 

com a dispersão da autoridade nas províncias, desde o Ato Adicional de 

1834. A opinião antitráfico funda-se, desde José Bonifácio, no temor da 

africanização do Brasil, da sua barbarização, com alguma ponta do 

preconceito da branquidade.36 Além disso, volvido o período pioneiro do 

agricultor de café, que se provia localmente de crédito ou o dispensava 

pelos recursos próprios, sente o fazendeiro a diferença de interesses 

entre o produtor e o mercador de escravos. "A princípio" — dizia 

Eusébio de Queirós (1812-68) — "acreditando [os lavradores] que na 

compra do maior número de escravos consistia o aumento de seus 

lucros, os nossos agricultores, sem advertirem no gravíssimo perigo 

que ameaçava o país, só tratavam da aquisição de novos braços, 



comprando-os a crédito, a pagamentos de três a quatro anos, vencendo 

no intervalo juros mordentes. Ora, é sabido que a maior parte desses 

infelizes são ceifados logo nos primeiros anos pelo estado desgraçado a 

que os reduzem os maus tratos da viagem, pela mudança de clima, de 

alimentos e de todos os hábitos que constituem a vida. Assim, os 

escravos morriam, mas as dívidas ficavam, e com elas os terrenos 

hipotecados aos especuladores, que compravam os traficantes para os 

revender aos lavradores. Assim, a nossa propriedade territorial ia 

passando das mãos dos agricultores para os especuladores e 

traficantes. Esta experiência despertou os nossos lavradores, e fez-lhes 

conhecer que achavam sua ruína, onde procuravam a riqueza, e ficou o 

tráfico desde esse momento completamente condenado.37 Malgrado a 

fuga, na explicação do ministro da Justiça de 1850, ao reconhecimento 

da presença inglesa no problema do tráfico, uma nota está bem clara: a 

separação, no negócio cafeeiro, do produtor e agricultor do traficante e 

especulador. Velha situação de muitos séculos, obscurecida no início do 

século XIX pelo predomínio que denuncia uma crise e não a 

prosperidade. A ascensão cafeeira, no primeiro decênio (21-30), não 

encontra na cidade créditos fáceis, provocando a ebulição inflacionária, 

insuficiente para financiar as novas lavouras. Logo a seguir, com as 

exportações, canalizadas quase integralmente pelo porto do Rio de 

Janeiro, entram em cena, com papel cada vez mais saliente, os 

comissários ou correspondentes, agora financiadores de mais 

escravos, de mais mantimentos e — à medida que o café se valoriza e 

toma as lavouras de subsistência — de artigos de luxo. O café não 

pertence mais, daí por diante, ao fazendeiro — senão nominalmente: o 

comissário adianta recursos por conta da safra, vendendo-a aos preços 

correntes e aceitando os saques do produtor, num ajuste de confiança 

e não de papel. Representa o fazendeiro junto ao exportador, salda as 

hipotecas lavradas com terceiros e paga as despesas do próprio 

transporte. Pode-se supor que de dois terços a quatro quintos de uma 

saca de café fica nas mãos do comissário, que transfere os valores a 

outros fornecedores e credores. O escravo africano, mais tarde o escravo 



do nordeste, a mula e o charque do Rio Grande, o feijão e o arroz de 

São Paulo, o bacalhau de Portugal — tudo passa das mãos do 

comissário para o fazendeiro, com os juros de 12% ao ano onerando 

todas as operações. A fazenda engole as terras e elimina os pequenos 

proprietários, dependentes dos fazendeiros merecedores de créditos 

amplos na capital. O mundo pré-bancário, travado de relações pessoais 

e de confiança mútua, projeta o mercador urbano, ele o dono sem risco 

das safras. O agricultor, na ânsia expansionista, mal percebe os pés de 

barro de sua atividade, ferida em valores de produção sempre 

crescentes. A cessação do tráfico, ao provocar a duplicação do preço do 

escravo, aumenta a garantia do devedor, mas, a prazo médio, exige 

maiores créditos, que a cidade, liberta da imobilização do comércio 

ilícito, fornecerá com abundância, agora já sob o patrocínio bancário. 

