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NOTA EXPLICATIVA 

COMPLETAM os AUTORES, com êste compêndio, a tarefa 
que se impuseram de escrever a série de História 

destinada do Curso Colegial (Clássico e Científico), de 
conformidade com o programa de ensino em vigor a partir 
de 1951, por fôrça de lei e de ato oficial do Ministério 
da Educação e Saúde. 

A fim de que o trabalho guardasse, tanto quanto 
possível, unidade em matéria de orientação pedagógica, 
foi o mesmo distribuído como se segue: 

História Geral ( 1.0 ano), abrangendo uma Introdu
ção ao Estudo da História e Idade Antiga, pelo Prof. 
Dicamôr Moraes; 

História Geral (2.0 ano), relativa às Idade Média e 
Moderna, pelo Prof. Alfredo d'Escragnolle Taunay; 

História Geral (3.0 ano), correspondente à Idade 
Contemporânea, por ambos os autores; 

História do Brasil ( 2.0 ano) - do Descobrimento ao 
reinado de D. João VI - por ambos os autores; 

História do Brasil ( 3.0 ano) - da Independência 
à atualidade - por ambos os autores, reservados ao 
Prof. Dicamôr os capítulos onde preponderam os temas 
econômico-sociais e ao Prof. Taunay os de ordem político
administrativa, v. g. 

I - A Independência ( Dicamôr) 
li - O I Reinado ( Taunay) 

III - Os Governos Regenciais ( Taunay) 
IV - A Política Interna do li Reinado ( Taunay) 
V - A Política Externa do li Reinado ( Taunay) 
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VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

A Abolição da Escravidão ( Dicamór) 
A Evolução do Império ( Dicamôr) 
O Advento da República ( Taunay) 
O Desenvolvimento do Brasil Republicano ( Dicamôr) 

O Bmsil Atual ( Dicamôr) 

No desenvolvimento da matéria programada - e isto 
constitui uma satisfação aos selecionados corpos docente 
e discente do país - procuraram os autores ter sempre 
presente os princípios metodológicos preconizados pela 
autoridade ministerial, os quais visam a fazer com que 
o ensino da História pêrca aquela feição meramente epi
sódica e por isso mesmo fragmentária, tão do agrado do 
iniciante, para se transformar num instrumento de análise 
e de crítica construtiva a serviço da cultura geral. 

Imbuídos de tal propósito, fundamentam os autores 
suas assertivas apoiando-se nos mais autorizados trata
distas, cujas opiniões, constantemente citadas no texto, 
têm o mérito de familiarizar o estudante com a boa 
bibliografia, embora esta se restrinja, como é óbvio, 
aos assuntos espdficamente versados no compêndio. 

A Editora 
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I - A INDEPENDÊNCIA 

1. Fatôres de ordem econômica - Restrições e imposições 
peculiares a todo estatuto colonial. - A abertura dos portos (1808) 
transfere nossa dependência econômica de Portugal para a Ingla
terra. - Quadro da exportação brasileira. - Perturbações finan 
ceiras durante a permanência da Côrte portuguêsa no Brasil: 
balança comercial deficitária e conseqüente desvalorização da moeda. 

2. Fatôres de ordem social - Elevação do nivel de vida material 
e intelectual durante a fase em que o Brasil foi sede da monarquia 
portuguêsa. Inconformação da sociedade brasileira ante a iminência 
do retôrno ao ambiente colonial. 

3. Fatõres de ordem política - Influência do ideal democrático 
desde a Inconfidência mineira. - Conseqüências da trasladação da 
Côrte portuguêsa para o Brasil: montagem de complexa máquina 
administrativa no Rio de J aneiro; conquistas da Guiana francesa e 
do Uruguai; elevação do Brasil a reino. - A Revolução Constitucio
nalista de 1820 e suas conseqüências: retôrno da Côrte; tentativa de 
recolonização do Brasil. 

4. O m ovimento - Atitude conciliatória de D . Pedro. em 1821. 
- Campanha pró permanência do Principe Regente: o Dia do Fico; 
José Bonifácio e a legislação anti-portuguêsa. - Campanha pró 
independência, através de representações, manifestos e artigos, em 
que sobressaem Clemente Pereira, Gonçalves Lêdo e Hipólito da 
Costa. 

5 . O Sete de Setembro - Necessidade de um gesto, uma pro
clamação , um ato enfim, que extinguisse a vinculação juridica entre 
Brasil e Portugal. - O episódio do Ipiranga e sua repercussão. 

A emancipação brasileira da tutela portuguêsa é fruto 
de elaboração lenta mas persistente. Para a mesma contri
buíram fatôres de ordem econômica, social e política, cujos 
fundamentos remontam à fase colonial, funcionando, portanto, 
como fatôres causais de caráter mediato. Quando tais elementos 
adquirem fôrça suficiente ante o revigoramento que lhes dão 
as idéias emanadas da Revolução francesa de 1789 (reinado 
de D. João VI), então se consubstanciam no movimento revo
lucionário (regência de D. Pedro) que atua como de ordem 
imediata. O coroamento de tudo é o 7 de setembro de 1822. 

11 
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1. Fatôres de ordem econômica. 

A fisionomia econômica do Brasil pré-independente ainda 

se apresenta com os profundos vincos provocados por tôda a 

sorte de contrariedades a que fôra submetida a Colônia. Eram 

restrições e imposições peculiares a todo estahlto colonial, e 

que, por isso mesmo, teriam de ser repelidas quando o povo 

começou a pensar em têrmos de independência. Imposições 

como aquela de se a~r a Colônia às atividades agro-pecuárias 

e exh·ativas ( açúcar,'tumo, gado, ouro), ou aquela outra repre

sentada pelo monopólio do comércio e da navegação, com o 

quê ficavam os colonos à mercê dos metropolitanos no tocante 

à fixação dos preços de produtos e das tarifas de transporte. 

Restrições à indústria manufatureira de utilidades (casos da 

proibição do ofício de ourives, 1766, e da extinção das manu

faturas têxteis, 1785), bem como à produção de trigo, vinho 

e azeite ( 1 ) . 
E' verdade que tais imposições e restrições foram abo

lidas tão logo aqui chegara a Côrte portuguêsa (Alvará de 

abril, 1808). Acontece, porém, que êsse desafôgo é, em 

parte, anulado ante a tremenda queda sofrida pelo nosso 

comércio com Portugal, em virtude da ocupação napoleônica 

na Europa. E embora não existam dados sôbre o nosso 

comércio com outros países, a partir da "abertura dos portos 

às nações amigas", os historiadores são unânimes em declarar 

ter sido pouco expressivo o valor dêsse comércio exterior do 

Brasil, pois "não se podia deslocar, de modo brusco, o curso 

normal de suas compras e fornecimentos. A conquista recí

proca de mercados não se podia realizar pelo fiat maravilhoso 

de um monarca" ( 2). 

( 1) :E:ste assunto está mais longamente versado no nosso Vol. I cap. VI - "O 

D esenvolvimento Econômico, do Brasil-colônia. 

(2) LEMos BRITO; Pontos de Partida p11ra a História Econllmica do Rrasil - Rio, 

1923 - pág. 416. 
f 
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COM:E:RCIO DO BRASIL COM PORTUGAL ( 3) 

( em mil réis) 

ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO (%) 

1796 11 .474:800$000 6. 982:000$000 + 4. 492:800$000 

1797 4. 258:800$000 8. 525:600$000 -- 4.266:800$000 

1798 10 . 816:400$000 1 o. 668:000$000 + 148:400$000 

1799 12 . 584:400$000 15. 800:800$000 -- 3 . 216:4.00$000 

1800 12.528:000 000 9. 432:000$000 + 3.096:000$000 

1801 14 .776:400$000 10 .680:000$000 + 4. 096:400$000 

1802 10. 353:200 000 10.151:600$000 + 201:6003000 

1803 11. 332:000$000 9. 928:400$000 + 1.403:600$000 

1804 11 . 199 :600$000 11 .383:200$000 183:600$000 

1805 13 . 948:400$000 9. 505:200$000 + 4.443:200$000 

1806 14.153:600$000 8. 426:000 000 + 5. 727:600$000 

1807 13. 927:600$000 6. 952:800. 000 + 6 . 97 4:800$000 

1808 546:800$000 1. 51 o :800$000 964:000$000 

1809 4.819:200$000 3. 437:600$000 + 1. 381:600$000 

1810 3 . 683 :200$000 2. 932:400 000 + 750:800 000 

1811 3 . 633 :200$000 2. 792:400 ... 000 + 840:800$000 

1812 3. 987:600$000 2 . 463 :600$000 + 1. 524:000$000 

1813 4. 796:400$000 3 . 587 :200$000 + 1. 209:200$000 

1814 7 . 005:600$000 5 . 69 t :200$000 + 1.314:600$000 

1815 9. 059:200$000 8 . 233:600$000 + 825:600$000 

1816 9 . 663:600$000 lO. 304:000$000 640:400$000 

1817 8. 308:800$000 8. 567:600$000 258:800$000 

1818 9. 646:000$000 7. 939:600 000 + 1. 707:000 000 

1819 7 . 516:800. 000 6. 546:400$000 + 970:400$000 

Observar a queda brusca do movimento comercial ocorrido em 1808, 

o qual, apesar de se mostrar em ascensão dai por diante, não conseguiu 

alcançar, ainda em 1819, o nível atingido em 1796. 

Acrescente-se que o Decreto de abertura dos portos ( 1808), 

seguido do Tratado comercial luso-anglicano ( 1810) , se por 

um lado proporcionaram nossa emancipação econômica de 

Portugal, por ouh·o acarretaram nossa dependência para com 

a Ingiaterra, de vez que nos era impossível competir com esta 

no campo industrial e comercial. Outrossim, por um Decreto 

(3) Cf. RoBERTo SrMONSEN; Hist6ria Econllmica do Brasil, São Paulo, 1937, 

vol. II, pág. 335. 
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também de 1810, obteve a Inglaterra um tratamento privile

giado nas alfândegas brasileiras: a taxação sôbre os produtos 

inglêses foi reduzida de 24% para 15%, enquanto os do próprio 

Portugal suportavam a de 16% e os dos demais países a de 24%. 

Somente em 1818 é que os de origem portuguêsa passam a 

gozar dos mesmos direitos conferidos aos da Inglaterra ( 15%) . 

Mas esta já havia consolidado sua posição no mercado bra
sileiro ( 4). 

Seja pela deficitária situação de nossa balança comercial, 

a partir de 1808; seja pela desvalorização da moeda lusa frente 

à inglêsa, o fato é que se verificaram graves perturbações finan

ceiras durante a permanência da Côrte portuguêsa no Brasil, 

perturbações de que são um reflexo a cotação do mil-réis e 

o recurso à emissão do papel-moeda, conforme se verá pelo 
quadro adiante ( 5). 

TOTAL EMITIDO PELO 
TAXA CAMBIAL 

ANOS 
BANCO DO BRASIL Mínima Máxima 

1808 70 70 
1809 .. . . . .. .. . ...... 70 74 
1810 .. .... .......... 7472 7472 
1811 . . . . . . . . . . . . . . . . 7072 7272 
1812 ... . ..... 72 76 
1813 ................ 7572 80 
1814 . . . . . . . . . . . . . . . . 80 96 
1815 . ........ .. ..... 7172 77 
1816 1 . 802:2805000 5672 59 
1817 2 . 600:350$000 57 68 
1818 6. 632:350SOOO 69 74 
1819 6 . 518:350$000 59 60 
1820 8. 500:450$000 54 60 
1821 8. 070:729$000 48 54 
1822 9.170:920$000 47 51 

Observar que o cotação da moeda luso-brasileira em relação à moeda 

inglêsa, cuja paridade cambial era estabelecida à base de 67~ pence por 

1$000 (mil-réis), começa a declinar a partir do momento em que o Banco 

do Brasil fôra autorizado a emitir papel-moeda. 

( 4) Essa igualdade tarifária é estendida à França sàmente em 1826 e a outras 

nações em 1828. 

(5) Cf. VrroR VIANA : Histórico da Formação Econ/Jmica d& Brasil, Rio, 11122 

- pág. 194. 

I 

j 
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Do exposto, conclui-se que os fatôres responsáveis pelo 

agravamento de nossa precária situação econômica são aquêles 

assinalados linhas atrás - balança comercial deficitária e con

seqüente desvalorização da moeda - fatôres êsses por sua 

vez causados pela natureza de nossa exportação, como em boa 

hora lembra Roberto Simonsen: "Nossos principais produtos 

eram os chamados tropicais: açúcar, algodão, couro, tabaco, 

arroz e especiarias. Pelos sistemas coloniais em voga nas 

grandes nações, elas buscavam tais artigos em seus próprios 

domínios. Não obstante o Tratado de 1810, o nosso açúcar 

e o nosso fumo não eram admitidos na Grã-Bretanha, que os 

recebia de suas Antilhas. Não pudemos, tão pouco, concorrer 

com o couro e o algodão norte-americano, e com o açúcar 

de Cuba" (6). 
E' inegável o acentuado desenvolvimento econômico ex

perimentado pelo Brasil durante a fase que antecede ime

diatamente à proclamação de sua independência. As trans

formações radicais operadas nos setores agrícola, industrial e 

comercial foram de tal ordem, que assumem o caráter de 

autêntica revolução. Talvez por isso mesmo, i. é, dada a 

rápida transformação processada em apenas treze anos 

( 1808-1821) , durante os quais o Brasil foi a sede da mo

narquia portuguêsa, não houve tempo ou circunstâncias im

periosas impediram fôssem corrigidas certas deficiências de 

nossa organização econômica. Referimo-nos às deficiências 

de ordem financeira linhas ah·ás focalizadas, as quais não 

puderam ser contornadas pelo govêrno do Príncipe Regente 

D . Pedro ( 1821-1822). 

Com o retôrno da Côrte para Portugal, agravara-se, 

sobremaneira, a já abalada situação financeira do Brasil. O 

ato de D. João VI, ao levar consigo todos os valores do 

Tesouro, do Banco do Brasil e até do Museu (preciosidades 

históricas em ouro e pedras preciosas), representa a gota 

d'água que faria h·ansbordar o copo cheio das insatisfações 

brasileiras . 
..l 

( 6 ) in História Econ/Jmica do Bra•il, Cia. Editora Nacional, 1937, vol. II pág. 305. 
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2. Fatôres de ordem social. 
A transferência da Côrte portuguêsa para o Brasil havia 

provocado ur~a alteraçã~ .profu~,da ~ ~opinada na e_:trutu
ração da sociedade brasileua. A sublta transformaçao dos 
hábitos, a introdução de um confôrto e luxo desconhecidos 
ainda na Colônia e trazidos por estrangeiros e seus costumes, 
bem como pelo exemplo de uma Côrte e seus fidalgos que 
todo mundo quer naturalmente imitar, desequilibrarão as 
finanças de certas classes da população que, conformadas 
até então com a mediocridade da vida colonial, tomam-se 
subitamente de aspirações e sentem necessidades antes igno
radas, embora estivessem muitas vêzes mal preparadas para 
isso. A vaidade, sobrepondo-se a quaisquer outras conside
rações, contará, então, como um fator econômico de primeira 
ordem. Não serão poucos aquêles que se arruinarão na 
ânsia de se aproximarem da Côrte e nela figmar, alcançar 
t ítulos, condecorações e honrarias" ( 7) . 

A melhoria dos meios de vida material, notadamente os 
relacionados com a alimentação, habitação e vestuário, é acom
panha~o por uma elevação acentll:a~~ do nível ~nt~le~n:_al, 
decorrencia do aprimoramento possibilitado pelas mstltmçoes 
criadas por D. João VI (Escolas de Cirurgia da. Bahia e ?? 
Rio de Janeiro, Academia de Belas Artes, Academia Real Mili
tar, Hôrto Real, Museu Real, Imprensa Régia, Biblioteca 
Pública, Teatro Lírico). 

Desfrutando, assim, de um ambiente social com os requi
sitos comuns a tôda metrópole digna dêsse nome, era natmal 
a assimilação rápida, por parte da nova sociedade brasileira 
então constituída, das idéias de libertação em franca eferves
cência entl'e os povos. Bastou, então, a ausência da Côrte, para 
que a sociedade brasileira, ressentida ante a iminência de voltar 
ao desprezível ambiente colonial, desse inequí_vocas provas. de 
inconformação, com o que se fortaleceu o Ideal emancipa
cionista. 

(7) CAio !'RAno JR.: História Econômica elo Bras-il, 2.• ed. São Paulo 1949, 
pág, 145. 

História do Bmsil - 3.0 Ano 17 

3. Fatôres de ordem política. 

O ideal democrático, que havia forjado a jovem Repú
blica dos Estados Unidos da América ( 1776) e que desen
cadearia a Revolução francesa de 1789, já era familiar aos 
brasileiros que mantinham contacto intelectual com o Velho 
Mundo. Aos estudantes brasileiros que cmsavam universi
dades européias, em especial as de Montpellier e de Paris; 
aos literatos da Escola mineira, atl'avés das obras dos filó
sofos Voltaire, Montesquieu e Rousseau, e dos enciclopedis
tas Diderot, d'Alembert e d'Holbach, deve-se a paternidade do 
primeiro grande movimento de libertação que culminou com 
o sacrifício de Tiradentes ( 1789-1792). 

Em seguida, sobrevém um dos acontecimentos de grande 
significação histórica - o Brasil, sede da monarquia portuguêsa. 
Houve como que uma inversão completa na composição polí
tica Portugal-Brasil, ao transferir aquêle, para uma colônia sua, 
tôdas as prerrogativas de metl'ópole de um dos mais impor
tantes impérios então existentes. 

A montagem, no Rio de Janeiro, de u'a máquina admi
nistrativa com os requisitos exigidos por uma côrte meti·opo
litana, isto é, com ministérios incumbidos da gestão dos 
negócios públicos em seus variados setores de atividade; os 
atos governamentais de repercussão econômica, social e po
lítica, v. g. a abertma dos portos ( 1808 ), a revogação das 
restrições econômicas ( 1808), a conquista da Guiana fran
cesa ( 1809), os tratados com a Inglaterra ( 1810), a elevação 
do país à categoria de reino ( 1815), a conquista do Uruguai 
( 1821), a criação de instituições visando a elevar o nível 
cultural do povo - tudo isto teve o mérito de projetar o Brasil 
no cenário político internacional. 

O resultado de tão brusca quanto acentuada transf01·
mação não se fêz esperar. Relegada a segundo plano, a 
antiga Metrópole teria de reagir, sendo, portanto, essa a prin
cipal causa determinante da Revolução Constitucionalista de 
1820, em Portugal. "Naturalmente esta Revolução tem causas 
internas no Reino português. Dirige-se, sobretudo, contra a 
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ordem estabelecida em Portugal, isto é, o absolutismo monár
quico e o regime econômico, social, político e administrativo 
a êle ligado. Mas é certo também que o profundo dano sofrido 
pelos interêsses portuguêses com a nova política adotada pelo 
soberano, em relação ao Brasil, levaram para o lado da Revo
lução setores importantes do Reino movidos unicamente por 

êste fato" ( 8) . 
Atingido o duplo objetivo pelo qual se desencadeara a 

citada Revolução portuguêsa - substituição do absolutismo 
pelo sistema constitucional ( 1820) e retôrno da Côrte ( 1821) 
- intensifica-se, então, a campanha no sentido de fazer voltar 
o Brasil à antiga condição de colônia. Pois não era possível 
a Portugal conformar-se com a perda do importante mercado 
brasileiro, o qual, antes da penetração inglêsa ( 1808), era 
abastecido por "nada menos que nove décimos de todo o 
comércio externo português" ( 9) . 

A tentativa de recolonização do Brasil, por parte de nossa 
antiga Metrópole, consubstancia-se, então, em vários atos ema
nados das Côrtes de Lisboa, v. g.: 

a) reunião, numa única entidade, dos exércitos português 
e brasileiro, cujo objetivo evidente era o de intercam
b iar tropas do Brasil com as de Portu~al, e, por êste 
meio, submeter novamente nosso país 'manu militari" 

( 28-7-1821); 
b) extinção de tribunais e de vários órgãos instituídos 

no Rio de Janeiro por D. João, entre outros o Tribunal 
da Chancelaria, o Tribunal do Tesouro, a Junta de 
Comércio ( 29-9-1821); 

c) ordem de regresso do Príncipe Regente D . Pedro a 
Portugal, sob a justificação de que precisava completar 
sua educação política, o que implicava a extinção da 
Regência no Brasil ( 1-10-1821); 

d) nomeação, para cada Província brasileira, de um 
Governador das Armas, na qualidade de delegado 
direto do Poder Executivo de Lisboa. 

(8) CAio PRADO Jr.: Evolução Politica do Brasil, 2.• ed. São Paulo, 1947, pág. 88. 

(9) IDEM ibidem, pág. 89. 
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4. O Movimento. 

Tão logo. foram conhecidos aqui os atos de restrição à 
nossa soberama, tomados pela Côrte de Lisboa iniciaram os 
patriotas, o mo~imento pró-independência d~ Brasil, ~om 
~· P~dro com~ Imperador. Não lograram os brasileiros, de 
1med1ato, o apmo de D . Pedro, conforme se infere de uma carta 
sua a D. João VI, pondo-o a par do que ocorria : 

. ':Queriam-me e dizem que me querem aclamar Impe
~ a dor. Protesto a Vossa ~agestade que r;_unca serei per
JUro, que nunca lhe sere1 falso; e que eles farão essa 
loucura, m.as será depois de eu e todos os portuguêses 
estarem fe1tos em postas, o que juro a Vossa Magestade, 
escrevendo nesta com o meu sangue estas palavras: -
Juro sempre ser fiel a Vossa Magestade, à Nação e à 
Constituição Portuguêsa". 

, ~as o movimento recrudesce e ganha adeptos entre os 
propnos portuguêses aqui domiciliados, os quais vislumbra
v~m obter~ com a perma~1~ncia de D. Pedro, as regalias que 
s? uma Corte pode prop1c1ar: contratos rendosos aos comer
Ciantes, postos elevados aos políticos, títulos e honrarias a 
todos. 

De São Paulo e Minas enviam-se repre entações em que 
se ro&ava a D. P~dro que permanecesse no Brasil. E o Senado 
da Camara da c1~ade do Rio de Janeiro, dando provimento 
a uma representaçao contendo mais de 8.000 assinaturas com
pareceu inco~·porado perante o J?ríncipe Regente e, pela palavra 
d~ seu presidente, o portugues José Clemente Pereira con
Citou-o ~ que não se retirasse do Brasil. Diante dessa p~essão 
e da grande massa popular que aguardava sua decisão no 
P~ço da Cidade (atual Praça 15 de Novembro), e tendo em 
VIsta o, ~onselho paterno de que deveria garantir a coroa para 
a famiha a_ntes q~e alguem aventureiro lançasse mão dela, 
J?· ~edro nao tergiversou ao responder " .. . diga ao po vo que 
ftco . ( 9 de janeiro de 1822). 
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As tropas português as aquartel~das no Rio . e na Bahia, 
sob o comando respectivo de Avilez e Madeua,_, ousara~ 
resistir aos desígnios do Príncipe Regente ( 10). Apos a capi
tulação das citadas fôrças sed~adas no ~io ( 12-1-8?-2), pôde 
D. Pedro dedicar maior atençao ao governo do pa1s, no que 
contou com um auxiliar à altura na pasta do Reino e dos 
Estrangeiros (correspondente aos Neg_~cios do Interior, Justiça 
e Relações Exteriores), nomeado que fora passada uma semana 
do Dia do Fico - José Bonifácio ele Andrada e Silva. 