O sistema — expresso na corrente que vai da fazenda à cidade — 

provoca o deslocamento do eixo econômico para a corte. Os interesses 

de maior vulto se concentram no Rio de Janeiro, onde se aglutinam e 

se irradiam os elementos geradores de riqueza. A economia gira mais 

em torno do escravo e da exportação do que da fazenda, dispersa e 

abandonada a núcleos não associados. Comércio e quadro político-

administrativo se reencontram, depois de um período de alheamento, 

mutuamente se escorando. O Estado volta às suas origens e 

fundamentos patrimonialistas, alimentado pelo comércio, colhendo, na 

longa caminhada, cores renovadoras, sem enfraquecer a sua linha 

central, que a especulação vela e conduz, ao estilo do mercantilismo. 

Ele se reequipa para as funções de condutor da economia, com o 

quadro de atribuições concentradas no estamento burocrático, armado 

em torno do Senado, dos partidos, do Conselho de Estado e da política 

centralizadora. Dinheiro e política voltam a se dar as mãos, subjugando 

a classe proprietária, que, para defender sua produção, há de apelar 

para os intermediários urbanos, emaranhados no ninho 

governamental. Os talentos, cobiçosos do mando, se engastam na 

máquina política, trocando a agricultura e o comércio, a aventura 

industrial, pelo emprego público, que dá a glória e o poder. Entre a 



sociedade do Primeiro Reinado e as vésperas da Maioridade medeia um 

largo tempo de transformações. Os novos políticos, saídos do 7 de abril, 

encasacados na prosápia partidária, estão ao lado dos comerciantes 

enriquecidos, não mais os bisonhos imigrantes portugueses. "Tudo 

mais" — lamenta Joaquim Nabuco — "recuava para o segundo plano: a 

política e o dinheiro eram as duas nobrezas reconhecidas, as duas rodas 

do carro social. Quando a primeira se desconcertava, vinham as 

revoluções, no fundo tão oficiais como o próprio governo, simples 

fenômeno, como ele, da empregomania que se ia generalizando; quando 

era a segunda, vinham as crises comerciais, que se resolviam pela 

intervenção constante do tesouro".38 Não que as posições de governo ou 

os empregos estivessem à venda, numa sociedade ainda não devorada 

pelo luxo. Governar, dada a estrutura que os interesses articularam, 

consistia em proteger, guiar, orientar a camada que detinha o poder 

econômico. Para que a combinação funcione será necessária a 

concentração do governo, o entendimento com os especuladores, o 

alargamento da camada dirigente, com muitos funcionários às ordens 

de um estado-maior. 

3

O RETORNO À CENTRALIZAÇÃO, o anulamento do self-government será a obra do 

tempo, conduzida por um partido, o Partido Conservador saído das 

entranhas de Bernardo Pereira de Vasconcellos, Rodrigues Torres, Paraná 

e Paulino (o futuro visconde do Uruguai). O desaparecimento de dom 

Pedro, em 1834, remove o obstáculo político ao retorno monárquico, à 

reação dinástica. A renúncia de Feijó à regência (19 de setembro de 

1837) e a subida de Araújo Lima, o futuro marquês de Olinda, marcam 

o momento da corrida para o trono e da debandada aos ideais do 7 de 

abril. Araújo Lima seria, na palavra do renunciante, o cidadão "mais 

hábil ou mais feliz", merecedor das "simpatias dos outros poderes 

políticos", o "rei constitucional" que modelaria a futura monarquia. A 



conspiração da Maioridade marcará a disputa pelo poder, entre liberais 

e conservadores, com o primeiro golpe em favor dos primeiros, mas com 

a decisiva vitória dos últimos, que preparam o leito onde dom Pedro II, 

durante cinqüenta anos, amolecerá as vontades e as ambições e gozará 

da pax bragantina. O primeiro passo deveria conter, castrar, podar o 

provincialismo, inscrito até o excesso no Ato Adicional. Esta a reforma 

que precede a Maioridade — reforma que lança o estadista Paulino José 

Soares de Sousa (1807-66), o futuro visconde do Uruguai, a quem 

caberá, no futuro, explicar e defender os rumos conservadores da 

política. A lei de interpretação (12 de maio de 1840), elaborada na 

esteira da apostasia regressista e conservadora de Bernardo Pereira de 

Vasconcellos, sob o inocente pretexto de elucidar o Ato Adicional, 

infunde ao estatuto de 1834 alma oposta ao seu contexto. As 

assembléias provinciais, centro do poder local, cedem, em favor do 

poder legislativo geral. A polícia e os empregos voltam à corte, duas 

molas que, desarticuladas do provincialismo, levarão, mais tarde, a 

justiça e a Guarda Nacional aos pés do ministro da Justiça. A liberdade 

vigiada, a descentralização consentida, a tutela do alto e de cima 

ensaiam as primeiras estocadas, prenunciando o quadro fechado da 

organização política. A interpretação de 12 de maio de  1840 — cujo 

estudo inicial leva a assinatura de três ases do conservadorismo, o 

citado Paulino, Honório Hermeto, o futuro Paraná, e Miguel Calmon, 

depois marquês de Abrantes — separa o poder geral do poder pro-

vincial, armando o primeiro, a exemplo do fortalecimento norte-

americano da União contra os Estados, dos insondáveis poderes 

implícitos, que o chief-justice Marshall arrebatara às unidades 

federativas.39 Um liberal reconhecerá, mais tarde, que o princípio 

monárquico, com o "aplauso quase universal", tudo avassalou, ao 

evocar, no surge et impera, os demônios da tradição. Mas, inconformado, 

dirá: "A lei chamada da interpretação foi, todos o sabem, o ato mais 

enérgico da reação conservadora: limitando a autoridade das assem-

bléias provinciais, permitiu a criação da polícia uniforme em todo o 

império e a militarização da guarda nacional".40 Sobre esta pedra, 



Vasconcellos, Paulino, Honório Hermeto fundarão o Império 

centralizador, reduzindo a poeira as conquistas do 7 de abril e 

anatematizando-as com a pecha de anárquicas. O exemplo norte-

americano serviu para muitos enganos: em lugar da Suprema Corte, 

árbitro dos poderes, o Poder Moderador, armado com o Conselho de 

Estado, aniquila todos os dissídios e todas as veleidades liberais. 

Duas colunas hão de emergir do aviltamento provincial, para 

sustentar o edifício imperial: o Conselho de Estado, renascido com a Lei 

de 23 de novembro de 1841, e a reforma do Código do Processo, 

consagrada na Lei de 3 de dezembro do mesmo ano. Todas as outras 

medidas de segurança do trono serão meros apêndices da armadura 

que a situação conservadora de 23 de março (2.° gabinete da 

Maioridade) forjará sobre os destroços do liberalismo expulso do poder, 

depois de oito meses de indecisões c da violenta eleição extorquida a

cacete. A onda infunde o respeito à ordem e o velho Antônio Carlos, 

espectro da jornada das Cortes de Lisboa e da Constituinte, sucumbe 

ao "princípio dissolvente", o aulicismo nascente, integrado no seu 

gabinete por Aureliano Coutinho, no início de seu reinado nos 

bastidores. Reconhece o Andrada, sempre cáustico, "que quem se mete 

com crianças, amanhece molhado"41, no primeiro protesto contra a 

hegemonia do imperador. O Conselho de Estado, na forma da 

Constituição de 1824, abrandava a irresponsabilidade do imperador. O 

exercício do Poder Moderador estava sujeito, exceto na nomeação e 

demissão dos ministros, à audiência daquele órgão. Não podia o chefe 

do Estado declarar a guerra, ajustar a paz, negociar com nações 

estrangeiras, nomear senadores, convocar extraordinariamente a 

assembléia, sancionar as leis, aprovar ou suspender as resoluções dos 

conselhos provinciais dissolver a Câmara dos Deputados, suspender os 

magistrados e exercer o direito de graça sem que os conselheiros, 

responsáveis pelas opiniões emitidas, consagrassem as medidas com 

seu aval. A velha dinastia de Avis e a nova Casa de Bragança sofriam, 

por esse meio, a quebra do despotismo dos reis, com o mecanismo de 

frear a monocracia, atuante por meio do rei e dos ministros, seus 



auxiliares. O poder monárquico perdia a aspereza soberana, controlado

pela aristocracia burocrática, num sistema em que não se admitiam as 

manifestações populares. O Conselho, variável na sua densidade de 

acordo com o vigor da autoridade régia, amortecia o ímpeto arbitrário, 

sem impedir o poder absoluto. O rei se tornaria, se forte o Conselho, 

em parceiro graduado dos nobres, obrigado a prestar conta de seus 

atos. Não raro servia para justificar a autoridade do soberano, 

comprometendo os poderosos nas suas decisões, limitadas à esfera 

consultiva. Este seria o sentido do Conselho dos Procuradores, 

convocado antes da Independência, órgão que consolidaria as 

atividades do príncipe com o apoio das províncias. A instituição não 

tinha conteúdo democrático — bem o perceberam os liberais da 

Regência, ao aboli-lo em 1834. A supressão descobria o Poder 

Moderador, colocando os ministros diante da nação, sem nenhuma 

reserva inviolável ao controle do governo. "Suprimido o Conselho de 

Estado," — via claramente um eminente membro do Partido 

Conservador —, "e portanto a sua responsabilidade, destruído ficava o 

antemural com que a Constituição ampara o Poder Moderador. 