Aquêle que fará jús ao título de Pat:ri_a~ca da !~depen
dência, era bem o homem talhado para dmgu o Mov1mento. 

N aturai de Santos ( 1763), bacharelou-se em Filosofia e 
Direito na Universidade de Coimbra ( 1786) . Sua longa per
manência na Emopa ( cêrca de 40 anos) foi tôda ela consu
mida em estudos sôbre mineração e no desempenho de ele
vadas funções públicas na própria Metrópole portuguêsa. 

Comissionado pela Academia Real de Ciências de Lisboa, 
percorreu, entre 1790 e 1800, os gra~des centros de min~ralogia 
e metalurgia da França, Paí~es BalXOS, Noruega, ~uéc1a, Ale
manha e Itália. Sua respeitavel bagagem naturalista (mono
grafias, relatórios, artigos) valeu-lhe a nomeação para cargos 
de projeção em Portugal, e_ntre. outros o ?e Professor da 
cadeira de metalurgia da Umvers1dade de Connbra, Intendente 
Geral das Minas e Metais do Reino, Diretor do Real Labora
tório da Casa da Moeda de Lisboa, Superintendente das <?bras 
do Rio Mondego (saneamento), Desembargador honoráno da 
Relação do J:>ôrto. 

Só aos 56 anos de idade ( 1819), depois de aposenta~o 
em Portugal, o Andrada, já de cabelos brancos, vai ter o enS~JO 
histórico de colocar sua experiência no trato dos negócws 
públicos a serviço exclusivo do Brasil. "Disputa~-lhe, de 
vez em quando, o título de Patriarca da.!ndependêncla~ ~orque 
outros que constituem realmente legwes de benementos, o 
precederam no preparo do terreno, na im,P:e?sa, nos c~ubes, 
na maçonaria, nas ruas. ítste não é o cnteno para o Julga-

(10 ) Enquanto as tropas portuguêsas capitulavam, no Rio, ao dia seguindtê do 
levante, as da Bahia somente o fanam durante a Guerra da Indepen ne1a 
(2/7 /1823). 
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mento dos homens públicos. O critério que preside a êsse 
julgamento é o da proficuidade, pelo lado construtivo, do labor 
de cada um na obra realizada. E, neste particular, o primeiro 
lugar lhe compete: êle foi o artífice máximo, a cabeça diri
gente do movimento quEf nos deu, no lance decisivo, uma 
pátria livre" ( 11). 

Graças ao gênio político de José Bonifácio, o movimento 
adquire um rítmo surpreendente, o que é comprovado pelos 
atos a seguir sintetizados ( 12). 

a) Decreto dispondo que nenhuma lei promulgada pelas 
Côrtes de Lisboa fôsse obedecida no Brasil sem o "cum
pra-se" do Príncipe Regente ( 21-2-822); 

b) aceitação, por D. Pedro, do título de "Defensor Per
pétuo do Brasil" que lhe ofereceu o Senado da Câmara 
do Rio de Janeiro ( 13-5-822); 

c ) instalação, no Rio, do Conselho de Representações das 
Províncias do Brasil, ao qual competia, como corpo 
consultivo do Príncipe: aconselhá-lo em todos os assun
tos de caráter relevante; organizar projetos de reformas 
administrativas; encaminhar as reclamações dirigidas 
pelas Províncias ( 2-6-822) ; 

cl) condicionando o ingresso, no serviço público, aos 
adeptos da causa da independência (A iso n.0 60, de 
21-6-822); 

e) considerando inimigas tôdas as tropas enviadas de 
Portugal e ordenando aos governadores provinciais não 
dessem posse aos funcionários que viessem da Metró
pole para servirem no Brasil (Decreto de 1.0 de agôsto 
e A viso n. 0 89, de 5-8-822); 

f) proibição da saída, do Brasil, de qualquer espécie de 
moeda; da enh·ada, no Pôrto da Bahia, de mantimentos 
e munições bélicas (Aviso de 3-9-822) . 

( 11) A. TA v ARES DE LmA : Organização Política e Administrativa do Brasil -
Cia, Editora Nacional, 1941, pág. 47. 

(12) Apud MAx FLEIUS: História Administrativa do Brasil - Rio, 1923, págs. 
146/ 147. 
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Simultaneamente com essa legislação, considere-se a ati

tude firme, corajosa e, por vêzes, desabusada, assumida pelas 

figuras de maior responsabilidade no movimento. Aí estão 

as representações escritas, os manifestos, os artigos, cujos 

trechos mais sentidos calavam fundo na alma do brasileiro. 

Representações como aquela submetida por Clemente 

Pereira à consideração do Príncipe D. Pedro e que lhe arran

cou a definição histórica contida no "Fico !": 

"Dê-se ao Brasil um centro próximo de união e ati

vidade; dê-se-lhe uma parte do Corpo Legislativo e um 

ramo do Poder Executivo, com poderes competentes, 

amplos, fortes e liberais, e tão bem ordenados que, for

mando um só Corpo Legislativo e um só Poder Exe

cutivo, só umas Côrtes e só um Rei, possam Portugal e 

Brasil fazer sempre uma família irmã, um só povo, uma 

só nação e um só Império. E não oferecem os governos 

liberais da Europa exemplos semelhantes ? Não é por 

êste sistema divino que a Inglaterra conserva unida a si 

a sua Irlanda ?" ( 13 ). 

Manifestos como o redigido por Gonçalves Lêdo e lan

çado a 1.0 de agôsto de 1822, no qual D. Pedro, após passar 

em revista a situação de animosidade criada entre Porh1gal 

e Brasil, faz um veemente apêlo à união e à independência 

do povo : 

"Ques vos resta, pois, Brasileiros?! - Resta-vos reu

nir-vos todos em interêsses, em amor, em esperanças". 

"Não se ouça, pois, entre vós outro grito que não 

seja união. Do Amazonas ao Prata não retumbe outro 

éco 9ue não seja independência. Formem tôdas as nossas 

provmcias o feixe misterioso que nenhuma fôrça pode 

quebrar" (14). 

(13) Apud Jmrn Aru.nTAGE: História do Brasil (tradução) , 3.• ed. Rio, 1943, 

pág. 69. 

( 14) Apud HEINRICH HANOELMANN: História do Brasil (tradução). Rio, 1931, 

págs. 789!790. 
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Artigos como os da autoria de Hipólito da Costa inse

ridos em seu jornal "Correio Brasiliense" (editado e~ Lon

dres de 1808 a 1822), num dos quais se encontram palavras 

repassadas do mais incisivo patriotismo, v. g.: 

". . . o povo que deseja ser livre e feliz, cuide de 

assegurar, com suas virtudes próprias, essa liberdade e 

essa felicidade que deseja; porque, enquanto se esperan

çar noutras nações para gozar êsses bens será escravo 

será infeliz ( 15 ). ' ' 

5. O Sete de Setembro 

Nesse ambiente, assim, de franca hostilidade entre Brasil 

e Portu_gal, faltava, apenas, um gesto, uma proclamação, um 

ato enf1m, que nos assegurasse a emancipação definitiva. 

O movimento foi cuidadosamente estrururado e melhor 

~irigido pelo ~lto a quem a ~istória conferiria o merecido 

~~tulo de_ Pa~narca da Independencia. O próprio D. João VI 

Ja a hav1a v1slu~br_ado quando, ao se despedir de D. Pedro, 

aco~selhou-o a cm_g1r a coroa do Brasil antes que algum aven

ture~o lançasse mao dela. Após a partida da Côrte portuguêsa 

( abnl de 1821) , h1do o que se fez no Brasil só visou a um 

objetivo: a quebra do último elo que ainda nos trazia vincula

dos juridicamente a Portugal. 

Uma ligeira recapitulação dos fatôres causais linhas atrás 

si~tetizados, comprova, à saciedade, ter sido o 'episódio do 

Iprranga robustamente lastreado. São os fatôres de ordem 

econ_ômica, s_ocial, política e inte_lectual que estruturaram o 

mov1mento libertador, cujo clímax é o 7 de Setembro de 1822. 

J:?esde 14 de agôsto deixara, o Príncipe Regente, a cidade 

do Rw de Janeiro com destino à Província de São Paulo a 

fim de apaziguar a exaltação de ânimos decorrente de diss~n

sões entre o Presidente da Junta Governativa e a família dos 

(15) Apud VARNHAGEN: História Geral do Brasil, 3.• ed. Edit. Melhoramentos, 

s/ data, vol. V, págs. 283/284. 
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Andradas. Havendo partido de Santos na manhã do dia 7, 
já pelas 4 horas da tarde alcançava_ as margens do rio Ipiranga, 
nas vizinhanças da cidade de Sao Paufo. Nesse momento 
recebe a correspondência do Rio de Janeiro, através da qual 
toma conhecimento das últimas imposições das Côrtes de 
Lisboa: regresso imediato do Príncipe a Portugal; prisão e .... 
processo de José Bonifácio. Por cartas, "D. João aconselhava 
o filho a obedecer às Côrtes; D. Leopoldina recomendava ao 
marido prudência e que ouvisse os conselhos d~ seu Ministr:o; 
a de José Bonifácio dizia que só havia dois cammhos ~ ~egu~r: 
p artir para Portugal imediatamente e entregar-se pnswne1ro 
das Côrtes como estava o pai, ou ficar e proclamar a Indepen

dência do Brasil" ( 16) . 
D. Pedro, segundo informações de testemunhas fidedignas, 

bradou após um momento de reflexão: 

"E' tempo. . . Independência ou morte I Estamos 

separados de Portugal !". 

Concretizava-se, destarte, a obtenção da tão almejada 

soberania brasileira, justificando-se, portan~o, a esco~a do 7 ~e 
setembro como significativo marco naciOnal. Nele . - d1z 
J ônatas Serrano - há um gesto, uma frase~ um cenáno a?-e
quado à exterioriz.a~ã_o do sen~ento que v1~h~, desde mmt~, 
preparando a defm1tiva separaçao da ~x-coloma. A teatrah
dade do episódi? confere-lhe o melho: tlt~lo para que o tome
mos como simbolico de nossa emanc1paçao. 

( 16) Notas de GARCIA JuNIOR in Ilist6ria elo Br11sil de Annitage, 3.• ed. Rio, 

1943, pág. 85. 

II- O PRIMEIRO REINA DO 

Papel da monarquia no Brasil 

1 . A Guerra da Independência - Problemas militares do Brasil. 
A luta na Bahia, Paraná, Maranhão, Ceará e Provlncia Cisplatina. 
Episódios e principais figuras. 

2 . Constituição de 1824 - Ambiente polltico da Assembléia. Seus 
principais vultos. Principais disposições constitucionais. 

3. Reconhecimento do Império - Dificuldades. Atitude dos Esta
dos Unidos e Grã-Bretanha. Tratado de agôsto de 1825 - consi
derações sôbre o mesmo. 

4. A Política externa - Sentido americanista de nossa politica 
externa. Relações com os paises do Prata. Missão Rio Maior e 
Missão Santo Amaro. 

5 . As lutas internas e a abdlcação - Divergências entre a Assem
bléia e D . Pedro I . Progressiva impopularidade do Imperador. 
Lutas políticas. Abdicação. 

O papel fundamental da monarquia no Brasil foi o de 
haver assegurado, ao país, a ordem pública, o respeito ao poder 
constituído: isto constitui a maior diferença entre o Império 
do Brasil e as repúblicas sul-americanas. 

Depois de conseguir o Império manter no país a unidade 
política, da qual foi fator predominante a circunstância de 
haver um príncipe de sangue real proclamado a independência, 
livrando-nos dos inconvenientes das rivalidades entre os chefes 
políticos e militares, completou seu papel histórico possibili
tando o progresso do Brasil, em rítmo lento sem dúvida, mas 
em clima de perfeita ordem, a partir dos meados do século. 

Referindo-se à ordem implantada pela monarquia e ao 
descaso no trato de certos problemas, descaso que determi
nou o rítmo lento do progresso, escreve Gilberto Freyre: "Como 
Império, o Brasil foi um país cuja estabilidade e paz contras
tavam com a vida política da maioria das repúblicas latino
americanas. E já então êle era governado por uma aristo
cracia bastante democrática, desde que homens com sangue 

25 
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negro se podiam associar a ela, se bem que, em sua mais larga 

composição, se formasse de bra~co~ ou de quase ~rancos ou 
de mestiços apenas de sangue mdigena. No penodo repu
blicano, entretanto, é que se intensificou a ascensão ao poder 

político e aos P?st_os de dir~ção inte!ectual, industrial e ecle

siástica, de brasileuos de ongem afncana. 
Considerada como sistema político, a República estabe

lecida no Brasil em 1889 não foi diferente do Império: conser
vou-se mais imitativa que criadora. Diminuiu a honestidade 
entre os homens públicos; perdeu-se também um pouco o 
sentido daquela elegância e dignidade que eram bem caracte
rísticas do Parlamento brasileiro no tempo de Pedl"O II. Mas 
por outro lad?, aumentou a eficiência na mane~a de trat~~ os 
problemas praticas. ~ã? foram raro_s. os novos hderes_ pohtiCos 
que se fizeram notavms p~la habilidade ou capacidade no 
trato de problemas econômicos ou sanitários, de algum modo 
negligenciados pelos estadistas e políticos do Império" ( 1) . 

O reinado de Pedro I teve início em 1822 e termmou 
com sua abdicação em 1831, cabendo-lhe o grande mérito 
de haver consolidado a unidade política do país, pela feliz 
circunstância de ter sido o movimento final de independência 

realizado por um príncipe real, o que imge~u o ap~~ecirnento 
de rivalidades perigosas entre chefes pohticos e militares, tal 

como aconteceu nos demais países latino-americar:os, pro~u?
damente prejudicados por movimentos rebeldes de toda especie. 

Era extremamente difícil a sih1ação do Brasil em 1822, 

com importantes problemas desafiando a capacidade de h?me~s 
até então inexperientes na arte de governar. A orgamzaçao 
constitucional do país, o reconhecimento de sua independên~ia 
pelas nações estrangeiras, a submissão militar das_ provin~1as 
dominadas pelas guarnições portuguêsas e que nao quen am 
aceitar a nova situação, exigiram do govêrno o máximo de 

atenção e de esforços. , . 
"Se, em 1822, tivessemos um governo de fundo ~leti_vo 

e democrático, como o da Regência que se seguiu à abdiCaçao, 
facilmente o Brasil se desmembraria, prêsa das mesmas explo-

( l ) Interpretaçlfo do Brasil - Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1947, 

págs. 193 e I 94. 
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sões de anarquia social, de caudilhismo enraizado nas fôrças 
coloniais, do "coronelismo" e do "municipalismo", que, muito 
mais atenuadas, já impotentes nas manifestações dispersivas, 
abalaram o decênio de 30 a 40. 

O reinado de Pedro I foi a indispensável escola de dis
ciplina e or9anização, que armou o pais para as grandes prova
ções do peno do subseqüente" ( 2). 

1. A Guerra da Indepen dência. 

Um dos primeiros problemas do novo govêrno foi o do 
estabelecimento de sua autoridade em todo país, cuja situação 
no momento é assim estudada por Rocha Pombo: "A indepen
dência estava proclamada, mas ainda não estava feita, pois a 
soberania da nova ordem política não se estende ainda por 
todo o Brasil. Era preciso, no interior, organizar exército e 
esquadra. Para prover aos interêsses da defesa militar, cuidou 
logo o Govêrno de abrir em todo o país uma subscrição patrió
tica, determinada a criar a nossa marinha de guerra, amnen
tando o número de navios com que já se contava. Não apelou 
em vão para o sentimento dos brasileiros e em pouco tempo 
conseguira, à custa de donativos, preparar duas flotilhas, que 
entraram logo em ação nas províncias do norte e íi(; extremo 
sul do Império. Para aumentar as fôrças de terra não era 
suficiente o recrutamento forçado. Teve de lançar mão de 
medidas que eram as únicas a que podia no momento recorrer: 
admitiu nas fileiras do exército auxiliar de independência, e 
com prévio consentimento dos respectivos senhores, escravos 
africanos. Formou ainda um regimento de estrangeiros, inglêses 
e austríacos quase todos, com um estado maior especial; e não 
hesitou mesmo em ir buscar às prisões os sentenciados de certos 
delitos, oferecendo-lhes o perdão se quisessem entrai' para o 
exército" ( 3). 

Concedeu ainda, aos soldados portuguêses, o prazo de 
quatro mêses para que se decidissem entre aderir à causa dos 

(2) PEDRO CALMON: Iiist6ria Social do Brasil, "Espírito da Sociedade Imperial" , 

Compaohla Editora Nacional, 1937, págs. 62 e 63. 

( 3) Iiist6ria do Brasil, W. M. Jackson Inc. Editores, Rio de Janeiro, 1935, IV, 
pág. 120. 
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brasileiros e ficar, ou permanecer fiel a Portugal e retirar-se; 

aos que aderissem, seria dada anistia. 
As tropas port~guêsas, que ainda oc~pav~ . a c~pital 

da Bahia e as provmcias do Pará, Maranhao, P1am e Clspla
tina, não quiseram aceitar a autoridade do novo_ govêrn.o d~ 
D . Pedro, transformando assim a anterior questao de fldeli
dade ao govêrno de Lisboa ou ao do Rio de Janeiro em guerra 

de independência para os brasileiros. 
A Bahia constituiu o principal foco da resistência por

tuguêsa, pois o brigadeiro Inácio Luis Madeira de Melo , fiel 
a Lisboa, após haver substitui o violentamente ,o ?ra~ileiro 

Freitas Guimarães no comando das armas da provmc1a, 1mpôs 
sua orientação à Junta Governativa e passou a hostilizar agres
sivamente os elementos favoráveis à nossa independência, desde 
fevereiro de 182 no referido mês, soldados portuguêses 
assaltaram o convento da Lapa e assassinaram a superiora 
Soror Joana Angélica e o padre capelão Daniel da Silva Lisboa, 

que pretenderam impeoir a invasão da casa santa.. . 
Tais fatos e a atitude ultra realista de Madeua determl

naram a retirada, da cidade do Salvador, não só dos militares 
que julgaram prejudicial a substittúção do comandante ~as 
armas como das famílias brasileiras temerosas de atos de vw
lência ou de perseguições políticas: o interior da província 
tornou-se o cenb·o da reacão nacional. 

O general Madeira ~ão acatou a ordem de D. Pedro 
( 15-6-1822) no sentido de embarcar para Portugal com suas 
tropas, colocando-se assim, formalmente, contra a autoridade 

do govêrno regencial do Rio de Janeiro. , . 
A Cl1mara da vila de Cachoeira manifestou-se conb·ana 

à Junta Governativa do Salvador dominada pelos portuguêses, 
e, após obter o apoio de outras povoações do Recôncavo,. o.rga
nizou uma Junta Conciliatória e de Defesa, a qual sohc1tou, 
com o objetivo de expulsar os seguidores de Madeira, auxílio 

militar ao Rio de Janeiro. 
D. Pedro enviou em auxílio aos baianos, que lutavam 

desde junho de 1822, tropas comandadas p~r Pedm .Labatut, 
antigo oficial de Napoleão, e uma esquadnlha c eflada por 

Rodrigo Antônio Delamare. 
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~ Labatut, após haver recebido reforços de Pernambuco e 
derrotado algumas vêzes, em pequenos combates parciais, as 
tropas de Madeira, pôs em sítio a capital da Bahia. 

O general português, tendo recebido o refôrço de vários 
navios e de cêrca de 1.200 soldados, tentou um golpe contra 
os brasileiros em Pirajá ( 8-11-1822), batalha assim descrita 
por Tobias Monteiro: "Com reforços recebidos em fins de 
outubro, tentou Madeira um grande golpe contra Pirajá, 
levando fôrças pela estrada das boiadas e por mar pelos lados 
de Itapagipe. A luta foi b·emenda, a resistência heróica; mas, 
após quase cinco horas de refrega, acudindo reforços da 
cidade e para não ver o exército bipartido, os insurgentes 
estavam ao ponto de recuar e escolher na retaguarda melhor 
ponto de defesa. 

Já galgavam os atacantes as encostas dos montes, certos 
de levar de vencida o inimigo, quando ouviram o toque sinisb·o 
de avançar cavalaria e degolar. O corneta, a quem o major 
Barros Falcão, que comandava a ação naquele ponto, dera 
ordem de tocar retirada, trocara, por conta própria, o toque 
destinado a anunciar a derrota dos irmãos de armas, pelo do 
ataque inesperado, donde veio a desordem e o pânico entre 
os portuguêses. 

O estratagema providencial de Luis Lopes, que assim se 
chamava êsse 1usitano aderente à causa do Brasil, transformou 
subitamente a ação. Espantados da presença dessa cavalaria 
imaginária, com que não contavam, os port 1guêses estreme
ceram indecisos e, por fim, recuaram. Sem perda de um mo
mento, prevalecendo-se os brasileiros da situação, ordenaram 
a carga de baioneta. As hostes, quase vitoriosas, vinham agora 
de roldão sôbre a planície, fugindo amedrontadas, envolvendo 
as reservas na mesma dispersão e na mesma derrota" ( 4) . 

Depois de Pirajá, Madeira resumiu suas atividades mili
tares à defesa da capital, sem assumir iniciativas ofensivas, 

permitindo assim que os brasileiros tornassem mais efetivo o 
bloqueio da cidade. 

(4) Em Hist6ria de Império, "A Elaboração da Independência", F. Brlguiet & 

Cia., Rio de Janeiro, 1927, pág. 582. 
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Entretanto, tais vantagens foram parcialmente prejudi
cadas pela indisciplina entre nossas tropas em ~tude de 
conspiração contra L~b~tut, alvo de graves, acusaç?es, o ~ual 
terminou sendo substltuido pelo coronel Jose J oaqmm de Ltma 
e Silva, mais tarde visconde de Magé. E' verdade que também 
nas fileiras portuguêsas havia graves desinteligências entre 
Madeira e JoY.o Felix de Campos, o comandante da esquadra 
de socorro. 