Descoberta assim completamente a Coroa pelo lado do Conselho de 

Estado, suprimido, era mais fácil fazê-la procurar abrigo na 

responsabilidade dos ministros para os atos do Poder Moderador. 

Porquanto bastaria que os ministros negassem a sua referenda, para 

que a Coroa não tivesse com que acobertar-se."42 Afastado o 

intermediário incômodo, a Câmara dos Deputados — a nação 

representada, segundo o dogma liberal — arrastaria os ministros ao 

debate dos atos por eles referendados, armada sobre eles a 

responsabilidade criminal ou o voto de desconfiança.. Não restaria, desta 

sorte, nenhuma parcela de governo escondida e superior à vigilância do 

povo. As liberdades públicas estariam ao abrigo de todos os atentados, 

sem a cobertura de um órgão, pela sua vitaliciedade, alheio à inspeção, 

salvo na hipótese fluida dos pareceres dolosos. A reação conservadora, 

deflagrada a partir de 1837, na maré vazante regencial, tratou de 

reconstituir o Conselho de Estado por lei ordinária: havia pressa e 



faltava a necessária maioria para o retorno às fórmulas constitucionais. 

Somente uma facção liberal se opôs ao retorno, emboscada na 

inconstitucionalidade da lei, alerta, entretanto, à certeza de que a 

oligarquia renasceria do Conselho vitalício, centro da burocracia 

permanente e limitada aos doze membros ordinários e doze 

extraordinários. Sabiam os conservadores que a supressão do Conselho 

de Estado saíra do mesmo plano que pretendia extinguir o Poder 

Moderador. Frustrado o projeto, o Poder Moderador somente poderia 

funcionar acolitado pelas sentinelas de papel, que evitassem o 

confronto direto com a nação. A superioridade da monarquia, a 

qualidade de árbitro dos partidos e das facções, sua independência do 

parlamento estavam em causa: para manter o imperador liberto das 

lutas políticas era necessário guardá-lo com o muro da oligarquia.43 Os 

liberais, inconformados com a ampliação dos poderes do imperador, 

poderes perdidos atrás do biombo do Conselho de Estado, lutarão, um 

dia com maior veemência, para arrastar ao debate popular todas as 

atividades da Coroa. Sustentarão — pela palavra de Teófilo Ottoni, 

Nabuco de Araújo e Zacarias de Góes e Vasconcelos — que o Poder 

Moderador está sujeito ao controle da nação e que, em conseqüência, o 

rei reina mas não governa — só os ministros governam. A Revolução de 

1842 deu o primeiro alarma sem fruto, como inócuos seriam os 

protestos dos próximos cinqüenta anos. Juntamente com o Senado 

vitalício, o Conselho de Estado comandará, sob a autoridade do 

imperador, a política e a administração do país. A comunidade política — 

o estamento — ocupará o palco iluminado, enquanto a platéia, às 

escuras, assiste ao espetáculo, sem que possa vaiar os atores 

principais. Um país constitucional e legal, destilando de suas 

entranhas todas as teias do poder, representará o outro país, o real, 

disperso, amorfo, manietado. Pelo Conselho de Estado desfilarão todos os 

grandes do teatro: Bernardo Pereira de Vasconcellos. Araújo Lima 

(marquês de Olinda), Honório Hermeto Carneiro Leão (marquês de 

Paraná}; Miguel Calmon du Pin e Almeida (marquês de Abrantes), Limpo 

de Abreu (visconde de Abaeté), José Clemente Pereira, Montezuma, 



Rodrigues Torres (visconde de Itaboraí), Paulino José Soares de Sousa 

(visconde do Uruguai), Eusébio de Queirós, Pimenta Bueno (marquês de 

São Vicente), Bernardo de Souza Franco (visconde de Souza Franco), 

José Tomás Nabuco de Araújo, Torres Homem (visconde de Inhomerim), 

o antigo Timandro, o visconde do Rio Branco, o duque de Caxias, Sousa 

Dantas, Afonso Celso de Assis Figueiredo (visconde de Ouro Preto), 

Lafayette Rodrigues Pereira, Gaspar da Silveira Martins e outros, entre 

membros ordinários e extraordinários. O Conselho de Estado, dirá 

Nabuco, "foi o crisol dos nossos estadistas e a arca das tradições do 

governo".44 Dele se irradiará uma das mãos da tutela imposta à nação, 

ocupada a outra mão a erguer sobre o povo o Senado vitalício, com o 

curso dos anos transformado no centro de gravidade política. Centro de 

gravidade — protestará Zacarias de Góes e Vasconcelos (1815-77) — 

"porque ele se acha mais perto de São Cristóvão do que a Câmara dos 

Deputados". 

O outro esteio da paz imperial virá com a reforma do Código do 

Processo Criminal — a Lei de 3 de dezembro de 1841. A lei de 

interpretação, ao retirar das províncias suas atribuições autonomistas, 

recebeu o complemento necessário com a legislação do ano seguinte. 

O poder central atrela as influências locais, armadas com a polícia e 

a justiça, ao comando de seus agentes. Criou, no município da corte 

e em cada província, um chefe de polícia, com os delegados e 

subdelegados a ele subordinados, nomeados pelo imperador e pelos 

presidentes. O juiz, de paz despe-se da majestade rural, jugulado pela 

autoridade policial, que assume funções policiais e judiciárias. Os juizes 

municipais e os promotores perdem o vínculo com as câmaras. O júri  

desce de sua dignidade de justiça popular. O legendário inspetor de quar-

teirão é entregue ao agente da Coroa, nomeado pelo delegado de polícia. 

Da reforma não escapa sequer o humilde carcereiro, perdido na 

insignificância de suas funções. As autoridades locais não 

desaparecem, senão que se atrelam ao poder central, isto é, ao partido 

que ocupa o ministério. Os capangas dos senhores territoriais passam 

a ser capangas do Império, conduzidos pelos presidentes de províncias 



e seus agentes. Sobre os sertões e os campos desce a espada imperial, 

estruturada, na cúpula, num mecanismo estável de governo, 

mecanismo superior às mudanças de gabinete. Toda a autoridade se 

burocratiza — do inspetor de quarteirão ao ministro —, articulada 

hierarquicamente de cima para baixo. Os poderes privados, 

emergentes das fazendas, são eliminados, confundidos com a anarquia. 