Lima e Silva restabeleceu a disciplina enh·e os soldados 
brasileiros e apertou mais ainda o cêrco da cidade, tornado 
também mais rigoroso por mar a partir da chegada de uma 
nova esquadra sob o comando do almirante inglês Lord Ale
xandre Tomás Cochrane, e composta de nove embarcações 
( 1-5-1823) o -

Madeira defendeu a cidade com grande abnegaçao, mas 
a sua causa estava definitivamente perdida: as derrotas ante
riores as discórdias entre os chefes, a falta de abastecimento, 
demo~stravam claramente a inutilidade da resistência. Final
mente, Madeira embarcou, com tôdas suas tropas e alguns 
negociantes seus partidários, em mais de 50 navios, tomando 
rumo da Europa ( 2-7-1823). Sua partida não _foi obstada por 
Cochrane, que se limitou a apresar alguns nav~?s. des,&~rrado~; 
o capitão João Taylor, comandante da fragata Nrtero~ , conti
nuou perseguindo as naves inimigas até a foz do TeJO. 

A submissão do Piauí, Maranhão e Pará operou-se com 
relativa facilidade. No Piauí, o governador Cunha Fidié 
opunha-se à independência e ameaçava invadir o Ceará, pro
víncia que aclamara D. Pedro I imperador. Derrotado e cer
cado em Caxias rendeu-se incondicionalmente ( 31-7-1823) . 
Cochrane, após s~a vitória na Bahia, seguiu para o Maranhão, 
onde a Junta c:overnativa havia perman~cido fiel ~ Portug_al. As 
informações sobre os revezes portugueses e a Impressao de 
que o navio de Cochrane seria o primeiro a cheg~r de um_a 
poderosa esquadra, facilitaram a entrega de S. ~ms ao alrm
rante, com a conseqüente retirada das tropas lusitanas para a 
Europa (31-7-t823). A fim de dominar o Pará, Cochrane 
enviou o brigJe "Maranhão", sob o comando de Grenfell,. o 
qual repetiu o mesmo estratagema de seu chefe em S. Lms, 
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anunciand~-se o. primeiro n_avio de uma esquadra poderosa 
que atacana a cidade, na hipótese da Junta Governativa não 
se _submeter. ao Impe~ador.. A Junta não chegou mesmo a 
deliberar, pms o povo mvadua o local em que se reuniam seus 
membros, aclamando a Independência ( 15-8-1823). 

, _Des~e Ju_lho de. 1822, a~ ?"?pas de ocupação da pro
vmcra Cisplatma havram se dividido em dois grupos antagô
nicos: um, favorável a Portugal, chefiado por D. Alvaro da I 
Costa Souza _de Ma~edo; . outro, c_omandado pelo general 
Carlos Fredenco Lecor, mais tarde msconde da Laguna, e que 
apoiava a independência do Brasil. 

As tl"opas do general Lecór dominavam o interior do 
país, o que impedia o abastecimento de Montevidéu cujo 
pôrto foi também bloqueado pelos navios do almirante R~drigo 
Lobo, fato que veio agravar extraordináriamente a situação de 
D. ;:1varo da Co~ta. lt~te, ab~donado práticamente pelo 
governo :eortugues, capitulou fmalmente e retirou-se para 
Portu~al ( 18-11-1823). Em virtude dos têrmos da capitulação 
negociada com D. Alvaro da Costa, os brasileiros entraram, 
sem com?ate, em Montevidéu ( 12-3-1824), completando-se o 
e~ta~elec1mento da soberani~ do Brasil sôbre tôdas as pro
vmcias componentes do Imperio. 

Nas lutas acima referidas, teve papel destacado a armada 
imperial, cuja atuação é assim comentada por Pedro Calmon: 
"A gu~rra da Inder:endência _conc~ntrou-s~ em três re~iões: 
a ~alua, o I:=u-an?ao e a Cisplatina. Trrou-lhe, porem, o 
carater ?e luta autonoma, das fôrças locais conh·a a guarnição 
por~guesa, a. armada 9-ue, em seu auxílio, aparelhou o 
G~verno do Rw ,d~ Janeuo, exatamente para assegurar a inte
gndade do Impeno. Esta dependia do restabelecimento das 
comunicações marítimas, tanto em forma de reação à esquadra 
?a Me~·ÓJ.?ole, que bloqueava os portos do norte, como pela 
Im~ortanc1a da, c~botagem para a economia, a defesa e a 
':mao ?as_ provmcias. O Imperador e José Bonifácio foram 
mcansave1s nesse tl"abalho de cpor à frota portuguêsa outra que 
a afastasse daqueles portos" ( 5). 

(I! ) Hüt6ria do Brasil, IV, " O Império", Companhia Editora Nacional, São Paulo, 
1947 , pá)(. 181. 
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Consequência dêsse trabalho foi o Brasil P.ossuir, ~m 
breve espaço de tempo, respeitável e eficiente Marinh~, ~UJOS 
chefes engajados pelo Gôverno imperial para substiturr os 
velhos' marinheiros portuguêses, tantos serviços prestaram a.o 
novo país: os inglêses, Alexandr~ Tomás Coc?rane - mms 
tarde marquês do Maranhão, Joao Tay~or, Joao Grenfell, o 
norte americano David Jewett e o frances Teodoro de Beau-

repaire. 

2. Constituição de 1824. 
Em Junho de 1822, José Bonifácio havia ~onvocado uma 

Assembléia Constituinte que só vew a se re~rur, solenemente, 
a 3 de Maio do ano seguinte. A sessão fm aberta pelo Im
)erador em pessoa, o qual leu uma longa f~la do t;·o?o, em 
~ue afirmava ao terminá-la, que defendena a patna ~ a 
Constituição que se elaborasse, "se fôs~e digna do . Brasil e 
dêle imperador". Tal afirmativa foi mmto mal recebida pelos 
con;tituintes, pois significava que o Imperador arvor~va:se 
em censor do trabalho a ser realizado: mar~~u o pnmerro 
desentendimento entre o soberano e ~ Assembleia. 

Realmente, a tendência autoritána de Pedro I e a falta 
de conhecimento dos hábitos parlamentares ostent~da . pel~s 
representantes,. prejudicaram os trabalhos de constitucwnali-
zação do BrasiL , . 

Referindo-se ao ambiente político da A~sembl.eia, escre~e 
C l ' ·as. "Em regra êsse primeiro ensaw eleitoral havia 

a oger · ' ul d · · t ltos ·ado ao Rio de Janeiro um bando m ticor e JUilS as, a 
envi · t' · 'colas 
di nitários da Igreja, párocos d~ r.oça ~ propne a~ws agn . · 
N~la era sua competência admmistratlva, e de Igual des':aha 
sua capacidade prática na técnica parlamentar. Algun; deles, 
a enas, estavam a cômodo ness~ meio tão ,no~o para .. el~s . A 
Jaioria tinha idéias excessivas sobre sua pr~pn,a .supenond~de, 
e olhavam de cima para baixo para os funcwnanos e roem r~s 
do próprio Govêrno. Influência ainda da malograda c?,nsp)I
ração mineira e da revolução de 1817 em Pernambuco (6 · 

( 6) Formação Hist6rica do Brasil, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 4.• ed., 

1945, pág. 107. 
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Entre os membros da Assembléia destacaram-se, pela 
participação que tiveram nos rumos dos acontecimentos, os 
irmãos Andradas, especialmente Antônio Carlos, orador infla
mado e enfático, que sabia muito bem provocar o entusiasmo 
popular, dificultando, muitas vêzes, a boa ordem dos trabalhos. 
A passagem dos Andradas para a oposição tornou mais sen
sível a divergência entre o Imperador e os constituintes, princi
palmente pela incohtinência da linguagem empregada pelos 
jornais contrários ao Govêrno: multip1icando-se os atritos, 
D. Pedro I terminou por dissolver a Assembléia Constituinte 
( 12-11-1823). Nessa ocasião, estava já a Assembléia discutindo 
o ante-projeto de Constituição, que fôra elaborado por Antônio 
Carlos e constava de 272 artigos. 

No próprio decreto de dissolução, declarou D. Pedro seu 
propósito de dar ao Brasil uma Constituição "duplicadamente 
mais liberal" que a proposta na Assembléia. 

Criou então o Conselho de Estado, composto de dez 
membros, ao qual incumbiu de elaborar o novo texto cons
titucional, h·abalho que foi executado com grande rapidez, 
tendo sido bastante aproveitado o ante projeto anterior. 

O projeto de Antônio Carlos tinha como característicos 
essenciais a limitação da autoridade do Imperador, a impor
tância atribuída aos parlamentares, a prevenção contra os 
estrangeiros e a proteção aos interêsses da classe dominante. 
O novo projeto diferia do outro com referência ao primeiro 
aspecto, pois a instauração do Poder Moderador, privativa do 
Chefe de Estado, representa a intenção de dar-lhe participação 
definida e importante na política nacional. 

A Constituição, que foi posta em vigor a 25 de Março 
de 1824, era unitária, centralizadora - com o objetivo pri
mordial de manter e solidificar a união de tôdas as provín
cias; com o poder executivo sujeito à fiscalização do Impe
rador e da Assembléia Geral, composta de duas casas : o Senado, 
cujos membros tinham mandato vitalício, e a Câmara dos 
Deputados, cujo mandato durava quatro anos. 

_ A ~on~tituição caracterizava-se ainda pela soma de fun
çoes ab·Ibmdas ao Poder Moderador: faculdade de escolher 
o presidente do Conselho de Ministros, de dissolver a Câmara 
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e de indicar os senadores entre os três candidatos mais votados 

nas ~l~~í~~~~ sob a influência das idéias democrá~i~a~ ~ran-
. gle'sas o que trazia a possibilidade de artificialismo 

cesas e m , . · ~ . 't t mbém 
no estudo dos assuntos, a Constlt~lÇaO ~pt_ovm ou a. 
vários pontos da tradição portuguesa, ehmmando a~sim ~s 

ossíveis exageros teóricos e atendendo, porta?to, s ,rems 
~ecessidades da classe social dominante no Bras~ nessa epolca 
- a dos proprietários rurais. "Afastando o pengo. da ~·eco o
nização; excluindo dos direitos políticos as classes :nfeno~es a~ 
pràticamente reservando os cargos da representaâa~ naci?t 
aos proprietários rurais ( 7); concentr~ndo \ a~~~ri ; J P0c~~~~ 
no Parlamento e proclamando a mais amp a I er a e ed . 
mica o proJ'eto consagra tôdas as aspirações d~ cladsse l?~I-

' . , . · · ·dos pelo reg1me e co orna, 
nante dos propnetanos rurais, opnmi. l'b t ·" (8) 
e ue a nova ordem política vmha JUStamente I ei ai . 

q A Constihüção vigorou até 1889, para o ,q~e co~co~r!u dua 
elasticidade, que permitiu a inclusão de vanas l~Is .JU ~a as 
indispensáveis, sem necessidade de reforma constitucwn · 

3. Reconhecimento do Império. 

O reconhecimento da independência do Brasil, p~l~s 
demais nações indispensável para fortalecer nos:a posiçao 

erante Portug~l e para o estabelecimento de re!açoe:' com~y 

~iaisA ~~:~~: f:·oJà~~l~di;J~~~t~nl~gk~·~;o~~~~rf~~ l;do~~~;fi 
d ' a oiavam a orientaçao uma a pe a 

juntou-se a os paises que P d V . ( 1822) tendente à 
Santa Aliança no Congresso e. e?Ona ' emanci-
recolonização das nações amencanas recentemente 

pada~Âanifestavam-se simp~ticos às pretensões b~·asiàeiras ~s 
países americanos, embora as restrições determma as pe a 

e os equiparava de certa 
( 7) Também aos foreiros e rendeiros a longo prazo, o qu 

forma aos proprietários. _ p l ' t' do Brasil Editora Bra&iliense, São 
( 8) CAio PRADo JUNIOR: Evoluçao o 1 tca ' 

Paulo, 2.• ed., 1947, pág. 106. 
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diferença das formas de govêrno, e a opinião liberal da Grã
Bretanha, cujo Gabinete hesitava, entretanto, entre a solida
riedade derivada de sua secular aliança com Portugal e os 
reclamos dos homens de negócios desejosos de manter inter
câmbio comercial com os novos países americanos. 

O Brasil enviou emissários às côrtes européias a fim de 
obter o reconhecimento de sua condição de país indepen
dente e o início de relações diplomáticas e, conseqüentemente, 
comerciais. Entre os emissários, merece referência especial, 
por sua brilhante atuação em Londres, Felisberto Caldeira 
Brant, mais tarde marquês de Barbacena. 

A atitude do presidente ]ames Monroe fixando o prin
cípio da não intervenção das potências da Europa no con
tinente americano, e o reconhecimento do Império pelos 
Estados Unidos ( 26-5-1824), reconhecimento seguido por nego
ciações de tratados comerciais, foram indubitàvelmente fatôres 
relevantes para o estabelecimento da posição de mediadora 
assumida pela Grã-Bretanha na contenda que separava Brasil 
e Portugal. Assim agindo, a Inglaterra lucrava duplamente : 
mantinha os laços de aliança com Portugal; adquiria a possi
bilidade de renovar os vantajosos tratados de 1810. 

A Grã-Bretanha, que havia adotado a política de só 
admitir a nossa independência após o reconhecimento da 
mesma por parte do govêrno porh1guês, decidiu interferir nas 
morosas negociações efetuadas em Londres entre os represen
tantes brasileiros e portuguêses. Canning, o primeiro ministro 
britânico, enviou a Lisboa o hábil diplomata sir Charles Stuart 
a fim de notificar ao govêrno de nossa antiga metrópole que 
a sua missão consistia em negociar com o Brasil um tratado 
de comércio no Rio de Janeiro, fato que significava, evidente
mente, a aceitação da independência, por parte da Inglaterra, 
da ex-colônia lusitana. 

Em face de tal circunstância, o govêrno português resol
veu delegar poderes ao emissário britânico para negociar um 
tratado de reconhecimento da independência do Brasil, nego
ciações essas iniciadas a 25-7-1825 entre o referido Char1es 
Stuart e três representantes do Imperador. 
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Finalmente, a 29 de agôsto de 1825, era assinado um 
tratado de paz e a;nizade entre Portugal e Brasil, cujos têrm,os 
impunham ao governo de D . Pedro I~ o pagamento do ~mpres
timo concedido a Portugal pela Gra-Bretanha e destmado a 
combater nossa independência, bem como o direito atribuído 
a D. João VI de usar o título de "Imperador do Brasil". 

As imposições portuguêsas constantes do tratado acima 
referido causaram má impressão entre os brasileiros, como 
bem informa Octávio Tarquinio de Souza referentemente à 
atitude de José Bonifácio: "Ao saber do tratado de ~9-8:18~5, 
em que a antiga metrópole, mediante a soma de d01~ milhoes 
de esterlinos, concedia ao Brasil o que pareceu a mais de ui? 
historiador antes uma "carta de alforria" do que o reconheci
mento da independência, comentou em carta a Menezes Dru
mond: Enfin1, pôs o ovo a grã pata e veio a lume o decantado 
tratado, que saiu melhor do que se esperava; ao m~nos t~mos 
a Independência reconh~cida, bem. que a soberama ~ naci?nal 
recebeu um coice na boca do estomago, de que nao sm se 
morrerá, ou se se restabelecerá com o tempo" ( 9). 

Calógeras, enb·etanto, opina assim. "Haviam triunfado a 
causa e os pontos de vista do Brasil. 

Tão exaltadas e exacerbadas corriam as paixões políticas 
no Brasil, que as mais graves acusações se faziam a todos os 
negociadores, quanto à convenção fi?anceira anexa ~o trata~o. 
Não desapareceram, nem mesmo ~pos ~ d~~onsh·açao 7o?vu:
cente e exaustiva pela qual o governo JUStiflCou a previdenC1a 
e justiça absoluta do seu proceder" ( 10). 

Vencido o obstáculo português, logo os .demais países, ?a 
Europa reconheceram sucessivamente a legali~ade do lmpe~I~, 
estabelecendo assim o Brasil relações diplomáhcas e comercims 
com todos êles ( 11). 

(9) 
(10 ) 
(ll) 

---
José Bonifácio, Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1945, pág 263. 
Formação Hist6rica do Brasil, Companhia Editora Nacional, pág. 116. 
Em face da controvérsia referida, apontamos as fontes bistór!cas mais. impor
tantes para estudo do capitulo acima: "Arquivo das .Rela~oes Extenores -
1922; OLIVEIRA LIMA: Hist6ria Diplomática do Brastl, Rio, ~901~ Hn.nE
!_lllANDO AcroLY: O recol)heçjmento da Inàepen#nc1a do BraBll, R1o, 19~7. 
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4. A Política Externa. 

E' inegável o sentido americanista imprimido à política 
externa do Brasil no 1.0 Reinado, apesar das desconfianças 
suscitadas nos países vizinhos pela nossa situação de monar
quia, a única em tôda a América. 

As repúblicas temiam ao Império, consideravam-no agente 
potencial da Santa Aliança em suas tentativas de recolonização 
dos países americanos; o Brasil, por sua vez, não tinha con
fiança nas repúblicas lindeiras, em vista da instabilidade polí
tica que ostentavam e as tendências agressivas manifestadas 
em algumas oportunidades. 

Pedro Calmon analisa assim as relações entre o Brasil 
e as nações limítrofes: "O presidente M onroe afirmara ao 
general Carlos Alveat, em 1824 - O govêrno do Brasil tem 
mui estreitas relações com os soberanos da Europa, e as que 
mantém com os novos Estados são de mera cortezia e sola
padas. - E deu a entender que os reinos europeus alimen
tavam a esperança de que as jovens repúblicas aderissem 
afinal à forma monárquica. 

As repúblicas temiam ao Império, e êste a elas. Tudo 
fizeram por destruí-lo e o Império às repúblicas" ( 12) . A 
atitude de Bolivar procurando intervir na luta entre as Pro
víncias Unidas do Rio da Prata e o Brasil, e o envio à Europa 
da Missão Santo Amaro, constituem provas sugestivas do acima 
afirmado. 

Entretanto, pode-se afirmar não serem justificáveis as 
prevenções contra o Império, por parte dos demais países 
am~ricanos, em virtude dos característicos peculiares que o 
reg1me monárquico assumiu no Brasil, como bem entendeu 
Alfredo V aladão, referindO-se ao fato de haver sido o nosso 
o primeiro país a reconhecer os princípios da doutrina de 
Monroe: "Não fôra o Brasil que se adaptara à monarquia; 

(12) Hi.!t6ria do Bm3il1 II, "Espírito da Sociedade Imperial", págs. 26 e 27. 
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mas a monarquia que se adaptara ao Brasil, ou por outra, ao 

Novo Mundo, perdendo a sua tonalidade européia. 

Daí o ser possível aquêle acontecimento, o ser possível 

a perfeita inteligência que desde então o Império pôde man

ter com os Estados Unidos, que, por sua vez, foi a primeira 

nação a reconhecer a nossa independência. 

Era o Império solidário com os destinos do Novo Mundo: 

formava no Pau-Americanismo" ( 13 ). 

D esconfianças, portanto, apenas desconfianças separavam 

o Brasil das repúblicas vizinhas; fatos positivos, visando a 

destruição de formas de govêrno antagônicas, jamais se verifi

caram: apenas projetos, sem quaisquer possibilidades de efeti

vação, a História registra. 

Os mais importantes casos da política externa do Brasil 

no reinado de Pedro I foram: a missão Rio Maior; o reconhe

cimento da Independência pelos países estrangeiros; a questão 

da Província Cisplatina; a missão Santo Amaro. 

A missão Rio _Maior (setembro de 1823) originou-se da 

suposição mantida por D. João VI, ainda nesta época, de 

que seria possível entender-se com D. Pedro e com o Brasil, 

no sentido de restaurar-se o Reino Unido. Precedendo esta 

missão, enviara D. João o marechal Luís Paulino Pinto da 

França à Bahia (8-7-1823), com ordem de suspender a guerra 

e oferecer acôrdo ao Imperador. Tentativas evidentes de 

concluir as pazes com o Brasil - e que malograram totalmente, 

com o marechal repelido na Bahia e Rio Maior forçado a 

regressar para a Europa sem ter sido recebido pelo Imperador. 

A questão da Pro~ia Cisplatina determinou dificulda

des para os dirigentes da política externa do Brasil, em face 

de impopularidade que a guerra desfrutava em tôdas as cama

das da população e as simpatias que a causa da independência 

uruguaia possuía nos países vizinhos. 
"Deveras, com a incorporação da Banda Oriental, em 

1821, e a sua submissão ao general Lecór, em 1823, herdara 

o Brasil um grave problema de fronteira. 

( 13) Da A clamação à Maioridadt<, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 2.• 

ed., 1939, pá~. 156. 
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. . ... Enquanto g,ue a guerra ~eria francamente popular nos 

meiOs h1spano-amencanos, sofrena o Brasil ásperas, eloqüentes 

censuras. Que a Cisplatina devia libertar-se, como os outros 

países do Continente. Que era injusta a ocupação. Que o 

Imperador tinha de ceder ... 
... Tinha o Império contra si a animosidade das vizinhas 

~e~úblicas, receiosas da sua polítfca portuguêsa. Dois adver

s~nos lev~ntar~m-se para combate-lo: o govêrno de Buenos 

Aires, no mteresse de tomar à sua conta a Banda Oriental e 

Bolivar ... (14) . 
N~ ~ecorrer da guerra travada, e em conseqüência do 

bloqueiO Imposto por nossa esquadra à cidade de Montevidéu 

o Govêrno Imperial recebeu protestos de americanos e francese~ 

sôbre o modo de agir dos sitiantes, havendo mesmo o almirante 

francês .Roussin exigido, de forma vexatória para nós, no Rio 

de Janeiro, que lhe fossem devolvidos os navios de sua pátria 

apresados no Prata ( 5-7-1828) . 

~ reconhec~nento da indep~ndência da Cisplatina, pro

mov~da pela Gra-Bretanha, e assmado pelo Brasil e pela Ar

g~ntm.a, (27-8-18~8), t~ve dupla e favorável significação para 

nos: hvr~u o pa1s de mcômoda herança colonial; permitiu o 

estabelecimento de razoável equilíbrio internacional no Rio 

da Prata. 
~ missão Santo Amam (1830) tinha duplo objetivo: a 

soluçao do caso do trono português, e a consolidação da situação 

interna dos países vizinhos. 

, ~anta Amar~ receb~~ a incumbência de expor, junto 

as cortes européias o drreito de D. Maria II recriminar a 

traiçã_o de D. Miguel .e entregar aos .~oberano; da Europa a 

solu~ao do assunto, pois o Imperador está na firme resolução 

de nao perturbar a tranqüilidade do Brasil e conseqüentemente 

de não restaurar pela fôrça das armas a coroa de sua augusta 

filha". 
"O aspecto americanista das instruções a Santo Amaro 

desta~ado do objeto principal da missão, não foi revelado ne~ 

debatido, pela forma, de simples sugestão, que tivera. Só seria 

{14) PEDRo C4u<oN : Hi$tÓria do Brasil, IV, "O Império", págs. 226 8 227. 
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conhecido integralmen~e cem anos ~ep~is. O embaixad~r devia 
ir ao encontro da pohtica das potenc1as, se ela se onent.asse 
para a pacificação da América Latina :. e então. leJ?bra.na a 
conveniência de "estabelecer monarqmas constitucwna1s ou 
representativas nos diferentes Estados que se acham indepen
dentes". A família indicada para dar príncipes às monarquias 
era a de Bourbon. O Brasil faria casar, com os príncipes que 
viessem, as suas princesas. Nada, entretanto, de inter.vençõ~s 
armadas: repugnavam ao Império. :E:le não prete~d~a tern
tórios, não queria anexações, não crescia sôbre os hmltes dos 
países vizinhos" ( 15). 

Apesar da sugestão acima fixada, n~o ,s~ pode r~zo~vel
mente afirmar haverem sido traídos os pnne1p10s amencamstas 
do Govêrno Imperial, pois a ii~.tenção era consolida~ a~ __situa
ções políticas dos Estados lim1trofes com a .substitmçao de 
chefes ocasionais, surgidos ao acaso dos m~v1mentos revolu
cionários, por príncipes de sangue que serVIssem, a ~xemplo 
do verificado no Brasil, para elüninar rivalidades pessoa1s sôbre 
domínio político: visava, portanto, o progresso geral da 

América. À 

5. As Lutas Intemas e a Abdicação. 

A dissolução da Assembléia Constituinte representou o 
prüneiro ato de ma~~rialização da. divergência entre D. Pedr~ I 
e os elementos poht1eos que havwm adotado a forma monar
quica de govêrno como a mais indicad.a para resolver, embora 
transitóriamente, os problemas do Brasil na época da Indepen
dência, bem como os de sua própria segurança como classe 
dominante do ponto de vista econômico. 

"Tôda a fase do prüneiro imperador, na sua agitação e 
na duração curta que teve, não foi senão a luta entre êle, que 
acreditava na solução monárquica como definitiva, . e~ a bur
guesia rural, que encontrara nela,. apenas, uma trans1çao, uma 

( 15) P EDRO CALMON: O Marqu~s de Abrantes, Editora Guanabara, Rio de Janeiro, 

1933, pág. 132. 
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circunstância, através da qual atravessara, sem gravames, o 
momento crítico da autonomia para dominar, sem entraves, 
logo depois. 

Em tôrno do Imperador, entretanto, articulam-se as fôr
ças que, chocadas pela surpresa da Independência, haviam 
ficado podadas e exoneradas de uma posição que lhes vmha 
cabendo, e da qual não pretendiam abdicar. Eram essas fôrças 
as que se arrimavam no comércio urbano, quase todo em mãos 
de elementos lusos, contra os quais se levantava a fúria jaco
bina, despojando-os de qualquer ererrogativa que lhes per
mitisse associar-se à Independência' ( 16) . 

Assim, durante a elaboração da Carta Magna, tornou-se 
evidente o cuidado dos constituintes em colocar a figura do 
monarca no segundo plano, determinando a óbvia reação de 
quem se julgava plenamente senhor de seus direitos e privi
légios magestáticos. A dissolução da Assembléia significou 
uma vitória da monarquia contra os elementos que a queriam 
transformar em instrumento de seu jôgo político e marcou o 
início de uma luta sem quartel entre a burguesia rural, apoiada 
instintivamente pelas camadas populares desprovidas de pos
ses, e os elementos da burguesia comercial citadina, que davam 
sua adesão a D. Pedro I. 

Dissolvida a Assembléia, D. Pedro outorgou uma Cons
tituição, aliás liberal e bem elaborada, mas não aplicou ime
diatamente algumas de suas disposições, tanto assim que só 
convocou o Parlamento em 1826, isto em virtude da maioria 
dos deputados ser-lhe francamente desfavorável; no Senado, 
conseguiu o Imperador maioria apreciável, o que atenuou, até 
certo ponto, a atitude oposicionista da Câmara transitória. 

Entre 1824 e 1826, D. Pedro governou com poderes discri
cionários, auxiliado por ministros de sua livre nomeação e 
demissão. 

As relações do Imperador com a nova Assembléia nunca 
foram, de um modo geral, boas, verificando-se entre os dois 
poderes, com muita freqüência, atritos e manifestações de 
absoluta incompreensão recíproca. No seu íntimo, talvez 

(16) NELSON WERNECK Sonnt: Formaçao da Sociedade Brasileira, José Olympio 
Editora, Rio de Janeiro, 1944, págs. 271 e 272. 
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D. Pedro tivesse a intenção de, no momento que lhe parecesse 

mais oportuno, revogar a Carta constitucional, suposição justi

ficável em vista das honrarias e vantagens concedidas a todos 

os que lhe aconselharam tal medida, como tão bem anota 

Armitage. 
As relações entre D . Pedro e a Câmara foram assim ana

lisadas por Calógeras: "No ânimo imperial, tinham as críticas 

sempre o mesmo influxo, fôssem sinceras e capazes, nas discus

sões parlamentares sôbre pontos controvertidos, como também 

quando representavam meras explosões de oposição apaixonada 

ou de má vontade. A tôdas considerava êle como ataque à 

magestade do trono. 

... A princípio, o Parlamento não compreendeu quão 

poderosos eram os seus meios de ação, e deixou-se dominar 

mais pela paixão que pelo raciocínio. Depois de certo tempo, 

quatro ou cinco anos, adquiriu uma posição de equilíbrio, e 

entrou a prová-lo de todos os pontos de vista, revelando-se 

superior ao Imperador, guiando-se pelo cérebro, enquanto 

D. Pedro era escravo de seu temperamento e de suas paixões, 

e explodia em crises de violência. 
De modo perfeitamente inconsciente, violava as regras 

constitucionais e os privilégios parlamentares. A má vontade 

recíproca atingiu ao extremo, ao ponto de rompimento" ( 17 ). 

Além de sua constante luta com a Câmara, outros fa

tôres houve determinando a progressiva impopularidade de 

D . Pedro I perante o povo brasileiro, v. g.: sua vida parti

cular desregrada; a violenta repressão ao movimento da Con

federação do Equador; a guerra da Cisplatina; as consequências 

de deficiências e erros de sua administração, tais como a revolta 

dos soldados mercenários, que alarmou profundamente a popu

lação do Rio de Janeiro e a demonstração naval do francês 

Roussin, atentória aos brios nacionais; a questão do trono por

tuguês, vago com a morte de D . João VI ( 1826 ), e a cuja suces

são renunciou D. Pedro I em benefício de sua filha D . Maria 

da Glória, a gual foi despojada do mesmo por D. Miguel, que 

p assara a simbolizar, em Portugal, os ideais absolutistas. 

( 17) Formação Histórica do BraS'il, págs. 136 e 137. 
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~g~ns a~tores pretendem que o fato da usurpação de 

seu umao ma1s moço com quem sempre mantivera divergên

cias, teria influído, no espírito do Imperador, em o sentido 

de aceitar a formação de ambiente contrário no Brasil, a fim 

de ficar livre e tentar decidir em Portugal o caso surgido. 

"Em Portugal, . a guerra civil desdobrava-se, desigual, 

aparentemente perdida para D. Maria II. Nessa contenda, 

D. Pedro, que tomara decididamente a defesa da filha, devia 

prim~iro livrar-~e. da desc?nfiança dos brasileiros, que não 

quer~am o Impeno envolvido numa questão européia, e em 

segm~a. at~n.der aos desesperados apelos que lhe dirigiam os 

correhgwnanos dalém-mar. Capacitou-se de que melhor os 

atenderia abandonando o Brasil. Deixou que os acontecimentos 

se precipitassem aqui, como a lhe exigirem a renúncia" ( 18). 

"Cruz Lima, panegirista e íntimo de D. Pedro, afirma que 

êste, desde 1830, pensava em abdicar, convencido de que o 

marcava um pecado de origem: não ser brasileiro nato" ( 19). 

"Chegou até por vêzes a falar a um ou outro dos seus mais 

íntimos na possibilidade de uma abdicação e em passar a 

Portugal para defender o trono de sua filha" ( 20) . 

Assim, é lícito afirmar-se que a luta política contra 

D. Pedro I teve dois aspectos característicos: liberal, por haver 

o Imperador se desviado do espírito que determinara o movi

mento emancipacionista brasileiro; nacional, por não concor

darem os brasileiros com a atenção dedicada por nossos 

diplomatas e dirigentes aos problemas sucessórios da antiga 

metrópole. Por parte do monarca, ocorreram, como fatôres 

predominantes da crise, alguns aspectos característicos de sua 

personalidade, os interêsses da burguesia citadina que o 

a.poiava, e a intenção de defender, na Europa, a causa de sua 

filha. 
. Os motivos de divergências entre o Imperador e o Legis

lativo acentuaram-se durante a 1.a Legislatura, demonstrando 

(18 ) 

(19) 

(20) 

~E~!'o CALMON : História Social do Brasil, "Espírito da Sociedade Impe

n al , pág. 61. 
OTÁVIO TARQUÍNIO DE SousA: A Vida de D . Pedro I, Edit. José Olympio, 

llio, 1952, Vol. UI, págs. 941 e 942. 

2
P. RA>'AEL GALANTI, S. J.: História do Brasil, Duprat & Cia., São Paulo, 

.• ed ., 1913, IV, pág. 295. 
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tal a forma insólita com que D. Pedro se dirigiu aos parla

mentares, na sessão de encerramento dos trabalhos: "Augustos 

e dignissimos Representantes na nação brasileira. Está encer

rada a sessão" ( 1829) . 
A eleição da 2.a Legislatura, em 1830, deu a vitória aos 

elementos liberais, entre os quais figuravam os melhores ele

mentos da primeira Assembléia, favorecidos, pois, com o 

tirocíno de quatro anos de ásperas lutas parlamentares. 

Tornou-se, assim, mais acirrada a divergência entre os 

dois poderes, a qual se agravou com a demissão do gabinete 

Barbacena e com a repercussão na imprensa do movimento 

liberal francês que determinara a queda da dinastia Bourbon: 

Evaristo da Veiga, o grande jornalista da "Aurora Fluminense", 

apesar de ser o mais orientado e sereno da época, mostrava 

ao Imperador o exemplo de Carlos X. O assassinato do jor

nalista Libero Badar6 irritou mais ainda os ânimos: em inúme

ras cidades, foram celebradas solenes exéquias em sua memória, 

visando também manifestar hostilidade e desapreço ao 

monarca. 
"D. Pedro I, mal aconselhado, acreditando ainda no seu 

antigo prestígio e preocupado com a situação de Minas, onde 

dominava Bernardo Pereira de Vasconcelos, julgou oportuno 

ir até lá. 
Infeliz idéia I A recepção feita ao Imperador foi um 

desastre: acolhimento desconfiado e frio, os sinos das igrejas 

dobrando funebremente pela morte de Badaró" ( 21) . 

Por ocasião da volta do Imperador ao Rio, verificaram-se 

os lamentáveis acontecimentos da "noite das garrafadas", nos 

quais participação alguma teve, mas que serviram para intensa 

exploração política contra sua pessoa e seus mais dedicados 

partidários: avultou a representação encaminhada diretamente 

a D. Pedro por 23 deputados e o senador Vergueiro, que se 

haviam reunido na residência do padre José Custódio Dias, 

deputado por Minas e ardoroso liberal. 
Dois dias após a entrega da representação, D. Pedro 

nomeou um ministério composto de elementos prestigiados 

(21 ) OTÁVIO TARQUÍNIO DE SouzA: E1Jaristo da Veiga, Companhia Editora Na

cional, São Paulo, 1933, pág. 120. 
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perante a opinião pública, em última tentativa de recuperação 

de popularidade ( 19-3-1831). Entretanto, não conseguiu o 

novo Gabinete restabelecer a ordem, pois continuaram os mo

tins nas ruas e os movimentos de agitação. Em vista de tais 

circunstâncias, a 5 de abril o Imperador demitiu o Ministério 

e nomeou um outro, composto de amigos pessoais e áulicos, 

considerados pelo povo homens dóceis à sua vontade. 

A demissão do ministério de 19 de março foi considerada 

afrontosa aos brios e interêsses nacionais : o povo amotinou-se 

e saiu para as ruas exigindo a demissão do "ministério dos 

marqueses", tendo recebido mesmo a adesão das tropas 

( 6-4-1831 ). Já na madrugada de 7, recebendo em palácio a 

intimação dos rebeldes, D. Pedro I entregou ao emissário dos 

mesmos, major Miguel de Frias e Vasconcelos, os têrmos de 

sua decisão abdicando em favor de seu filho D. Pedro de 

Alcântara. Estava findo o I Reinado (7-4-1831). 

A personalidade de nosso primeiro Imperador é assim ana

lisada por João Armitage, seu contemporâneo: "D. Pedro 

não era tirano; ninguém, a não ser um dos seus caluniadores, 

jamais o designou como tal, porém os seus erros foram grandes 

e de variadas espécies. Dotado de talento natural, mas desti

tuido de prudência; admirador da forma de govêrno represen

tativa em perspectiva, mas afastando-se sempre de sua exe

cução prática; enérgico, mas inconstante; estava mais próprio 

para empreender a libertação do Brasil do que para dirigir a 

subseqüente marcha do seu govêrno!" (22) . E por Alfredo 

Valadão, em nosso tempo: "E manda agora l justiça que, aqui 

mesmo, condenadas como acabam de ficar as faltas de D. Pe

dro I para com o Brasil, se realce também o que o Brasil 

incontestàvelmente lhe deve. Aliás dessa obra se desobri

gara, mal na terra do berço se lhe fechara o túmulo, o maior 

adversário que êle teve na Assembléia Constituinte, e o maior 

adversário com que se encontrou no 7 de Abril, Antônio Carlos 

e Evaristo da Veiga. Deve-lhe o Brasil o grito revolucionário 

do Ipiranga, em íntima comunhão com a alma nacional. Deve

lhe o Brasil, em grande parte, a sua unidade I" ( 23). 

(22 ) História do Brasil, Zélio Valverde, Rio de Janeiro, 3.• ed., 1943, pág. 314. 

(23) Da Aclamação à Maioridade, págs. 77 e 78. 



III - OS GOVERNOS REGENCIAIS 

Comen tários sôbre o período regencial 

1. Organização das Regências - Ambiente polit!co após a abdi
cação. Formação das Regências. Evolução partidária. 

2. O Ato Adicional - Motivos da reforma constitucional. Suas 
principais disposições: critica das mesmas. Lei de Interpretação. 

3. Os Levantes Populares - Fatôres de sua eclosão: divergências 
entre as classes sociais; interpretação dessas divergências. Movi
mentos dos Cabanas e dos Balaios - apreciação sôbre os mesmos. 

4. As Lutas Partidárias - Partidos pollticos - tendências e prin
cipais figuras. Fatos importantes. 

5. Revolução da 1\laioridade - Aspectos pollticos e constitucionais. 
O golpe parlamentar. Critica do mesmo. 

A abdicação de Pedro I não fôra esperada ou talvez 

mesmo desejada pela grande maioria dos que dirigiram os 

acontecimentos de 7 de Abril de 1831, a "journée des dupes", 

na expressão de Teófilo Otoni. Entretanto, representava ela 

a consolidação da independência, a vitória dos nativistas contra 

os estrangeiros, a única solução lógica ao cada vez mais acen
tuado divórcio entre o Imperador e o sentimento nacionalista 

brasileiro, pois, pelos mais variados motivos, como espírito 

prepotente, apoio aos portuguêses, escândalos de sua vida 

privada, etc., foi constante o ritmo de perda da grande popu

laridade que tivera o autor da Declaração de Independên~ia. 

O período regencial foi uma das mais difíceis fases da 

vida do Brasil, principalmente pelas paixões políticas desenca

deadas e pelos programas partidários contraditórios, empíricos 

e oportunistas, a preconizar soluções inoportunas e sem sen

tido prático: faltou ao país o elemento centralizador, básico 

para sua unidade, o Imperador. 

46 
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A revolta de 7 de Abril foi realizada pelas classes abas

tadas, que já se haviam integrado às novas condições políticas 

do país e repeliam, portanto, algumas tendências absolutistas 

e colonizadoras insensivelmente segtúdas por Pedro I. Do 

citado movimento participaram também alguns elementos das 

classes populares, que tentaram, em vão, dar-lhe aspecto revo

lucionário mais definido. 
Tal se verificou porque os elementos revolucionários, 

subindo ao poder, tornavam-se ardorosos segilldores da legali

dade, da ordem pública, reacionários mesmo, embora tentassem 

ainda, por cálculo, agradar e festejar as massas populares, 

muito pouco esclarecidas politicamente. 

Assim, o característico do período regencial foi a luta 

pela sustentação dos dois princípios - o da Liberdade e o 

da Ordem - a Liberdade aparecendo como definitivamente 

vitoriosa após a abdicação, mas a exigir, pelos excessos a que 

se entregaram os partidos, o trabalho ingente de manter a 

Ordem, sem a qual o país submergiria na anarquia, na guerra 

civil, no desmembramento. 
Apesar da atenção dedicada pelos governantes ao assunto, 

não foi possível às Regências, no período de nove anos 

( 1831-1840 ), manter a ordem pública, comprometida por movi

mentos armados em quase tôdas as províncias. Os referidos 

movimentos tinham motivos particularistas, visavam os mais 

variados objetivos, sem programas doutrinários, refletindo 

cabalmente a falta de orientação política dos partidos e dos 

homens da época. 
Ao lado do aspecto político, com os partidos em plena 

agitação (Moderado, Restaurador e Exaltado), apareceu tam

bém a questão social, assim estudada por Pedro Calmon : 

"O programa dos Exaltados é amedrontador: federação abso

luta, isto é, união de províncias soberanas, dependendo delas 

a existência ou desaparecimento de um govêrno central; 

expulsão dos estrangeiros; perse~illção dos negociantes portu
guêses e nacionalização do comercio retalhista; regionalização 

do exército, cada província com direito de reter a guarnição 
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dos seus naturais; possivelmente a república, do modêlo que os 
"carbonários" italianos, àquela época, preconizavam. 

Ferviam, porém, nesses ideais "extremistas" (como podiam 
ser chamados), detestáveis prevenções históricas: do mestiço 
contra o branco, do homem da cidade contra o "coronel" da 
roça; do nacional contra o forasteiro; do pobre contra o opu
lento, mesmo porque a propaganda dos ódios varava tôdas as 
camadas - dos escravos aos senhores" ( 1). 

Tal situação, agravada ainda pela linguagem violenta dos 
jornais e pela demagogia parlamentar, contribuiu para difi
cultar o trabalho organizado para a desordem econômica e 
para aterrorizar as "colônias" estrangeiras sujeitas a injustas 
restrições morais. 

Além dos movimentos verificados no Rio de Janeiro, 
pr~movidos pelos partidos Exaltado e Restaurador, o últi,mo 
dos quais visava a volta de D. Pedro I ao trono, houve tambem, 
nas províncias, os mais variados tipos de rebeliões, as quais 
refletiam, sem dúvida, o descontentamento das massas popu
lares com a situação do país. 

Assim, haver mantido a integridade territorial do Bra~il, 
vencendo tantos fatôres de dissociação e sobrepujando vános 
obstáculos à ação governamental, eis o grande serviço prestado 
pelos hom~ns da Regê?cia. , . . , . . 

O penedo regenc1al abrange tres c1Clos histoncos perfei
tamente definidos: a) o da Regência t1·ina provisó1·ia, com
preendido entre 7 de Abril e 17 de Junho de 1831; b) o da 
Regência trina efetiva, que vai desta última a 12 de Outubro 
de 1835; c) o da Regência una, daí até 23 de Julho de 1840. 

Em 1840 foi antecipada a maioridade de D. Pedro II, 
com a denominada Revolução Parlamerttar. Findara, assim, 
o mais agitado período da nossa história política, deixando 
vários problemas s~m solução. Entretan~~, fôra possí~el ~anter 
a unidade do pa1s, preservar o espmto de sohdanedade 
nacional e sustentar o ideal monárquico, capaz de, por mais 
algum tempo ainda, prestar serviços ao Brasil. 

( 1 ) História do Brasil, 2.• tomo - "Espírito da Sociedade Imperial", Companhia 
Editora Nacional, São Paulo, 1937, págs. 65 e 66. 
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1. A Organização das Regências. 

Em abril de 1831 D. Pedro II contava apenas cinco 
anos de idade, não podendo pois, em face dos têrmos cons
titucionais, assumir o exercício de seus direitos magestáticos. 
Até que o jovem soberano atingisse os 18 anos, o govêrno do 
país caberia a uma regência composta de três membros, eleitos 
pela Assembléia Geral do Legislativo. 

Os autores do movimento de abril, pertencentes em 
maioria do partido liberal moderado, onde pontificavam Eva
risto da Veiga e Campos Verguei1'0, procuraram assegurar o 
regime monárquico pondo imediatamente em vigor os preceitos 
constitucionais. 

Assim, como o Legislativo estivesse em férias, reuniram-se, 
no Rio de Janeiro, em o mesmo dia da abdicação, 36 deputados 
e 26 senadores, os quais escolheram os membros da Regência 
provisória, cujo mandato deveria terminar com a eleição dos 
regentes efetivos pelas Câmaras reunidas. 

Foram eleitos: general Fmncisco Lima e Silva, e os sena
dores José Joaquim Carneiro de Campos (Marquês de Cara
velas) e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o primeiro 
conservador e Vergueiro liberal, ao passo que Lima e Silva 
mantinha-se eqüidistante dos partidos. 

A 3 de maio, instalou-se a Assembléia Geral, à qual com
petia eleger a Regência Permanente. Em meio a grandes lutas 
partidárias, nas quais se evidencia claramente a intenção da 
Câmara em atenuar ou mesmo suprimir a influência do Senado, 
foi eleita a Regência definitiva (17-6-1831), e que ficou assim 
organizada: F'rancísco Lima e Silva, e os deputados João 
Bráulio Muniz e José da Costa Carvalho, depois Marquês de 
Monte Alegre. Verifica-se, na eleição, o reflexo da tendência 
política acima referida, com a substituição dos dois senadores 
por dois deputados na composição do órgão governamental. 

Embora tal afirmasse insofismàvelmente a expressão 
política da Câmara, continuou Lima e Silva sendo o chefe mais 
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resti iado da situação, o verdadeiro detentor do pod~r. exe
~utiv!, dado 0 progressivo ~lbeiamento dos regentes CIVIS de 
suas funções governamentais. . _ . 

No intuito de consolidar mais ainda sua forte pos~çao,.L~ma 
e Silva a roximou-se do partido de Evaristo,. de c~1as fileuas 
t irou 0 M\nistro da Justiça- ~eputa~o au~ac.wso e mf~uente l
e ue teria notável participaçao na vida pubhca _do pms. ~ea 
m~nte, 0 padre Diogo Antônio Feij6, cuja inclusao no Gabme~e 
foi precedida da concessão de absoluta carta branca ~a~a a~rr 
como entendesse, tornou-se a principal figura d~ Mims~én~, 
pois contribuiu decisivamente para ~ manuten?ao da~ 10~~~ 
tuições vigentes ao dominar,. com notavel energia, motms 
mados pelos irrequietos partidos. 