Os liberais convencem-se, com a queda do primeiro gabinete da 

Maioridade, de que a oligarquia, a velha oligarquia anterior ao 7 de abril, 

volta ao poder para não mais largar o comando. Estruturado o partido 

no município e na província, fiéis ao fluxo de baixo para cima do poder, 

também este fixado numa máquina local, vêem tudo ruir com as leis de 

1840 e 1841. A liberdade — isto é, a autonomia das influências locais 

— estava morta. O protesto virá, frustro, pelas armas, precedido da 

palavra decepcionada: nas medidas centralizadoras reconhecerá a volta 

da facção absolutista, anterior à Independência e ao 7 de abril. A 

oligarquia destrói as garantias constitucionais e a liberdade.45 A paz 

implantada seria, na voz de um deputado contemporâneo às leis 

restritivas, a paz dos túmulos.46 O sistema das Ordenações, adaptado e 

modernizado, retorna ao primeiro plano, esquecidas as lutas, as 

reivindicações e os ideais que sopraram, sobre o país, os ventos de 

1822. Um dos artífices da lei reformadora, o ministro da Justiça do 

gabinete de 23 de março de 1841, mostrará à Câmara o real objetivo da 

medida, fixado na anulação das autoridades locais, filhas da eleição e 

das câmaras municipais. Que justiça se poderia esperar de tais 

autoridades? "Que garantias têm elas oferecido? Uma luta continuada, 

uma série não interrompida de reações, todo o favor, toda a proteção 

para os que os elegeram, toda a perseguição para os que não quiseram 

contribuir para a sua eleição.47 Um pouco de cinismo eleitoral não será 

despropositado: na verdade, por meio da lei de interpretação da Lei de 3 

de dezembro, pode ser montado um partido, mas também "pode ser 

desmontado quando abuse".48 O instrumento servirá aos dois partidos, 

se montados no poder, deslocada a luta das localidades para o centro, o 

que amplia o dissídio, para caracterizá-lo no entrevero dos ditos 



princípios. "Se é o governo que o [o partido] monta" — prossegue o 

visconde do Uruguai, com um realismo digno de Maquiavel — "terá 

contra si em todo o Império todo o lado contrário. Abrir-se-á então uma 

luta vasta e larga, porque terá de basear-se em princípios, e não a luta 

mesquinha, odienta, mas perseguidora e opressiva das localidades. E se 

a opinião contrária subir ao poder encontrará na legislação meios de 

governar. Se quando o Partido Liberal dominou o poder no Ministério de 

2 de fevereiro de 1844, não tivesse achado a lei de 3 de dezembro de 

1841 que combateu na tribuna, na imprensa e com as armas na mão, e 

na qual não tocou nem para mudar-lhe uma vírgula, se tivesse achado 

o seu adversário acastelado nos castelos do sistema anterior, ou teria 

caído logo, ou teria saltado por cima das leis. Cumpre que na 

organização social haja certas molas flexíveis, para que não quebrem 

quando aconteça, o que é inevitável, que nelas se carregue um pouco 

mais."49

A subordinação da Guarda Nacional ao ministro da Justiça, dentro 

de dez anos (19 de setembro de 1850), completará o sistema 

centralizador. A ditadura, a oligarquia, segundo os termos da palavra 

incendiária dos liberais, pesam sobre a nação, irremediavelmente. O 

ministro da Justiça comanda o Império, dirá Tavares Bastos, por meio 

de "um exército de funcionários hierárquicos, desde o presidente de 

província até o inspetor de quarteirão".50 Timandro, antes de vestir a 

farda ministerial e antes que o título de visconde de Inhomerim lhe 

doure a rebeldia morta, falará com escândalo da "reforma asiática e 

monstruosa", por via da qual o novo reinado "constituía-se solidário e 

continuador do antigo, riscava de nossa história o grande fato da 

revolução, que os devia separar e discriminar; inutilizava o tempo, os 

acontecimentos, o caminho andado: e restaurava o passado, não só com 

suas deploráveis tradições, e tendências, mas até com seus homens, 

com seus erros c seus crimes". Dom Pedro II não dispensava sequer "a 

mobília estragada e carcomida de seu pai" , exemplificada em Clemente 

Pereira, Paranaguá (o Vilela Barbosa das Cortes de Lisboa c do Primeiro 

Reinado) e Calmon.51 Na verdade, o fumo liberal, tenuemente espalhado 



sobre o país em vinte anos de decepções, não removeria os fundamentos 

lançados pelas casas de Avis e Bragança. Todo o poder emana do rei e 

ao rei volve; a autonomia individual, a incolumidade do proprietário ao 

comando governamental será unicamente a expressão subversiva da 

anarquia. A velha armadura política se amolda, sem absorvê-la, à 

sociedade, que se inquieta, se agita, inconformada, ao abraço 

sufocante e civilizador da monarquia tradicional. Sobre a sociedade 

dominada, uma realidade colonizadora, minoritária, conduz o fazendeiro 

e lhe impede o orgulho caudilhista, domina o político, domesticando-o à 

ordem oligárquica. O conservador sem cargos faz-se revolucionário; o 

liberal no poder esquece a pólvora incendiária. Os dois, desprezados, 

voltam-se para a República, a república de ameaça e não de verdade, 

como o azedume de Sancho Pança espancado que finge voltar à sua 

aldeia para sensibilizar o amo. Todos — "à liberdade preferem o quente 

aprisco onde os reis os põem à ceva".52 A estrutura colonial, filha da 

tradição, converte, cunha e disciplina os sertões e o campo, 

burocratizando o agricultor e o senhor de engenho com o uniforme da 

guarda nacional, sucessor das ordenanças e milícias, a comenda e o 

título de barão. Réplica política da dependência do homem da terra ao 

mercador de escravos, ao fornecedor urbano, ao dispensador do crédito 

e comprador das safras. O anseio liberal, latente na tensão das 

camadas superpostas, doura-se de arremedos feudais, de um esquema 

sonhado de mando com os senhores territoriais donos das urnas e dos 

capangas. A cor letrada e romântica da doutrina não lhe retira o 

conteúdo rural, no desejo de um plano político de baixo para cima, não 

do povo, este excessivamente pobre e desarmado para aspirar ao 

controle das rédeas do poder. O apelo ao povo será tão falso e 

demagógico quanto a denúncia da anarquia. A organização política, 

numa corrente e noutra, nada tem a ver com a maioria: ambas partem, 

nos seus reclamos, dos degraus intermédios da escada que leva ao 

governo. A reação centralizadora e monárquica, conservadora e 

oligárquica, trilhou o caminho da tradição, à sombra de dom João I e de 

dom João IV: ela forjou um imperador e o imperador a consolidou. 