Alguns decretos importantes foram pro~ulga?os, J?ela 
Re ência Permanente: direito atribuído ao~ filhos :legitlm_?s 
de gserem instituídos herdeiros por seus pais, caso ~st~s nao 

ossuissem herdeiros necessários ( 11-8-1831); cnaçao ?a 
buarda N acionai ( 18-8-1831); liberdade para os, e~cravos vm
dos do exterior (7-11-1831); promulgação do Codigo do Pro
cesso Criminal ( 29-11-1832). 

Entretanto, 0 sistema em vigor comporta~a flagrante con
tradição, considerada causa eficiente dos moVliD~nt~s rebe!~es 

ue ensanguentaram 0 país e da constant~ agitaçao pohtl.ca 
dos partidos: autoridade dividida no governo central,. CUJ~S 
funções competiam a três membros, e exces.siva ~ubordm~ç.a? 
das províncias ao centl·o, o que lhes tirava mcluslVe possibih
dade de iniciativas úteis ao seu progresso. 

A fim de obviar êsses inconvenientes, foi vot~do J?e:as 
Câmaras 0 Ato Adicional ( 12-8-1834), entre cujas disposiçoes 
figurava a substituição do triunvirato governamental por um 
único regente. . 

Em consequência dessa reforma, reahzaram-se, a. 1 ?e 
abril de 1835, as eleições para o cargo de Regente .. F01 ~leit~ 
0 padre mago Antônio Feij6, candidato do p~rtldo hbe~ 
moderado, com quase 600 votos, ~e vantagem sobre Holan a 
Cavalcanti, seu principal adversano. 
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Feij6 não teve, como regente, a mesma atuação firme e 
enérgica que ostentara quando ministro, e para tal concorreu, 
em primeiro plano, o aparecimento dos sintomas da moléstia 
implacável que o matou: a paralisia dos membros inferiores. 
Daí as suas hesitações, seu desânimo, sua transigência inclusive 
na formação de ministérios, um dos quais, o de novembro de 
1836, tornou dolorosa a última entrevista que teve com Evaristo 
de Veiga, seu grande sustentador e companheiro nas lutas 
ásperas de 31 e 32, poucos dias antes da morte do notável 
jornalista. 

Além dêsse importante fator, a administração de Feij6, 
iniciada a 12 de outubro de 1835, foi dificultada pelos seguin
tes motivos : oposição parlamentar vigorosa e crescente; a 
revolta dos farrapos; pouca adaptação do Regente às novas 
condições do país, criadas pela importância que o sistema 
regencial atribuiu ao parlamentarismo. Na oposição figuravam 
os vultos exponenciais de Bernardo Pereira de Vasconcelos e 
Honório Her1neto Carneiro Leão, o que aumentava evidente
mente as dificuldades da administração de Feij6. 

As sucessivas derrotas experimentadas pelos imperiais no 
Rio Grande do Sul, após a deserção de Bento Manuel Ribeiro, 
tornaram mais precária ainda a situação de Feij6, o qual ter
minou por entregar o poder a Pedm de Araujo Lima, um dos 
chefes da oposição parlamentar ( 19-9-1837). 

Pedro de Araujo Lima, mais tarde Marquês de Olinda, 
ficou respondendo, como ministro do Império, pela Regência, 
até que a Assembléia Legislativa elegesse o novo Regente. 

Na eleição ( 22-4-1838), saiu vitorioso Araujo Lima, tendo 
sido novamente candidato ao cargo de regente Holanda 
Cavalcanti. 

Assumindo efetivamente o cargo a 6 de outubro, o 
Regente teve como primeiro cuidado firmar as normas parla
mentaristas no Brasil, chamando para formar gabinete Ber
nardo Pereira de Vasconcelos, que estabeleceu o princípio da 
solidariedade ministerial. . 

Prestigiado pelo Parlamento, Araujo Lima conseguiu obter 
do mesmo subsídios para enfrentar os revolucionários do sul, 
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subsídios êsses que haviam sido negados a Feijó; mudou 
também o sistema de combatê-los, já que a política de con
cessões e de apaziguamento não dera bons resultados. 

O ministério de Bernardo prestou ao país importantes 
serviços: criou o Colégio Pedro li; aumentou o número de 
escolas primárias; remodelou a Escola Militar. 

A 23 de julho de 1840, em consequência da denominada 
Revolução da Maioridade, terminou o período regencial. 

2. O Ato Adicional. 

A experiência administrativa ;n_ostrou. a. necessidade de 
reformar a Constituição do Impeno, pnncipalmente pelas 
constantes divergências entre os três membros do Govêrno 
Regencial, as quais dificultavam ao máximo a marcha dos 

negócios públicos. 
A idéia fundamental de reforma era ampliar a autono

mia das províncias diminuindo assim os efeitos da forte 
centralização considerada entrave ao progresso geral do país: 
os exaltados pensaram mesmo em estabelecer a federação ( 2) · 

Na legislatura de 1832, votou-se a d~ci~ã~ de atrib_uir 
à seguinte o encargo de reformar a Constltu~çao, tendo sid? 
enumerados os artigos e dispositivos que devenam sofrer modi
ficações. As mais importantes referiam-se à ,a~to~orr.li~ das 
províncias, à abolição do. C~nselho ~e ~s~ado, a mstltmçao da 
Regência Una e à extmçao da vitaliciedade do cargo de 

Senador. 
A aprovação das medidas acima encontrou for~e resis-

tência por parte dos políticos con~ervadores,. especialmente 
os que faziam parte do Senado, p01s eram drretamente pr~
judicados. Feijó, ministro da Justiça!. tentou ? goll?e ?e ex~lurr 
o Senado dos trabalhos de elaboraçao da lei prelimmar sobre 

(2 ) 
A forma federativa consiste na reunião de unidades autônom~s ou estad?_:;
federados, que se integram numa só soberania, da qual é . titular a Uruao 
Federal. A constituição dos Estados Unidos era o exemplo tlptco da época. 
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a refor~a :onstitucional, golpe malogrado e que determinou 
sua renuncia: após a tentativa, o Senado concordou em votar 
a lei preliminar. 

Em 1834, o Parla~ento votou a reforma à Constituição 
d~ 18~: reforma consistente no acréscimo de algumas das 
di~posiçoes anteriormente propostas e que constituem o deno
mmado Ato Adicional ( 12 de agôsto). 

~elo Ato ~dicional as províncias obtiveram mais auto
no~na, com a mst~lação de A~se~bléias Legislativas possui
~or as d.~ grande num.er~ de atribm~ões, com a independência 
fmaoceua e com o duelto de possuu corpos policiais próprios. 
O Co~s~l~o de Esta~o ~oi abolido, tal como constava da pro
posta Imcial, ~ a ,R.egencia trina substituída pela Regência Una. 
O .mandato. VItahciO dos senadores continuou mantido. Regu
lrum~nte proc~ssad~, essa reforma constitucional compunha-se 
de trm~.~ e ?Ois artigos, sem qualquer divisão de matéria além 
da sequencia dos assuntos tratados. 

. Votado sob o receio de um eventual regresso ao abso
lu~Ismo, o ~to , ~dici?oal pecou pelo excesso de concessões 
feitas aos pnncipiOs liberais, concessões essas que a prática 
mostrou que dev.eriam ser revogadas. Além disso, as inúmeras 
~~e.ndas ~o proJeto haviam destruido a unidade do trabalho 
IniCial, p01s muitas disposições, acolhidas sem cuidado choca
ram-se com outi·as já existentes, dificultando a administração. 

Tais circunstâncias e ainda a excessiva autonomia con
cedida às pro~íncias, cuja competência administrativa não fôra 
bem escla!ecida s~b certos aspectos, tornaram indispensável 
a aprova~ao ~a Let de Ir:terpreta~ão, proposta já na Regência 
de ~a~J? Lima, e destmada a rmpedir que as assembléias 
provmcirus votassem e aplicassem leis contrárias à Constituição. 

.os debat~s sôbre a Lei de Interpretação foram vivos, mas 
a lei entrou fmalmente em vigor ( 12-5-1840). 

,?s presidentes. das províncias, livremente nomeados pelo 
Gover.no Central, fic~~am com o direito de veto aos projetos 
de .lms . das assembleias, quando os considerassem inconsti
tuciOnais. 
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A Lei de Interpretação constituiu passo _firme. e ~ef~ido 
ara a manutenção da unidade política do pais, pois e~~mmava 

~ualquer possibilidade de se sobreporem, as assemblei~s ~r_? 
vinciais, ao Govêrno Central e ao espírito da Constltmçao 

vigente. 

3. Os Levantes Populares. 

Os acontecimentos de 7 de abril, com seu desfe~ho im
previsto, alteraram profundamente as condiçõ~s políticas. do 

aís: iria começar a fase que pode ser denom~~da de exp~
f.iência republicana, e que representou, sem duvida, a conti
nuação do processo revolucionári? inic,ia?o com a ln~epen
dência. Nunca esteve o Brasil tao proximo da s:ce~sao, ~a 
desagregação territorial, como em 1831, consequen~I~~bvia 
do desaparecimento da figura do Soberano, que sig I~ava 
autoridade superior, congregadora e unificadora,. por forda 
dos oderes de que dispunha: o seu desaparecrmento, . o 
cená;io olítico possibilitou a projeção simultânea d~ vanas 
figuras Fecundárias, representantes . de inte.rêsses particul~res, 
pessoais ou regionais, o que determmou, p01s, choques e diver-

gências. , . 
Assim, as revoltas políticas, verificadas no penodo regencial 

· ' ·
0 

do 11 Reinado tiveram o aspecto fundamental 
e no IniCI ' . - ' · t -
de tendências particularistas, em contraposiçao a onen aça? 
centralizadora peculiar ao Império. Em quase .to~os ~s mov~
mentos o ideal separatista, por isto mesmo, V~I~ a. ba~a, pois 
interessava mais a satisfação das eventuais reiVmdiCaçoes que 

a unidade política do Brasil. . 
Alguns dêsses movimentos foram caractenzadamente re':o

luções populares - a revolta dos cabanas no Pará, ~os b~laws 
no Maranhão - nas quais houve, bastante eVI~enciada;, 
dissenções de classes sociais, rivalidades .de categonas ec.onJ
micas, a par de prevenções e preconceitos exacerbados. . o 
negro e do mestiço contra o branco, do pobre contra o nco, 
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do escravo contra o senhor, do homem do campo contra o 
da cidade. 

As divergências entre as classes sociais, que haviam ficado 
em segundo plano pelo interêsse comum em combater Pedro I, 
recomeçaram inevitàvelmente após o 7 de abril, acontecimento 
no qual foi manifestada sua aliança política: as classes abas
tadas, conduzindo a oposição ao Imperador e encaminhando 
a revolta; as classes inferiores, saindo à rua para iniciar a 
rebelião. 

"O que se segue é o desdobramento lógico da atitude 
política destas classes no período anterior. Postas a reboque 
das camadas superiores, sob cuja hegemonia se processa tôda 
a revolução da Independência, e confiando numa democracia 
abstrata que estas não se cansavam de pregar, e para a qual, 
diziam, o único obstáculo fôra a atitude intransigente de 
D . Pedro, vão assistir à consolidação de uma situação que para 
elas pouco ou nada se diferenciava da anterior que tinha 
combatido. 

.. . Assim, encerrada· a jornada de 7 de abril, continua a 
pressão revolucionária, agora naturalmente exacerbada pelas 
desilusões que trouxera. Ao mesmo tempo, a classe que assume 
o poder passa, como é natural, a reacionária. A revolta chegara 
para ela a seu têrmo natural; era preciso estacar, resistir aos 
aliados da véspera, que queriam ir adiante" ( 3) . 

Houve, pois, simpatia de tôdas as classes sociais pelos 
movimentos que visavam extinguir os vestígios da dominação 
lusa, solidariedade que desapareceu em face dos interêsses 
a~t~gônicos surgidos: uma classe, querendo defender os prívi
legws e vantagens conquistados; outra, reivindicando revolu
cionàriamente maiores direitos. 

O movimento dos Cabanas, no Pará, iniciado em 1833 e 
terminado em 1836, teve como característico essencial a intensa 
participação do elemento popular, das camadas socialmente 

( 3) CAio l'RAoo ]UNIOR: Evolução Política do Brasil. Editora Brasiliense, São 
Paulo, 2.• ed., 1947, págs. 123 e 124. 
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inferiores da sociedade, as quais se organizaram para a con
quista do poder, que efetivamente ocuparam, com relativa 
estabilidade, durante certo tempo. 

A cabanagem teve, mais que qualquer outro mo_viment_o 
revolucionário brasileiro, significação nitidamente social, po~s 
nenhum apresentou o mesmo aspecto po.pul~· e nem se arti~ 
culou com tanta capacidade para orgamzaçao do poder; so 
foram vencidos, os cabanas, pela fôrça das armas, pois possuíam 
os órgãos administrativos, que haviam instalado, amplas con

dições de sobrevivência. 
Também a Balaiada ( 1838-1841) foi um movimento 

popular, que revelou os defeitos da estrutura nacional e denun
ciou, muitos anos antes de Canudos, conforme acentua Nelson 
Werneck Sodré ( 4), a inevitabilidade do choque entre a cu~tura 
do interior, isolada no seu meio, e a do litoral, com maiOres 
possibilidades de desenvolvimento. Movimento irrompido ~o 
Maranhão, e no qual, consequência da extrema exacerbaçao 
dos ânimos, verificaram-se atos de extremada crueldade. 

"E' preciso notar que tais movimentos são muito men~s 
expressivos pelo que revelaram, quanto ao pensamento poh
tico ou quanto às tendências e realizações, que foram ~arc~s 
ou nulas - do que como sinais visíveis, alasb·ados, da agitaçao 
social reinante. Em quase todos êles, confundiram-se ?s pr_?pÓ
sitos ostensivos com a pobreza de programas, com mteresses 
privados, com divisões Rartidár.ias, c?m c.as?s ?e 0rd.em .mera
mente local, ficando mwto abaixo tais evidencias e fmahdades 
das razões recônditas. Indicam, entretanto, a participação, 
embora desorientada, como não podia deixar de ser, de ele
mentos de classe que não haviam, até então, tido oportunidade 
de erguer os seus ímpetos. Há nêles sinais do choque ~essas 
classes, e do trabalho íntimo e dinâmico da sociedade nacwnal, 
dos seus desequilíbrios e atritos" ( 5). 

( 4) Em O que se eleve ler para conhecer o Brasil, Cia. Editora Leitura, Rio de 

Janeiro, 1945. 
( 5) N ELSON W Eru.-,;cx Som\É: Formação ela Socieelaele Brasileira, Livraria José 

Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1944, págs. 281 e 282. 
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4 . . As lutas Partidárias. 

Depois de 7 de abril, três partidos formaram-se natural
mente: o moderado, o exaltado e o restaurador. 

Em tôrno dêsses grupos, de linhas partidárias indecisas 
muitas vêzes, fixaram-se as correntes parlamentares: na Câmara, 
iria prevalecer o liberalismo federalista; no Senado, a tendência 
reacionária dos que visavam a volta de D. Pedro I ao trono. 

Os moderados, também apelidados chimangos, foram, entre 
a~ correntes que chefiaram a luta contra Pedro I, os que se 
fiXaram no poder; entre os seus principais componentes, 
devem ser citados: Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
senador V ergueiro, Evaristo da Veiga. 

Os exaltados, também participantes dos acontecimentos 
de 7 de abril, eram denominados jurujubas ou farroupilhas, 
e suas tendências iam, da simples oposição jacobina aos portu
guêses, até ao republicanismo extremado; major Miguel de 
~rias, .deput~d?s Ernesto Ferreira Fmnça e Luís Augusto May, 
JOrnahsta Ctpnano Barata, são seus mais expressivos vultos. 

Os restauradores ou caramurus propugnavam pela volta 
de D. Pedro I ao trono; alguns dos mais notáveis políticos da 
época figuravam entre os seus partidários: os irmãos Andradas, 
Cairu, Paranaguá e Santo Amaro. 

Três clubes políticos, a exemplo do verif1cado na Europa 
durante os períodos revolucionários, orientavam a ação de seus 
integrantes por todo o Brasil: Sociedade Defensora da Liber
dade, dos chimangos; Sociedade Federal, dos exaltados; Socie
dade Militar, dos restauradores. 

Além de pequenos movimentos militares, mais manifesta
ções de indisciplina que tentativas de reivindicações partidárias, 
verificaram-se insurreições políticas dos partidos na ocasião 
fora do poder : exaltados e restauradores rebelaram-se, sem 
r~s~tado, no Rio d~ Janeiro (abril de 1832); em várias pro
vmclas, como Ceara, Pernambuco, Maranhão, Bahia, houve 
levantes contra o Govêrno regencial. 
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Uma consequência importante das lutas partidárias foi a 
renúncia de Feijó, apresentada em virtude_ de haver o S_e~ado 
recusado, por maioria de um voto, o pr?Jeto que o rn:n1stro 
apresentara, e que já fôra aprovado na Camara, no senbdo da 
destituição de José Bonifácio do cargo d~ tutor d~ J?: Pedro II, 
função com a qual Feijó o consi~erava mco_mpat1b1hzado após 
a tentativa dos caramurus no R10 de J anerro. 

0 ensaio de deposição do velho político santista, signi
ficou também um episódio da luta entre o_ Senado e _a Can;_ara, 
pois Feijó pretendia fazer votar as se~m~tes med1das, todas 
elas profundamente contrárias à ~enclenc1a . conservado~a da 
Câmara alta: criação da monarqma fed_era?~a; sup~ess~o do 
poder moderador; extinção do Senado v1tahc10; u~1hcaç~o, ~a 
regência. A recusa do Senado en:. destituir Jose _ Bonifac10 
valeu por um verdadeiro teste, e ~e~)Ó proc~r.ou entao ~ar um 
golpe de Estado, solicitando dem1ssao e facihtan~o ass1m, sob · 

pretexto de estar acéfalo o govêrno, a _tra~sformaçao da Câmara 
em Assembléia Nacional, com a extmçao do Senad_?· Malo
grada a rebelião branca, Feijó retirou-se para S~o Paulo, 
deixando nos cargos ministeriais Holanda Cavalcantt e Pedro 

de Amujo Lima. . . _ 
O partido restaurador, já enfraquecido com a des~1tmçao 

de José Bonifácio do cargo de tutor ( 15-12-1833), delXOU de 
existir com a morte, em Portugal, de D. ~edr~ I (~-9-1834~, 
desaparecendo assim um dos motivos de mqmetaçao na poh-

tica brasileira. . 
A votação do Ato Adicional determinou novas lut~s parti-

dárias, pois, preparada pelos liberai_s moderados, a le1 sofr~u 
violenta oposição na Câmara, especlaJ:nen~e ?~ Senado, CUJOS 
membros temiam a estipulação da nao vltahcwdade de seus 

mandatos. 
A eleição para o cargo de Regente ( 7-4-1835). deu a vit?r~a 

ao candidato dos liberais moderados, padre Dwgo Antomo 
Feij6, que a obteve, por quase 600 votos, contra Holanda 

Cavalcanti. 
Os dois anos em que Feijó estev~ _no poder foram ~~ita

díssimos : revoluções e tremenda opos1çao parlamentar diflCul-
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taram ao máximo sua administração. Assim, embora a insti
tuição da Regência Una tivesse como objetivo precípuo reforçar 
a autoridade governamental, tal não se verificou com a eleição 
de Feijó pois, apesar de suas indiscutíveis qualidades de admi
nistrador, faltava-lhe habilidade política para unir divergentes, 
para apagar ressentimentos ou solidarizar interêsses; além disso, 
sua tarefa administrativa foi prejudicada também pela moléstia 
que o vitimou, tirando-lhe energia e capacidade de ação. 

A Revolução dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, que 
colocou em xeque a unidade política do Brasil, e a revolta 
dos cabanas, foram grandes obstáculos para a administração 
de Feijó. E o fato de não haver seu govêrno conseguido 
dominar os citados movimentos, constitui um dos mais impor
tantes motivos da sua demissão. 

A partir de 1836, a oposição ao Regente foi feita princi
palmente pelo partido conservador, fundado neste ano por 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e Honório Hermeto Carneiro 
Leão. 

Cansado de tanta luta, abatido moral e fisicamente pela 
enfermidade e pela morte de Evaristo da Veiga, que fôra seu 
grande sustentáculo político, Feijó nomeou ministro do Império 
Pedro de Araujo Lima, um dos chefes da oposição, para, de 
acôrdo com o Ato Adicional, entregar-lhe os encargos de 
Regente ( 18-9-1837). No dia seguinte, passou-lhe o poder. 

"O abandono do govêrno pelo homem que em 1831 o 
consolidara, encerrava o tormentoso período da Regência, 
inspirada pelos sentimentos revolucionários de 7 de abril. 
Esgotara-se na côrte o manancial das paixões. O calmo regente 
Araujo Lima subiu ao poder como um intermediário, entre a 
época de desordens que chegara ao fim, e a recomposição auto
ritária, que pedia para os seus estandartes os lemas imperiais 
de união, autoridade, hono c paz. Chamou-se de "reação 
monárquica" o govêrno que em 19 de setembro de 1837 sucedeu 
a Feijó, com Vasconcelos à frente, não como chefe de Estado, 
porém como Minisb'o da Justiça" ( 6) . 

(6) PEDRO CALMON: História do Brasil, IV, "O Império", Companhia Editora 
Nacional, São Paulo, 1947, pág. 308. 
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5. A Revolução da Maioridade. 

Pedro de Araujo Lima, contando com o apoio d? ~a:
lamento, procurou organizar Gabinete baseado no prmc.r~IO 
da solidariedade ministerial: escolheu para chefe do mmrs
tério a figura altamente prestigiada de Bernardo Pereira de 

V asconce[os. 
Entretanto, o novo Regente teve de lutar . contra dois 

novos movimentos rebeldes (a Balaiada e a Sabwada), be~ 
como prosseguir na áspera luta contra os rebelados do. Rw 
Grande, onde ó conflito evoluíra inclusive para o separatismo, 
que aliás não era o objetivo primordial dos farrapos, como 
bem adverte Calógeras: "Não é possí:rel dizer q~~ fôsse ponto 
vital do programa rebelde a separaçao do !mpeno: N ad~ se 
mudou nas leis, salvo quanto às personalidades . mc~mbrdas 
de lhes dar execução. Nas inúmeras propostas fertas as. auto
ridades imperiais, nunca foi impugnada a volta ao seiO ~o 
Império, mas sempre se insistiu pela concessão da aut?nomra 
da província. Quando se fêz paz, em 1845, pesou acrma ~e 
tôdas as considerações o perigo comum que ameaç~va o Bra~il, 
por parte da Confederação Argentin~. Federahst~s, .mmto 
mais que separatistas, os Farrapos pelepvam pelas liberdades 
locais'' ( 7). Não era, realm~n~e, ponto .vi~~l do pr?gram~ 
rebelde a separação do Impeno, mas a rdera separatista fm 
acolhida em certos centros revoltosos, principalmente quando 
as derrotas sofridas irritavam os espíritos. Bento Gonçalves, 
em carta citada por Canabarro Reichardt, escrevia em maio 
de 1840: "Não tínhamos a idéia então de mudar a forma de 
govêrno estabelecida; mas atrocidades e violências praticadas 
pelos governos do Império, seus agentes e delegados, nos for-
çaram à Independência" ( 8) . . . . 

Tais movimentos rebeldes dificultavam, eVIdentemente, as 
atividades governamentais de Araujo Lima, dando oportuni-

(7) Formaçt!o Histórica do Bra$il, Companhia Editora Nacional, Slo Paulo, .(•. 
ed., 1945, pág. 155. 

( 8) Bento Gonçalves, POrto Alegre, 1932, págs. 124 e 125. 
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dade aos seus adversários políticos de reagirem contra a orien
tação de Bernardo Vasconcelos, que proclamava a necessidade 
de uma política conservadora que fortalecesse o poder central. 

Com as Câmaras de 1839, recomeçaram as lutas parla
mentares. Os ministérios sofreram dmos ataques, motivados 
principalmente pelo prolongamento das lutas no Rio Grande 
do Sul e no Norte, o que abalou a posição do Regente. 

Em 1840, as sessões parlamentares tornaram-se mais agi
tadas ainda em virtude da intenção do partido liberal em 
apear o conservador do poder, mesmo que, para tal, tivesse 
de tentar o recurso da antecipação da maioridade de D. Pe
dro 11, ilegal em face dos têrmos constitucionais. Além da 
atividade política dos liberais, outros fatôres concorreram 
para o êxito do movimento de antecipação: a fraqueza cres
cente do govêmo regencial e a convicção popular de que só a 
ascenção do jovem Imperador restabeleceria a ordem no país. 
Efetivamente, o sistema eletivo não provara bem no Brasil, 
pois revelara-se dissociativo, v. g.: os governos regenciais não 
conseguiram contar com o apoio total dos partidos que os 
haviam elevado ao poder, smgindo mesmo, em várias oportu
nidades, inesperadas correntes oposicionistas a dificultar as 
atividades ministeriais. 

A idéia de antecipação apareceu, pela primeira vez, na 
legislatura de 39, quando o deputado Montezuma, ao protestar 
contra um projeto do Senado que atribuía maior soma de 
poderes à Regência, declarou preferir a antec'pação da maio
ridade a tal proposta. 

Em 1840, os liberais conseguiram fazer constar da Fala 
do Trono uma alusão à maioridade, o que provocou enorme 
celêuma: foi retirada por voto de maioria, dois no Senado e 
quinze na Câmara. 

Tão pequena diferença prenunciava aos liberais vitória 
próxima, e ante tal expectativa redobraram suas atividades, 
em reuniões públicas, no Parlamento, nos clubes políticos. 
Dêsse modo, percebiam que não lhes faltava o apoio popular 
e a aquiescênçia do Imperador já lhes havia sido previamente 
assegurada, 
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Faltava, portanto, apenas o golpe parlamentar, iniciado 
a 21 de julho, quando Antônio Carlos, após várias sessões 
entrecortadas de ásperos debates, apresentou projeto decla
rando D . Pedro li maior desde esta data. 

Araujo Lima procurou enfrentar a situação chamando 
Bernardo para o ministério, e o grande estadista, visando 
vencer a crise, determinou o adiamento da sessão legislativa 
para novembro. 

A Câmara hesitava ante o golpe que recebera, quando 
o senador José Bento convidou os deputados maioristas a 
comparecerem ao Senado, onde os parlamentares das duas 
casas constituíram delegação para convidarem o Imperador 
a tomar imediatamente os encargos majestáticos. 

Araujo Lima, que precedeu, na chegada a São Cristóvão, 
os membros da delegação, perguntou, já perante os mesmos, 
a D. Pedro: "Quererá V. M. assumir o govêrno em 2 de 
dezembro, quando completa seus 15 anos, ou quer já?" O 
Imperador preferiu a proclamação imediata de maioridade, e 
teria respondido: "Quero já" ( 9). Às dez horas da manhã de 
23 de julho de 1840, no Senado, perante deputados e senadores, 
subiu D. Pedro II ao trono do Brasil. 

Fruto de uma revolução, embora incruenta, a Maioridade 
reafirmava os fundamentos democráticos sôbre que se consti
tuíra e consolidara a monarquia brasileira; por outro lado, com 
uma antecipação de 50 anos, fornecia argumentos aos que 
destruiriam a monarquia, que também tivera o início de seu 
período mais brilhante no Brasil prejudicado por um movi-
mento ilegal. 

(9) O fato de haver ou não D. Pedro li pronunciado a célebre frase "Quero já" 
constitui um dos pontos controverticlos da nossa História. Realmente, o pró
prio Imperador, por duas vêzes em sessões do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, e em anotações de seu punho ao livro Conselheiro Francisco José 
Furtado, de TITO Fl\ANCO, e Dados e Fatos relativos d História Política e 
Financeira do Brasil, de autor desconhecido, negou a autenticidade da refe
rida frase. Entretanto, abundantes fontes históricas, inclusive testemunhos 
presenciais, afirmam que a expressão foi realmente proferida: Antônio Carlos, 
lider maiorista, Bernardo de Vasconcellos, anti-maiorisla, Salles Tdnes Home1n, 
Justiano José da Rocha, não formulam qualquer dúvida sôbre a mesma; ao 
contrário, em deb~1.te parlamentar, os dois primeiros citados manifests.m com
pleto acôrdo sôbre a veracidade da frase. 

IV - A POLÍTICA INTERNA 
DO SEGUNDO REINADO 

Característicos 

1. Pacif!cação progressiv~ das lutas internas - Fatôres da paci
frcaçao. Causas dos ultrmos movimentos armados. 

2. Estabelecimento do Parlamcn~rismo - Caracteristicos do regi
m~ parlamentar. Sua apllcaçao no Brasil - virtudes e defi
Clencras. 

3. Evoluçã~ partidária - Aspectos de nossa evolução partidária 
Form~çao dos partidos conservador e liberal. Organização ~ 
conteudo dos partidos. 

4 · As questões. militares - Atuação dos militares nos aconteci
m entos h~storrcos brasileiros. Fatôres da divergência com os 
poderes crv1s. A eclosão da crise: suas causas e conseqüências. 

5. A 'à':lestão religiosa - Fatôres : união da Igreja e do Estado· 
os 1re1tos do _padroado e do beneplácito. o regalismo. o~ 
maçons. A cnse dos bispos: causas e conseqüências. 

N.o longo período de quase meio século ocupado pelo 
I~ Remado - 1840-1889 - projeta-se, em primeiro plano, a 
figura de seu titular Pedro Il. 

A ~e~·so~alidade do Imperador tem sido objeto de varia
das apr~~1açoes, desde as extremamente encomiásticas ( Impe
ra?~r Filosofo, Neto de Marco Aurélio), às absolutamente con
tranas que o apontavam como vaidoso, displicente, mais inte
ressado em assuntos de astronomia, orientalismo, filologia, etc., 
do que em governar. 

O Im~erador possuía realmente grandes qualidades: sim
ples, acess1vel, austero, trabalhador e vigilante no trato dos 
assun~os públicos;. m.as apresentava, também, alguns pontos 
neg~~1vos, que pr~p~d1caram sua atuação como administrador: 
espmto pouco pratico e pouco progressista, sempre afeito ao 
exame de detalhes insignificantes, com tendência à exibição 

83 

\ 



64 Taunay 8$ Dicamôt· 

intelectual, principalmente na conquista de amizades literárias 

e artísticas na Europa. 
A história política do li Reinado pode ser dividida em 

quatro fases: 
a) primeira - de 1840 a 1849 - foi um período de expe

rimentação e adaptação, não só do Imperador como 
dos políticos, ao sistema constitucional em vigor, e de 
consolidação da ordem interna até aí abalada por movi
mentos revolucionários. Realmente, a criação da 
Presidência do Conselho de Ministros, base do parla
mentarismo, e o fim dos movimentos armados são os 
fatos mais importantes dessa fase; 

b) a segunda - de 1850 a 1864 -. marcou o apo~eu do 
Império, com o ,progresso ma,te_nal, o ~esenvol~~nto 
intelectual e artlstico, o prestigw extenor, e, pnnctpal
mente, o desenrolar feliz da política interna, com as 
instituições solidificadas e os partidos cooperando nos 

encargos administrativos; 
c) a terceira - de 1864 a 1870 - ocupada exclusivamente 

com as guerras contra o Uruguai e contra o Paraguai, 
as quais exigiram, especialmente a última, os maiores 

sacrifícios do Brasil; 
d) a quarta - de 1871 a 1889 - caracterizou-se pela deca

dência progressiva do regime monárquico, abalado não 
só pela propaganda republicana como pelas numerosas 
questões que agitaram o ambiente político e prenun
ciaram a mudança do regime (questão dos escravos, 
questão religiosa e questão militar). 

1. Pacificação Progressiva das Lutas 

Internas. 
A primeira fase do longo reinado de_ J?· P:dro li car~~te~ 

riza-se essencialmente pela obra de pacifiCaçao dos espmtos 
efetuada por alguns grandes líderes do Império, com a plena 
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e ~etiva colab~r~ção do jovem soberano, sempre desejoso de 
~v1tar aos brasileuos as desvantagens e os perigos das lutas 
mternas, geralmente tão cheias de ódios. 

:E:ss~. perío~o. inicial ~ assim estudado por Euclides da 
Cun~a: "A ~awn~ do pa1s estava em paz. Debelara-se na 
Bahta a Sab;nada" ( 18~8 ), e a_ efêmera "República Bahiense", 
e no Mara~ao os _Balaws ~ugrram _diante de um general feliz, 
L. A. ~e Llma e Stlva ( Caxtas), CUJa espada seria a escora de 
um remado. No sul, mau grado doi~ lidadores iguais no deste
mor, ~ no re~10me, separaaos depms por uma variação de 
cenar10,_ Damd Canabarro e Garibaldi, os rebeldes recuavam 
ante ~ frrmeza ~o _general So~res. An:dréa (barão de Caçapava). 
Decatam. as pmxoes. A propna rmprensa abdicara de si o 
pap~l . agttador; que monopolizara. Dois jornais, o Brasil, de 
]usttntano Jose da Rocha, e o Maiorista, de Sales Tôrres
~ ame~, ambos bem escritos, frases limadas, sem o afôgo e a 
smcendade dos anteriores, bastam às exigências _políticas" ( 1). 

Entret~nto, A as _lutas po~ít~c~s, pela posse do poder mais 
que por diVerg~nctas doutrmartas, entre os dois partidos -
conserva~o; _e 1tberal - prosseguiam, mas cedo os dois cam
pos partidanos A compreenderam que o ambiente não mais 
comportava _apelo ás armas para solução dos eventuais pro
blemas surgtdos e q~e, em última análise, pesa,dos os prós 
e os_ contras, a atuaçao do Imperador, no exerctcio de suas 
~unçoes mo~eradoras, resultaria benéfica para o país e para 
eles, os partidos. 

Dêsse modo, por não possuírem condições intrínsecas de 
expansão: os úl~os movimentos armados no tempo do Império 
- em M mas e ~ao _Paula ( 1842) e em P ernambuca ( 1848 ) -
car~cem de mator Importância e significação, pois motivados 
ma~s yor meros desapontame_ntos partidári?s que por princípios 
pohticos em choque. Em Sao Paulo e Mmas Gerais os movi
~entos rebelde~ fora~ prom~vi~os por elementos do partido 
hberal, que havtam st?o substt_tmdos no Govêrno pelos conser
vadores, e que, por este motivo, opunham-se ao restabeleci-

( 1 ) t65M:r~~B. da História, Livraria Lello & Irmão, Pôrto, 6.• ed., 1946, págs. 

.. 
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mento do Conselho ele Estado, por êles considerado instrumento 
de autoritarismo. 

Os dois movimentos foram facilmente dominados por 
Caxias, havendo D. Pedro, mais tarde, concedido anistia aos 
seus chefes. Dentre êstes, destacaram-se: em São Paulo, Rafael 
Tobias de Aguiar, Feijó e Vergueiro; em Minas, T eófilo Otoni 
e o futuro Barão de Cocais. 

O último movimento revolucionário do li Reinado, a deno
minada Revolta Praieira, ocorreu em Pernambuco ( 1848). 

A situação da província era característica: tôda a ativi
dade agrícola estava concentrada nas mãos de pequeno grupo 
de proprietários rurais, os quais, assim, monopolizavam a 
riqueza no interior. Também formara-se, nas cidades, uma 
burguesia rica, composta quase totalmente de portuguêses, e 
cuja principal atividade era o comércio. :E:sse antagonismo 
determinou a agitação nacionalista, peculiar aliás à Província, 
de onde partiam as iniciativas de nacionalização do comércio 
e de expulsão dos estrangeiros. 

Tal estado de ânimos determinou a eclosão da Revolta 
Praieira, apenas um episódio da reação do partido liberal 
contra a dissolução, da Câmara, que fôra decretada pelo Gabi
nete conservador logo após sua subida ao poder. Já não era 
mais época propícia a tal modo de reagir contra medidas de 
ordem política - admitidas pela Constituição e tornadas comuns 
pela prática das normas a que se habituaram os dois partidos 
- e assim, a Revolta Praieira, cujos principais chefes foram o 
capitão Pedro Ivo e o deputado Nunes Machado, não possuía 
condições de vitória: seu malôgro estava na ordem dos fatos 
inevitáveis. 

D ebelado o movimento, pelo Barão da Vitória, não mais 
se verificaram, até 1889, atividades revolucionárias no Brasil, 
isto porque a flexibilidade do sistema político vigente - possi
bilitando várias soluções aos eventuais problemas surgidos -
e o zêlo e imparcialidade do Monarca no desempenho de suas 
funções de Poder Moderador, tornaram absolutamente desne
cessário, contraproducente e até mesmo desmoralizador o 
apêlo às armas para solução de qualquer divergência. 
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2. Estabelecimento do Parlamentarismo. 

. Após a q_ueda de Napoleão, o movimento reacionário deter
mmou uma Situação de conflito permanente entre os soberanos 
r
1
ecolocados em seus privilégios absolutistas, e as massas popu~ 
ares representadas pelos parlamentos. 

Os sobe_ra~o~ , beneficiários do direito divmo, não acei
tavam os pr~nc1p10s da soberania popular, motivando tal ati
tude, nos pa1ses europeus, longas e sangrentas lutas. 

Fato semeJ?ante não se verificou no Brasil, muito embora, 
dur~nte o I Remado, as assembléias parlamentares houvessem 
sofndo, por parte de Pedro I, várias restrições ao seu funcio
n_amento, e, também, não prevalecesse o regime parlamenta
nsta em sua ~erdadeira acepção, como fôra concebido e exe
cutado na Gra-Bretanha. 

. ~Aos de~ominados "absolutistas", que não aceitavam consti
tmçoes escntas, nas quais eram limitados os direitos dos 
mon~rc~s, opunham-se o~ "constitucionalistas", partidários da 
sob:I~n.w popular, em CUJO nome eram votadas as constituições 
e exeicidos os mandatos governamentais . 
. ? , re~ime . pa~lamentarista é caracterizado pela grande 
~~P?1~anc1a atnbmda ao poder legislativo, que além de ter a 
1~1bc1at1va na elaboração das leis, exerce função fiscalizadora 
so re os encarregados de executá-las. 

O poder executivo é exercido, na realidade pelo presi
dent: do Conselho de Ministros, q~~ é escolhid~ pelo Chefe 
de ~stado, geralmente entre os poht1cos mais importantes do 
J!artido ve?cedor. nas urna_s _eleitorais. Escolhido o candidato, 
esse orgamza a hsta de mm1stros que irão compor o seu Gabi
nete e a submete à apreciação da Câmara, entrando em ação 
~overnamental ca~o consiga obter da mesma o voto de con-
Jança, ou renunciando se o referido voto lhe fôr recusado. 

A~sim, o ':'erdade_iro representante do poder executivo, 
no_ parla~en!ansmo, fica na dependência do legislativo, sem 
CUJO apow nao pode ser mantido no govêrno. Contudo, cabe 
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ao executivo, quando a maioria parl~n;e~1tar tornar-se flut';la_nte 

pela luta dos partidos ou contradltona em suas decisoes, 

recorrer à consulta eleitoral ao povo. 

O parlamentarismo, no Brasil, tornou-se realidade a partir 

de 1847, quando foi criada a presidência do Conselho, funçã.o 

atribuída ao ministro indicado pelo Imperador para assumrr 

a responsabilidade governamental em nome de todo o Gabinete, 

e que o representava perante o l?arlamento. , . , 

"Entre êstes dois centros de força está o Prmcipe, tambem 

outro centro de fôrça, armado de um grande poder, de um 

outro poder - o Poder Moderador. O conjunto dêstes três 

poderes cooperantes é que constitue o sistema parlamentar de 

govêrno" (2). . _ . . . 

O parlamentansmo nao havia sido previsto pela Cons

tituição , de 1824, de vez que esta assegurava ao Imperador 

o direito de nomear e demitir livremente seus ministros. Entre

tanto, a luta dos partidos forçou a implantação gradual do 

regime parlamentar, necessário para resguardar a pessoa do 

monarca das conseqüências das citadas lutas. 

Em 1847 instituiu-se a função de presidente do Conselho de 

Ministros, o qual passava a chefiar o Gabinete como resp.on

sável pela administração, verdadeiro chefe do Poder Executivo. 

Tal fato representava a consolidação definitiva do regime par

lamentar. 
O Imperador exerceu, portanto, o Poder M?derador, cuja 

função era de orientar o funcionamento do regime em ~eter

minadas circunstâncias, com as ah·ibuições fundamentais de 

escolher o Chefe do Govêrno e de dissolver a Câmara, quando 

julgasse necessária a consulta ao eleitorado. . 

O Poder Moderador interpretava, portanto, o sentido das 

crises políticas surgidas, às quais dava a solução que julgasse 

mais adequada, com o auxílio do Conselho .d~ ~stado, restau

rado êste em suas funções de assessor no miCIO do Segundo 

Reinado. 
Apesar de haver D. Pedro li, no exercí?io das at;ribuiç~es 

peculiares ao Poder Moderador, se conduzido com Imparcia-

(2) OLIVEIRA VIANA: O Ocaso do Império, Editora Companhia l-1el4oramento~ 

de São Paulo, 2.• ed., 1933, pág. 13. 

I! li 
1: 
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lidade, atento sempre ao bem público, não lhe faltaram acusa

ções dos partidos, como as de mandonismo, cesarismo, absor

vente poder pessoal, interferência indébita, etc. A êle assim 

se r~f~r~am homens .empolgados pelos seus pontos de vista 

par~danos, t~~to assim ,que não viam, ou não queriam vêr, a 

reahdade pohtiCa do pms: absoluta falta de sentido partidário 

entre os brasileiros, com vitórias eleitorais unânimes do partido 

eventualmente no poder, o que tornava indispensável a rotação 

dos partidos nos assentos da Coroa. 

Assim, pôde o conselheiro Nabuco de Araujo condensar 

em uma frase, considerada por Euclides da Cunha prodígio 

de síntese, tôda a política da época: "O poder moderador 

pode chamar a quem quiser para organizar ministérios; esta 

pes~o~ faz ~ ele,ição porque há de fazê-la; esta eleição faz a 

mawna. A1 esta o Sistema representativo do nosso país" ( 3). 

3. Evolução Partidária. 

A vida política do Brasil sempre ressentiu-se da falta de 

base ideo!ó&ica dos partidos, organizados de forma empírica, 

com o obJetivo precípuo de dirigir os ministérios. Não tinham 

opinião doutrinária nem programas definidos, mas sim um 

objetivo: a conquista do poder e, conquistado êste, conservá-lo 

de qualquer maneira. 

Após a independência, a luta pelo govêrno foi o único 

móvel do j_ôgo J?Olítico dos partidos, que se haviam organi

zado para esse fim e que se extremavam em violentas acusa

ç?es recil?roca~, pe:sonalistas, destacando-se a linguagem agres

Siva dos JOrnais, nao poupando inclusive o próprio Pedro I. 

As lutas partidárias, no período regencial, assumiram 

excepcional relevância, constituindo, mesmo, a máxima preo

cupação dos políticos brasileiros. Entretanto, sàmente quase 

no fim. d? . citado período é que surgiram os dois partidos, 

os qurus mam alternar entre si o poder, durante todo o II 

(3) Citaç![o em À Margem da Ilist6ria, pá". 295, 

----~--------~------------------~~ L---------
-------------------------~ 



70 Taunay c% D icamô1· 

Reinado. n:sses partidos eram o Lib~:~z, oriundo do Pro
gressista, que apoiava o Re&ente FeiJO? e o Con~erva~or, 
originário do Partido Regresststa, o partido de ArauJO L1ma. 

A formação dos quadros pessoais e as atitudes políticas 
de ambos os partidos nem sempre correspondera~ às r~spec
tivas denominações, pois houve membros do partido Liberal 
extremamente conservadores em suas idéias e atitudes, bem 
como conservadores que propugnaram m~dida~ libe~ais e ro
gressistas, bastando, para comprovar a afumativa, citar .o a~o 
de que tôdas as leis abo~i?ionistas, .as r~formas el~Itorais, 
enfim as leis que mais modificaram a situaçao do Brasil terem 
sido elaboradas por Gabinetes ministeriais conse:vadores. 
Faltava, evidentemente, conteúdo ideológico aos partidos. 

E' certo que os liberais preconizavam maior autonor;nia 
às províncias, a libertação dos escravos e a re~orma eleito
ral· mas a execução ou não de um programa ficava se.mpre 
coi;dicionada à oportunidade política, geralmente d.etermi?a.da 
pela possibilidade de um golpe conti"a o adversáno, o umco 
assunto realmente importante quase sempre. 

"Essa atitude dos dois grupos partidários fazia com que 
o Imperador acabasse convencido de que não podia enconti"ar 
na opinião dos partidos nenhum índice segu~_? ~as corre? tes 
interiores, que porventura animassem a consc.Iencia d? pms -
"Mas, sr. Honório, onde estão os nossos PU:tidos, _pe1guntav~, 
em 53, a Paraná ( Honório H ermeto Carneuo Leao, Marques 
do Paraná) . 

No fundo, sente-se que,êle dava uma,imp.m:~ância peq~ena, 
ou mesmo, não dava importancia alguma a opmiao dos parti?os. 
O golpe parlamentar de 68 é, na verdade, _uma b ela p:ova disto. 
Ninguém exprimiu ,m~lbor, e. CO_?l maiOr c~nhecrmento d~ 
causa, do que o propno Zacanas es~e estado d alma do Impe. 
rador. Disse êle, com efeito, na sessao de 18 de Ju_lho de 1.870. 
"O conservador não respeita o liberal; o liberal nao resreita o 
conservador - c o resultado é que a Coroa tem em ma conta 
um e ou ti-o" ( 4). 

( 4) Ü LIVEffiA VIANA, obre< cit., l>ág. 29 , 
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"E' que, propriamente, não havia partidos políticos no 
Brasil. Havia agrupamentos de políticos em tôrno de certos 
homens e movidos por certos interêsses. 

Olinda, Caxias, Cotegipe, Rio Branco, Itaboraí , outros 
mais, que eram os principais lideres do partido conservador, 
muitas vêzes estavam em inteiro desacordo uns com os outros, 
não só no modo de encarar as questões de govêrno, corno nas 
próprias questões vitais do partido. 

Assim também os liberais. Provam-no as plataformas ou 
programas de govêrno dos diferentes presidentes do Conselho. 

A his tória política do Império é cheia de sutilezas, apre
sentando, não raro, um Gabinete que é derrubado por um 
outro que apresenta o mesmo programa" ( 5). 

Os partidos revezavam-se no poder. Por ocasião da 
Maioridade, dominavam os liberais, meses depois substituídos 
pelos conservadores. Houve, alguns anos depois, uma trégua 
na luta dos partidos, quando Honório H ermeto Carneiro Leão, 
marquês de Paraná, conseguiu formar o denominado "minis
tério de conciliação", integrado por liberais e conservadores 
importantes, e que propiciou ao país notável surto de progresso 
material e aperfeiçoamento político. 

A conciliação durou apenas cinco anos ( 1853-58), e o 
reinício das lutas partidárias operou-se com grande vigor. 

A queda do ministério de Zacarias de G6is e Vasconcelos, 
durante a Guerra do Paraguai, provocada pela incompatibili
dade existente entre o chefe de gabinete e Caxias, então no 
comando de nossas tropas que lutavam em territórios inimigos, 
e verificada em desacôrdo com as normas até então seguidas, 
significou profundo golpe na solidez das instituições monár
quicas, afetadas em seus princípios pelo ato de fôrça cometido. 

Até 1878 governaram os conservadores, e aí subiram os 
liberais, que deram todos os ministérios até a extinção da 
monarquia, com exceção dos gabinetes conservadores de Cote
gipe ( 1885) e I oão Alfredo ( 1888). 

(5) VICENTE TAPAJÓS: Flist6ria do Brasil, Companhia Editora Nacional, São 
Paulo, 3.• ed., págs. 391 e 392. 
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Em face dêsses aspectos de nossa evolução partidária, 

é de absoluta justiça reconhecer-se o acêrto da orientação de 

Pedro li, tão bem acentuado por Vicente Licínio Cardoso: 

"João Ribeiro e, depois, Oliveira Lima mostraram ambos que, 

evitando a camaradagem política dos partidos, Pedro li julgava 

os interêsses nacionais de mais alto, com dignidade mais ampla 

e independência mais culta. Foi, de fato, admirável, o seu 

isolamento partidário. Isso explica a dissolução pelo tempo 

da maior parte da crítica que lhe fôra feita: unilaterais os 

ataques, não resistiram à pá tina da História" ( 6). 

4. As Questões Militare . 

As classes armadas têm sido, em tôda a evolução histó

rica do Brasil, fator de decisiva importância nos movimentos 

políticos, embora sua atuação jamais resultasse de impulso 

próprio, de obediência à orientação de uma política ?e classe. 

Ao contrário, as fôrças armadas quase sempre agrram por 

influência de explorações e intrigas dos políticos civis, geral

mente dispostos a aproveitá-las em defesa de seus interêsses 

de grupo: os oposicionistas - querendo subir ao poder; os do 

govêrno - para nêle se manterem. . . ~ . 

Apesar de sua importante part1c1paçao nos acontec~me~tos 

anteriores máxime nos relacionados com a Independenc1a e 

' l ' 
com a Regência, a atividade do Exército, como fôrça po Itica, 

data de 1870, e, para tal vários fatôres concorreram: o descon

tentamento de muitos chefes prestigiosos pelo descaso dos 

governos, com referência aos assuntos militares ~pós. a termi

nação da Guerra do Paraguai; a certeza de podeno cnada pela 

solução dada ao caso surgido entl·e Caxias e Zacarias de Góis 

e Vasconcelos; o recrutamento de suas principais figuras para 

as fileiras dos partidos políticos então existentes; a infiltraçã? 

de elementos hostis à burguesia rural, que era a classe domi

nante, nas fileiras do Exército, determinando as lógicas ativi-

(6) A Margem da Hist6ria do Brasil, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 

1933, pág. 2IO. 
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dades políticas dêsses elementos, evidentemente desejosos de 

modificações na situação do país. 

"Os elemento.s que~ a guerra colocava em disponibilidade, 

ao tocar o seu fim, ~ao regressariam aos campos, permane

cendo nas ag~on;eraçoes urbanas e reforçando, assim, o grupo 

dos que constitmam, ao redor delas, uma ameaça constante ao 

predomínio, indiscutido até então, da burguesia rural. O 

advento da ~uerra favorecera, pois, não só essa urbanização, 

a que fornecia novos elementos, como a constituição de uma 

nova fôrç~ J?~lítica, o exé!cito, e a aceleração do processo social 

que perm1tlna a ascençao da gente oriunda primitivamente 

da massa escrava" ( 7). ' ' 

.. O sis~ema de obter, p~ra os partidos, apoio dos chefes 

mil1ta:es _ rrnportantes,. tambem co?correlf. eficientemente para 

a proJeçao do Exército no cenáno pohtiCo, pois quando os 

assuntos ocasionalmente em tela interessavam às classes arma

das, o~ represent~ntes militares filiados aos partidos deixavam 

de agu em funçao dos mesmos para agirem como militares 

para falarem como homens de farda. ' 

Essa participação coincidiu com o recrudescimento das 

lutas partidárias, com o invectivar mútuo de conservadores e 

liberais, que já não se respeitavam e nem respeitavam, eviden

te~ente, as. instituições. e a própria pessoa do Imperador, 

cnan,d?, assrrn, um ambiente de desmoralização e descrédito, 

propiCIO às aventuras e ambições, justificáveis ou não. 

Tais circunstâncias criaram, entre os militares, a certeza 

~e se_r necessária a inter~enção das fôrças armadas para mora

hzaçao dos cosh1mes pohticos. 

~~~a ainda o t~mor, arraigado entre os civis, de que 

o .eprsodw ~e 1868 fosse o marco inicial da intervenção dos 

militares, agmdo como classe e não individualmente nos assun

to~ políticos, temor êsse que explica a atitude dos partidos ao 

a~Iciarem p~a suas fileiras os mais importantes chefes do Exér

crto ;:- Caxtas pelos c~nservadore~ , . Osório pe~os liberais. 

A Tal e~tad? peculiar aos espmtos atemonzados, enh·e as 

forças partldánas, gerava nos militares a convicção de que 

(7) NELSON WERNECK SonRt: Formação da Sociedade Brasileira, Livraria José 

Olympio Editora, Rio de Janeiro, I944, pág. 310. 

~----------------------------------~J L--------------~----------------------~ 
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uma intervenção da tropa era possível e não seria estranhada. 
Associava-se tal noção a um real sentimento de solidariedade, 
o esprit de corps, e ia dando l?ga.r a qu~ . st~rgisse len~a~ente 
uma como que indistinta tendenc1a messmruca: o. ExercJto, o 
pmo, o incorrupto, tinha uma tarefa moral a cumpnr, regenerar 
a vida pública do país . Começou a desenvolver-se uma, do.u
trina especial: os soldados haviam sustentado a Independencw; 
os soldados haviam combatido e sofrido para assegurarem a 
unidade nacional; os soldados haviam salvado o país no decurso 
da guerra. Uma sorte de mística corporificou-se e cresceu 
lentamente entre os oficiais: estavam predestinados a serem 
os salvadores do Brasil das ignomínias partidárias" ( 8) . 

Assim, os oficiais foram interferindo na vida política do 
país, assumindo posições proemin~ntes nos vários movimentos 
surgidos - abolicionista, republicano, etc. - fato que os 
levava a frequentes choques com os p~líticos mais impor
tantes dos partidos eventualmente adversános: deputad~s, se.na
dores, ministros. Em tais choques, absolutamente cornquerros 
nos debates partidários, logo aparecia o espírito de classe: ~ 
questão pessoal tran~f~rma~a-se em .qu~s!ão de classe; a re~trl
ção, de qualquer espec1e, fe1ta a um mdiv1duo, tomava o carater 
de restrição formulada a uma coletiv.idade. , . 

Foi o que se verificou em dms casos caractenstlcos: o 
criado pela polêmica entre o coronel Cunh~ ~ato~ e o deputado 
Simplício de Rezende; o resultante da cnt1ca, feita a_o . coronel 
Sena Madureira pelo senador Franco de Sa, ex-mm1stro da 
Guerra. Em ambos, o espírito de classe manifestou-se viva
mente, não querendo tolerar que os "casacas" pudessem ofen~er 
os "homens de farda", mesmo quando êstes ho~vessem ass~m~do 
atitudes políticas, capazes, portanto, de suscitar controversi.as. 

Era, pois, uma sit.uação .,ano;m.al, em. que a ,progres~1va 
intervenção do denommado Exercito deliberante , n~s _ hdes 
políticas, caracteriza uma fase de. acentuada decompos1çao do 
Império, motivada pelo desaparecrmento da b ase que o susten
tava - o patl'iciado agrícola profundamente abalado pelas 
campanhas abolicionistas. 

(8) PANoiÁ CALÓGERAs: Fo11nação Histórica do Bra..il, Companhia Editora N.a
cional, São Paulo, 4. • ed., 1945, págs. 341 e 342. 
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5. A Questão Religiosa. 

O sistema de relações estabelecido pela Constituição de 
1824 entre o Estado e a Igreja, possibilitando a interferência 
gove~namental nos a~suntos religiosos, iria determinar sérios 
confhtos entre os dms poderes, tal como acontecera anterior
mente em Portugal e Espanha, países onde vigorara sistema 
sei?elhan.te,. s~me~ante em ,su~ orientação geral acrescente-se, 
pms o bi asile1ro tínl1a tendenCias acentuadamente liberais de 
acô_:do, portanto, com o sentimento que predominara na el~bo
:a~a.o de ~ossa Carta Constitucional, enquanto que, nos países 
Ibencos, vigorava a discriminação religiosa. 
, . Ao considerar oficial a religião da Igreja Católica Apos

t?hca Romana, o Estado, a par da obrigação de manter pecuniá
na;n.ente o d er?, atribuía-se os direitos do padtoado e do bene
plactto,. os quais, col?cando a religião em posição dependente, 
fortale?Iam a d~nomma_?a .doutrina do regalismo, que afirma a 
necessidade da mterferencia governamental nos assuntos inter
nos da Igreja. 

O . direito do padroado consistia no privilégio de criação 
e provimento dos c.argo~ e~lesiásticos, o que dava ao Govêrno 
margem ampla de mfluenc1a enti·e os membros do clero · o do 
beneplácito estabelecia que as bulas e demais atos da Sa~ta Sé 
só entl'ariam em vigor no Brasil após a aprovação imperial o 
"placet" do soberano. ' 

O .privilegio do ~eneplácito era ponto de partida para 
o regahsmo, por constituir evidente diminuição da autoridade 
?a Igrej~, p_ois até mesmo nas questões de dogmas, inacessíveis 
a apreciaçao dos leigos, as autoridades civís procuravam 
intervir. 

. Nas <:luestões disciplinares, em que seriam viáveis as me
didas c?nJuntas, debates intermináveis, por vêzes acrimoniosos, 
ocorrenam para estabelecer qual a competência real, se do 
Estado ou se da Igreja. 

C~lógeras , com sua habitual clarividência, assim expõe 
o ambiente criado por tais circunstâncias: "O mal estar, surgido 
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de tais fatos, crescia de dia para dia, e tendia a pôr a Igreja na 
subordinação dos governos. Seria a catividade da Igreja. Após 
a proclamação da República, em 1889, a Pastoral Coletiva do 
Episcopado Brasileiro, a 19 de março de 1890, resumiu al~uns 
dêsses vexames religiosos: Ministros dando ordens aos Bispos 
quanto à observância das regras do. ~oncílio d~ :rrento, no 
tocante à nomeação de párocos; pr01bmdo-lhes viaJar fora de 
suas dioceses, sem prévia licença oficial, sob pena de ser esta 
declarada sede vacante, com tôdas as consequências daí decor
rentes; aprovando livros .de teo~o~ia para seminári~s; . en:e~
dando os estatutos de cabidos rehgwsos; regulando a JUnsdiçao 
dos vigários capitulares; proibição de noviciado; e muitas 
outras demasias do mesmo jaez" ( 9). 

Também os maçons contribuíram , para a formação do 
ambiente que determinaria a eclosão da crise dos bispos; 
prestigiados políticamente em face de sua importante partici
pação em, todos acontecimentos de vulto no Bra~il. desde a 
In<;lependencia, os maçons contavam, em suas hleuas, com 
muitos sacerdotes, apesar da proibição da Igreja com referência 
à inclusão de seus membros nos quadros da referida Insti
tuição. Deve ser ressaltado, por imperativo de justiça, que tal 
proibição resultava certamente mais das atividades dos maçons 
da Europa, por vêzes extremadas e agressivas, que no Brasil, 
onde sempre se orientaram no sentido do interêsse público, 
fato que justifica, sob certos aspectos, a atitude dos sacerdotes 
políticos que não acataram a citada proibição. 

A questão dos bispos teve início com a suspensão de 
ordens, determinada pelo bispo do Rio de Janeiro, D. Pedro 
Maria de Lacerda, do padre Almeida Martins, que fizera o 
discurso oficial no Grande Oriente em homenagem ao seu 
Grão Mestre, Visconde do Rio Branco, chefe do Ministério, 
autor da Lei do Ventre Livre, e que advertido pelo superior, 
recusara deixar a Maçonaria. 

A questão teve a seguinte marcha: 1) ação. dos bispos; 
primeiro o de O linda (dezembro de 1872), ~el_)OlS o de Par~ 
(março de 1873 ), contra as irmandades maçomcas; 2) provi-

( 9) Formação Histórica do Brasil, pág. 309. 
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me~ to do re:_urso à Coroa; 3) desconhecimento, pelos bispos, 
da mtervençao do Estado; 4) processo de responsabilidade; 
5). ~ronúncia, prisão, julgamento, condenação, e, em 1875, 
amstia ( 10). 

Em face da suspensão do padre Almeida Martins, os 
n:açons iniciaram ativa campanha contra o episcopado na
cwnal. 

O bispo de Olinda, D. Vital de Oliveira, em obediência 
~o di~p~sto"na bula do l?,apa Pio IX - o "Syllabus", anexado 
a encic~ca Quanta Cura , de 1864- que proibia aos membros 
da IgreJa pertencessem aos quadros da Maçonaria, em revide 
aos ataques sofridos após o caso acima citado, interditou várias 
irmandades que não quiseram excluir os seus associados ma
çons; idêntica atitude assumiu, depois, D. Ant6nio de Macedo 
Costa, bispo de Belém. 

As irmandades recorreram ao Govêrno, formulando a 
alegação de que eram também associações civís, o que deter
minou a atitude da Coroa intimando os bispos a levantarem 
os interditos. 

D. Vital, não querendo aceitar a autoridade leiga em 
~ssuntos religiosos, foi prêso por desobediência ao poder civil, 
Julgado e condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça (1874), 
o mesmo sucedendo a D. Antônio de Macedo Costa. 

A prisão dos bispos causou grande emoção em todo o 
país, quase totalmente seguidor da religião católica. Nem 
mesmo a anistia, concedida em 1875 pelo Gabinete do Duque 
de Caxias, conseguiu desfazer a lamentável impressão dos 
acontecimentos, que concorreram indubitávelmente para a 
perda de muitas simpatias até então tributadas à dinastia 
reinante. 

( IO) Apud JoAQUIM NABuco: Um Estadista do Império, Companhia Editora Na
cional, Sõo Paulo, I936. 



V A POLÍTICA EXTERNA 
DO SEGUNDO REINADO 

1. As lutas externas e a diplomacia no Império - Situação do 
Brasil na América. Política de prestigio - seus característicos. 
Aspectos principais de nossas relações externas. 

2. Os problemas platinos - Seus f atôres determinantes. Critica 
das guerras externas. 

3. A dupla questão anglo-brasileira - Antecedentes: questão do 
tráfico e da renovação dos tratados comerciais; incidentes. Os 
pretextos da crise. Reação do Brasil. Solução final. 

4. O Império e a República Oriental do Uruguai e a Confederação 
A rgentina - Pontos de contacto e divergências. Política interna 
do Uruguai e da Argentina. Intervenção do Brasil no Uruguai. 
Guerra contra Rosas. Aguire e Flores. Missão Saraiva. Guerra 
de 1864. 

5 . A gu erra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai - Situação do 
Paraguai. Suas relações e divergências com o B rasil. O caso do 
r ompimento de relações. Formação da Tríplice Aliança: suas 
disposições. Tratado de Paz. 

1. As Lutas Externas e a Diplomacia no 
In1pério. 

O fato de ser o Brasil a única 'monarquia da América 
provocou a má vontade e a desconfiança de seus vizinhos, 
dos quais ficava ainda separado pelo idioma. A instituição 
do Império, na opinião dos doutrinários da época, represen
tava a guerra, a conquista, ao passo que o Brasil, no sentir 
das então agitadas repúblicas que o cercam, pela sua forma 
de govêrno monárquica, era o absolutismo, a Europa, a Santa 
Aliança. 

Assim, apesar do sentido americanista que Pedro I quase 
sempre procurou imprimir à nossa política externa, a descon-
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fiança perdurou, mesmo depois de, por exemplo, haver o Brasil 
c?ncordado . com a in~ep;ndência da antiga Província Cispla
tma, ao acertar a _rt,Je~mçao d~ Grã-Bretanha, cujo objetivo era 
e~tabelece_r o equ~hbno ~o. Rw da Prata, aliás o ponto nevrál
gico da diplomacia braslleua no tempo do Império. 

A p~lítica externa. d~ Br~sil, no período de Pedro I, pode 
ser dehmda como de hqmdaçao das questões coloniais deixadas 
sem solução pelo reino de Portugal. 

Na Regência, o característico essencial foi o "não inter
vencionismo", mesmo porque a intensa agitação interna não 
p~rm~tia qualquer atividade importante nos assuntos interna
ciOnais. 

Já no II Reinado, a qualificação mais adequada é a 
"política de prestígio", proposta por Pedro Calmon e assim 
demonstrada; "Seria necessário o advento de Pedro 11, para 
que a. reação voltasse a articular, no Rio de Janeiro, o 
me:a~n.smo ~e uma .~?lít~ca exterior d_e espírito e feições im
penai~·. de 'b~oque10 A v~tual pela ahança com as potências 
e:u·opeias, ?e mterferenc1a em assuntos de outros povos para 
tirar proveito de suas dissidências, de observação de seus 
problemas loca~s: de am~durecimer:to dos planos de expurgo 
da zona front~:nç_a, medmnt~ c01·does de segurança, segundo 
a velha expenencia portuguesa. 

Não foi sistemática a política externa do Brasil no Rio 
da Prata; nem intervencionista, nem violenta. Acentuou-a 
por -~ê~es, a fôrça; _e, pela austeridade política dos plenipo~ 
tencianos, os Honono, os S. Vicente, os Paranhos, os Saraiva, 
e os Cotegipe, se caracterizou sempre pelo extraordinário inte
rêsse que lhe dedicava o nosso govêrno" ( 1) . 

<? Brasil preconizou sempre a política de equilíbrio sul
a_m~n:ano, ten~o co~o principais objetivos: impedir a recons
titmçao do antigo vice-reinado de Buenos Aires, manter boas 
~-~lações econômicas e políticas com todos os países do Prata, 
~a q~e com as den:ais nações _da América poucos pontos de 
mteresses comuns tmhamos entao. 

( 1) História Social do Brasil, 2. 0 vol., "Espirito da Sociedade Imperial" , Com
panhia Editora Nacional, São Paulo, 1937, pág. 33. 

\ I 
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Fixados os característicos da política externa do Brasil 
no Império, basta acrescentar terem sido suas diretrizes exe
cutadas por figuras notáveis de diplomatas, mestres no trato 
dos assuntos internacionais e que firmaram tradição de bem 
servir, tradição transmitida à República, sob todos os aspectos. 

O primeiro grande trabalho da diplomacia brasileira foi 
a obtenção do reconhecimento de nossa independência, difi
cultada pela forte resistência de interêsses contrários, como 
a intransigente oposição de Portugal e a política reacionária 
da Santa Aliança. 

D. Pedro I praticou quase sempre política americanista, 
muito embora seja criticável a "Missão Santo Amaro", enviada 
com o objetivo de atrair, para os países vizinhos, príncipes que 
estabelecessem a forma monárquica de govêrno, visando ter
minar assim com a latente coligação republicana contra o 
Império. 

Por outro lado, a atenção dispensada, pelos nossos diplo
matas, ao caso do trono de Portugal, foi êrro importante de seu 
Govêrno, já nessa época mal visto pelos brasileiros. 

A ct,_uestão dos escravos, motivando freqüentes conflitos 
de interesses com a Inglaterra, que já os hayia libertado em 
suas colônias e não queria, portanto, enfrentar a concorrência 
do trabalho não pago com trabalho remunerado, e a questão 
da terminação dos tratados comerciais com os inglêses, foram 
assuntos de muito trabalho e estudos para os nossos represen
tantes diplomáticos. 

Visando sempre a manutenção do equilíbrio sul-ameri
cano, o Brasil dedicou especial atenção às questões do Rio 
da Prata, onde tiveram destacada atuação vários representantes 
brasileiros, profundamente conhecedores dos problemas em 
pauta. 

Fases difíceis, para os nossos diplomatas, foram a da 
Guerra do Paraguai, quando a quase totalidade da opinião 
pública mundial nos era desfavorável, e a da Questão Religiosa, 
especialmente para os acreditados junto à Santa Sé. 

As questões de limites preocuparam os responsáveis pela 
nossa política externa, os quais adotararn invariávelmente o 
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princípio do "uti possidetis" nas negociações entaboladas, 
circunstância que iria favorecer o bom êxito dêsses problemas 
na República, pois tínhamos plena autoridade moral para 
insistir em sua aplicação, de vez que tal ponto de vista sempre 
fôra por nós sustentado. 

A República ratificou amplamente a política diplomática 
do Império, sem jámais pleitear a revogação de qualquer tra
tado pôsto em vigor no regime monárquico e, a fim de evitar 
solução de continuidade, manteve a máquina administrativa 
com as figuras eminentes e tradicionais que haviam servido ao 
país antes de 89. 

2. Os Problemas Platinas. 

Os problemas platinas constituíram a principal preo
cupação da diplomacia brasileira no II Reinado. Não fôra a 
importância fundamental das relações do Brasil com a Grã
Bretanha, em face do relevante papel desempenhado pelos 
britânicos nas atividades econômicas brasileiras, os problemas 
de nosso intercâmbio diplomático com os países do Prata 
teriam sido os únicos a preocupar os governos imperiais, pois 
somente com êles, em todo o mundo, tínhamos, então, motivos 
de interêsses e fatôres de choques. 

Nesses países, muitas vêzes, o Brasil interferiu em suas 
questões internas, com o intuito primordial de defender os 
interêsses de seus súditos nas regiões fronteiriças, cujas con
dições peculiares são assim fixadas por Calógeras: "Cambiavam 
os homens, alteravam-se os acontecimentos; mas cooperavam 
sempre, para alvos coletivos, grupos situados de um e do outro 
lado do estuário e dos rios lindeiros. Nas lutas políticas, 
cruentas em regra, todo triunfo ou tôda derrota de um dos 
partidos traduzia-se por uma migração ah·avés do Rio da Prata. 
Cada um fazia da margem oposta, estrangeira, o quartel
general de conspiratas para intervir nos negócios internos de 
seu próprio país. E como, em cada Estado , havia agremiações 
que se digladiavam, eram certas a afinidade e a adesão a uma 
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delas dos imigrados da outra banda, com o fito de lhe merecer 

auxílio e proteção para seus próprios intuitos revolucionários. 

Instabilidade permanente que muito tempo dominou tôda 

a política platina, quer a dos povos ribeirinhos, quer a do 

Brasil. Vizinho, era partícipe forçado nas questões regionais 

que lhe afetavam os interêsses vitais, tanto no Rio Grande do 

Sul, quanto no Paraguai e no Mato Grosso. 
De fato, Uruguai, Paraná e Paraguai formam uma rêde 

fluvial à beira da qual estão assentes cinco nações, Bolívia, 

Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, e daí nascem interde

pendências sérias, que não consentem a cada qual delas ficar 

indiferente aos fatos, que têm por teah·o quaisquer das 

outras" ( 2). 
Eis, em notável síntese, os fatôres determinantes das 

questões do Prata, a cujos perigos políticos o Brasil jamais se 

mostrou indiferente, pois além dos interêsses econômicos ine

rentes aos seus súditos das regiões fronteiriças, havia o interêsse 

maior de preservação do equílibrio sul-americano, o qual nossa 

diplomacia considerou fundamentalmente ameaçado em face 

da política imperialista de Rosas e de Lopez. 
Assim, a questão do Prata exigiu permanente atenção de 

nossos homens de govêrno, desde 1840 até 1870, quando se 

verificou a derrota definitiva do Paraguai, e teve início uma 

fase de apaziguamento de ânimos e de melhor compreensão 

entre os países até então desavindos. 
A ambição argentina em reconstituir o antigo vice-rei

nado de Buenos Aires, a hesitação uruguaia em face dessa 

reivindicação do seu poderoso vizinho e a política armamen

tista do Paraguai, desejoso de se h·ansformar na maior potência 

sul-americana, constituíram os principais problemas platinas, 

cuja solução custou ao Brasil três guenas no espaço de vinte 

anos: a primeira ( 1851-52) contra a Argentina; a segunda 

( 1864-1865) contra o Uruguai; a terceira ( 1864-1870) conh·a 

o Paraguai. 
"As guerras externas do reinado de Pedro II não foram 

aventuras imperialistas: inspiraram-se numa clara política de 

(2) A PoHtica Exterior do Império, III, "Da Regência à Queda de Rosas", Com

panhia Editora N acionai, São Paulo, !933, pág. 171. 
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segmança e defesa. Decorreram da natureza das causas. 

Tornaram-se necessárias. Impuseram-se. 

. A primeira não teria acontecido sem a ofensiva de Rosas, 

ditador de Buenos Aires, no território oriental - subvertendo 

a situação criada pelo acôrdo de 1828. Nem haveria a segunda 

sem a súbita abertura de hostilidades pelo presidente do Para
guai" (3 ). 

Após a vitória contra o Paraguai, o Brasil teve mais 

prestigiada ainda sua política externa, em virtude de nada 

haver exigido do país derrotado, confirmando assim de modo 

i~s?fismável, a orientação altruísta do Império f~ce a seus 

v1zmhos do Prata, conh·a os quais não mantínhamos qualquer 

ambição imperialistica. 

3. A Dupla Questão Anglo-Brasileira. 

Na denominada "Questão Christie" encontram-se simul

taneamente os ~atôres im~diatos, os fatos novos que a pretex

taram e os motivos antenores, de prevenções anglo-brasileiras 

recíprocas, que determinaram a formação de ambiente propício 

à eclosão da crise. 
Realmente, após a justificável atitude do govêrno bra

sileiro, não querendo prorrogar o tratado de 1827 com a 

Grã-Bretanha (9-11-1844), altamente prejuJicial aos nossos 

mais legítimos interêsses financeiros e industriais, a Inglaterra 

u:ou de medida com todos os característicos de represália, o 

b'lll Aberdeen ( 8-8-1845), mediante o qual o govêrno britânico 

se ~ti·ibuia o direito de visita e conseqüente apreensão dos 

~1avws empregados no conti·abando de escravos, detenção e 

julgamento dos seus h'ipulantes, sendo de notar que poderiam 

exercer o direito de visita inclusive nas águas territoriais brasi

leu·as. A atitude britânica conti·a o ti·áfico de africanos torna

ra-se mais rigorosa a partir de 1833, data em que a Inglaterra 

{3) PEDRO CALMON: Brasil e América Livraria José Olympio Editora, llio de 

Janeiro, 1943, pá!!;S. 57 e 58. ' 
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não mais permitira o mesmo em suas colônias, e assim visava 
evitar a concorrência do braço escravo ao trabalho r~munerado, 
que passara a vigorar em suas possessõ~s ultra~annas. 

Por outro lado, a corrente imigratón~ ~ a hteratura d~ter
minaram 0 aumento, entre nós, do prest1g1~ de outros .Pa1ses, 
especialmente a França e a Itália, com o óbv10 enfraquecm~ento 
da influência britânica, até então incontrastável no Brasil. 

Os motivos de divergências entre Brasil e In~laterra eram 
muitos e já antigos, como informa Pedro Calmon: ~a q~arenta 
anos assentava sôbre o Império a pata ~C: le~pardo mgles: fô~a 
a polícia violenta do tráfico, fôra a exor?~t~ncw da conservatóna, 
um magistrado especial a julgar os htlgws em que s~ envol
viam inglêses, fôra a tarifa preferencial, compensaçao ~ada 

or D. João VI ao Reino Unido em 1810, e da qual so se 
livraria 0 Brasil em 1845. E como se livrara ! Trocar_:do-se 
agravos. De um lado a rainha Vitória recusara a gra~cruz 
do Cruzeiro, do outro, desprezara D. Pedro. II a em~a1xada 
rutilante de sir Ellis, que em 1842 escan~~~zara o Rio com 
seus soberbos cavalos e com seu luxo as1at1co. Sôbre essa 
irritação reboara um tiro de peça: o incidente da Carmorath, 
em 1850 - a fortaleza de Paranaguá a repelir a. b~l~, a fragata 
britânica que flexava sôbre um brigue brasllerro ( 4) · ~ 

Assim a maneira pela qual se processou a repressao 
britânica 'ao tráfico, e a profunda .i~rit~ção despe~tada no 
Brasil por essa atitude, tornaram d~1Ce1s as . relaç?es .entre 
os dois países e particularm~nte .espm~~so o mtercamb10 de 

seus respectivos representantes d1plomat1~os. . . 
0 enviado britânico ao Brasil, Srr Wtllwm Dougall 

Christie, não era positivamente o homem t~lhad? ~ara so~u
cionar dificuldades e remover moti~os . de ~1v~rg~nc1as. ~1~
lento intratável e fátuo, Christie nao rmpmmu as su.as ativi
dade~ enh·e nós o aspecto de colabo~ação .e ,d~ entendrme~tos: 
ao contrário, aproveitou-se de d01s ep1s_odws de med1?cre 
importância e significação para. tentar rmp_o: ao gover~o 
brasileiro pesadas e mesmo humilhantes cond1çoes; a Questao 

( 4) o Marqu~s de Abrantes, Editora Guanabara, Rio de Janeiro, 1933, pág. 279. 
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anglo-brasileira originou-se de seu procedimento arbitrário e 
grosseiro, e não das conseqüências dos referidos episódios. 

. Os fundamentos das reclamações inglêsas consistiram na 
pilhagem dos salvados de um navio britânico, "Prince of 
Wales", naufragado no litoral rio-grandense ( 1861) e no apri
sionamento de três oficiais da hagata "Forte", no Rio de 
Janeiro, onde, à paisana e embriagados, promoviam de
sordens ( 1862). 

O marquês de Abrantes, ministro dos Estrangeiros, con
siderou plenamente satisfatórias as providências das autori
dades locais referentemente aos salvados do navio, e ponderou, 
também, no segundo caso, que os oficiais não haviam sido 
inicialmente reconhecidos e que, após a identificação, tinham 
recebido tôdas as satisfações: nada havia a reparar, portanto, 
segundo o entendimento, lógico e sensato, do govêrno brasileiro. 

Em face de nossa atitude, Christie ordenou represálias 
ao almirante inglês W arren, que apresou cinco navios na barra 
do Rio de Janeiro, e os levou para a ilha das Palmas 
( 30-12-1862), fato que despertou profunda indignação patrió
tica em todo o povo brasileiro. 

"O Govêrno Imperial pagou, debaixo de protesto, a soma 
reclamada pelos salvados do "Prince of Wales", mas recusou 
dar a satisfação pedida pelo caso dos oficiais da "Forte". O 
ministro brasileiro em Londres pediu os seus passaportes, e 
ficaram rotas as relações diplomáticas entre os dois países. O 
laudo do rei dos belgas, Leopoldo I, foi favorável ao Brasil 
( 18-6-1863). Por mediação do rei de Portugal e a esforços do 
seu minisb·o em Londres, Conde do Lavradio, foram renovadas 
as relações diplomáticas entl'e o Brasil e a Grã-Bretanha, apre
sentando-se a D. Pedro II, no acampamento de Uruguaiana 
(23-9-1865), o enviado extraordinário, Mr. Thornton. - Estou 
encarregado, disse êste, de exprimir a V. M. I. o pesar com 
que S. M. a Rainha viu as circunstâncias que acompanharam 
a suspensão das relações de amizade entre as côrtes do Brasil 
e da Inglaterra, e declarar que o Govêrno de S. M. nega tôda 
a intenção de ofender a dignidade do Império do Brasil, que 
S. M. aceita plenamente, sem reserva, a decisão de S. M. o 
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rei dos Belgas, e que será feliz em nomear tun ministro para 
o Brasil, logo que V. M. estiver pronto para renovar as rela
ções diplomáticas" ( 5). 

A honra e a dignidade do Brasil saíram inatingidas da 
difícil situação criada por um ministro inépto e prepotente; 
por outro lado, decresceu nitidamente a influência britânica 
em nossa pátria. 

4. O Império e 
Uruguai e a 

a República 
Confederação 

Oriental do 
Argentina. 

O estudo das relações diplomáticas do Brasil com o 
Uruguai e a Argentina não pode ser feito isoladamente, em 
virtude das circunstâncias que Calógeras tão bem anota: 
"Numerosas causas concorriam para tornar uniformes as con
dições sociais, locais e políticas de tôda a zona do Sul que se 
estende dos contrafortes dos Andes até a zona sul-rio-grandense 
de Cima da Serra, em resumo aproximado, a que constihú o 
estuário colmatado do Rio da Prata. Uma dessas causas era 
a planma dessa região de coxilhas. 9utra era a n~t~1reza mu~to 
semelhante das populações. Nenhum preparo belico especial 
as diferençava. Só se peleava a cavalo. Tôda região constituía 
assim um todo único sem diferenciação" ( 6). 

Assim, por fôrça dessa identidade, ~s interêsses. dos nacio
nais dos países acima citados confundiam-se frequentemente 
e qualquer choque na política interna de um dêles alcançava 
rápida e intensa repercussão nos outros, com profundos refl.exos 
na política internacional: foi aspecto dos assuntos platmos, 
nessa época, a estreita interdependência da política. interna 
dêsses países com a política externa, essa última prátlcamente 
conduzida e orientada em função da primeira. 

(5} lho BRANCO: Efemériaes Bra.sileiras, ed. Ministério das Relações Exteriores, 
Rio de Janeiro, s. d., págs. 622 e 623. 

( 6) Em Política E:t-terior do Império, vol. JII, "Da Regência à Queda de Rosas'"' 
pág. 462. 
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Dêss~ mod~, trê~ fatôre~ co~cm·re~~m decisivamente para 
as sucess1vas cnses mternacJOnars verificadas no Prata até a 
ba.talha _de Ca,s~ros ( 18~2 ) : as lutas internas no Uruguai; a 
onentaçao pohtica do ditador argentino Ju an Manuel Rosas; 
a guerra dos farrapos no Brasil. :E:sses três fatôres, influindo-se 
reciprocamente, condicionaram as atividades internacionais dos 
referidos países, determinando as atitudes que os mesmos assu
miram no plano internacional. 

O Uruguai, logo após sua independência, viveu uma fase 
extremamente difícil, em virtude dos constantes choques arma
dos entre os, partidários de Frutuoso Rivera, o primeiro presi
dente do pa1s, e os do seu sucessor, Manuel Oribe, eleito por 
influência de Rivera, mas que logo se rebelou contra o seu 
antecessor. Os partidários de Rivera formaram o partido 
color~do, e os de Oribe, o. partido blanco, partidos êsses que 
possmam como caractenstiCos comuns a avidez pelo poder e 
as tendênc~as personalistas de seus chefes; Oribe tinha o apoio 
dos negociantes abastados e dos grandes proprietários, ao 
passo que Rivera possuía o das populações rurais e do partido 
unitário argentino. 

A carreira política de ]uan Manuel Rosas foi facilitada, 
em seu início, pelo progresso econômico das províncias, onde 
possuía prestígio acentuado entre os proprietários rmais, todos 
êles adversos à elite dirigente em Buenos Aires. Começando 
suas atividades políticas em 1829, já em 1835 obteve o poder 
exclusivamente para si, ao receber do Congresso os cargos de 
Governador e Capitão Geral, pelo espaço de te npo que julgasse 
necessário. 

Iniciava-se, assim o período ditatorial de Rosas, o qual 
submeteu o pais a um regime de completo absolutismo, com 
a supressão prática das liberdades políticas, e manteve diver
gência~ e conflitos com grandes potências emopéias, durante 
os qua1s sempre demonstrou firme altivez e dignidade patriótica. 
~e~ govêrno é assim, caracterizado por ardoroso adversário: 
Nao se suponha, porem, que Rosas não conseguiu fazer pro

gredir a República que êle despedaça; não. :E:le é um grande 
~ poderoso instrumento da Providência que realiza tudo o que 
mteressa ao futuro da Páti·ia. Existia, antes dêJe e de Quiroga, 
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o espírito federalista nas províncias, nas cidades, nos federais 

e nos próprios unitários; êle o extingue, e organiza em seu 

proveito pessoal o sistema unitário que Rivadavia queria em 

proveito de todos. Hoje todos êsses caudilhetes do interior, 

degradados, envilecidos, têm mêdo de desagradá-lo e não 
respiram sem o seu consentimento. A idéia dos unitários está 

realizada" ( 7) . 
O fortalecimento político da Argentina, sua indisfarçável 

intervenção oficial nos assuntos internos do Uruguai, o apoio 

de orientais e argentinos às atividades dos farrapos no Rio 

Grande, apoio resultante de interêsses tornados comuns por 

fôrça dos fatôres já estudados, determinaram a profunda atenção 

dedicada pelo Brasil aos problemas da política interna do 

Uruguai e da Argentina. Por outro lado, o Brasil suspeitava 

das intenções de Rosas em restabelecer o antigo vice-reinado 

de Buenos Aires ( 8), e contra essa pretensão, fundada ou não 

- divergem até hoje os historiadores - orientou suas gestões 

no Rio da Prata. 
O desenvolvimento da luta interna no Uruguai iria deter

minar as intervenções sucessivas da Argentina e do Brasil, e 

finalmente a guerra de 1851-52. 
Após sua eleição, Oribe rompeu com Rivera, o qual, depois 

de ásperas lutas, apossou-se do govêrno novamente ( 1838) . 

Oribe obteve então o apoio de Rosas, que lhe deu o posto de 

general e comandante de uma das colunas do exército argen

tino, empenhado em guerra interna contra os adversários do 

ditador, cujo prestígio aumentara extraordinariamente, em 

virtude da resistência que opusera às injustificáveis exigências 

formuladas pela França, no decorrer do incidente surgido 

entre os dois países. 
Em 1842, na batalha de Arroio Grande, Oribe conseguiu 

decisiva vitória contra Rivera, o que lhe possibilitou pôr cêrco 

à cidade de Montevidéu (fevereiro, 1843). Durante oito anos, 

até 1851, a cidade foi implacávelmente assediada, inclusive 

(7) DoMINGOS SARMmNTO: Facundo, trad. de Carlos Maul, Biblioteca Militar, 

Rio de Janeiro, 2.• ed., 1938, pág. 297. 

( 8) O vice reinado de Buenos Aires compreendia, nos tempos coloniais, Argentina, 

Uruguai, Paraguai e parte da Bolívia. 
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por mar, fato que moti~ou reclamações de inglêses e fran

ceses, ?em como do Brasil, o qual não quis considerar legal o 

bloqueiO, desagradando profundamente a Rosas. 

A situaç~o de animosidad~ entre Brasil e Argentina agra

vou-se ~m vrrtud~ da yretens,ao de Rosas em representar o 

Uruguai nas. ~estoes ~esse pais com o Império, gestões refe
rentes .a pr~Jmzos sofndos por fazendeiros de gado de ambas 

as nacwnalida~e~ na~ regiões fronteiriças. A lógica recusa do 

B~asll em admitir a mtervenção argentina determinou o rom

pimento de relações diplomáticas entre os dois países 

( 30-9-1850 ) . 
O !mpério firmou aliança com a República Oriental do 

Un:~gum e ?o~. o governador de Entre Rios, general Urquiza, 

antigo p~rtidano de Rosa.s e que passara a divergir do dita

do~; os ah~dos compro.metiam-se a expelir do Uruguai o general 

On?e, CUJaS tropas mnda cercavam Montevidéu (29-5-1851 ). 

Mais tarde, no Rio de Janeiro, novos tratados foram assinados 

entr~ o. Brasil e ~ .Banda Oriental, tratados de limites, aliança, 

comerc~o e subsidiO, sendo q~e, pelo último, o Império com
prometia-se ~ pagar ao governo uruguaio uma subvenção 

mensal destinada à defesa militar do país contra Rosas 

( 12-10-1851). 
.Nessa ocasião já se havia verificado a rendição de Oribe, 

práticamente sem. combate, a 8 de outubro. Em princípios de 

52, tev~ lugar a mvasão da Argentina pelos exércitos aliados, 

os quais lograram vitória definitiva na batalha de Monte 

Cas~r?s o~ Moron , (~-2-1852), batalha na qual teve decisiva 
partlCipaçao o exercito brasileiro comandado pelo general 

Manue1 Marques de Souza, futuro Conde de Pôrto Alegre. 

A derrota de Rosas s~gnificou o fim do regime ditatorial 

na , Argentina e a terminação da política intervencionista dês te 

pms no Uruguai; a rendição de Oribe, entretanto não deter

minou o fim das lutas internas pela posse do pod~r. O Brasil 

não manifestou, a partir da derrota de Oribe, preferência por 

qualquer dos partidos que disputavam o poder: absolutamente 

neutro, tratava com os governos legais, sem cogitar da filiação 

política de seus integrantes. 
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"No ano de 1863 surgiram graves complicações no Rio 

da Prata. 
Em abril dêsse ano o general Venâncio Flôres, que des

de 1856 vivia na República Argentina, onde obtivera uma 

comissão militar, desembarcou na Banda Oriental, à frente de 

alguns emigrados do partido col01·aclo, e em poucos dias tinha 

levantado um exército. Começou então a guerra civil, e o pre

sidente Berro, cujos poderes deviam expirar no dia 1.0 de março 

do ano seguinte, :_euniu ~s elemc~tos de que podia di~por para 

sufocar a revoluçao. A esse presidente sucedeu Agwrre, tam

bém um dos chefes mais exaltados do partido blanco, e a 

guerra civil continuou, com vária fortuna para os dois partidos 

em luta" ( 9) . 
A guerra multiplicou os incidentes na fronte~·a d~ Brasil, 

determinando insistentes reclamações de fazendeiros no-gran

denses contra assaltos sofridos, roubos de gado, etc.; não sendo 

atendidos imediatamente pelo Govêrno bras~lei~·o, .organizaram 

bandos armados que também cometeram vwlencias do outro 

lado da fronteira, motivando protestos dos governantes blancos 

de Montevidéu. Assim, em face da situação criada, o Brasil 

enviou ao país vizinho, com o objetivo de tentar solução para 

o caso, o deputado José Antônio Saraiva, figura de extraor

dinário pestígio e notável capacidade. 

Apesar de suas credenciais de homem hábil. e do esp~ito 

de tolerância demonstrado, Saraiva nada consegum de Agmrre 

e seus auxiliares. 
Então, tiês mêses após sua chegada, o plenipotenciári~ 

brasileiro enviou ultimatum ao presidente do Uruguat 

( 4-8-1864), o qual foi devolvido, a 30 do ~esmo mês, _"<;,orno 

documento que não poderia ficar nos arqmvos da naçao . 

Era a guerra, rápidamente resol;ida a favor do Brasi~, 

·com a tomada dos portos de Paisandu e Salto, e com a capi

tulação de Montevidéu ( 20-2-1865) . 

O Visconde do Rio Branco assinou, em nome do Brasil, 

com o novo govêrno uruguaio, já ocupado pelos colorados, um 

(9) Barão do Rio BRANCO: Biografias, eclição do Ministério das Relações Exte

riores, s. d., púg. I82. 
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convênio, no qual ficaram devidamente atendidas as nossas 

reclamações, muito embora a moderação de seus têrmos deter

minasse grandes protestos contra a atuação de nosso embai

xador, considerada, por muitos, prejudicial aos interêsses bra
sileiros. 

5. A Guerra entre a Triplice Aliança e o 
Paraguai. 

. Ao terminar a campanha do Uruguai, já se havia ini

Cia.do a guerra do P~r~guai, a mais importante e longa até 

hoje tiavada na Amenca do Sul, na qual perdemos cêrca 

de 40.000 homens e gastamos 600.000 contos de réis, 
(Cr$ 600.000.000,00). 

Independente em 1811, furtou-se o Paraguai de colaborar 

com seus vizinhos, evitando rigidamente qualquer contacto 

com país estrangeiro, sob a ditadura de D. José Gaspar Francía 

( 1813~40), o q_u~l teve o mérito de assegurar a independência 

~o pa~s e propici.~r-TI:e progresso material. Entretanto, o povo, 

F afeito a obeduo:ncia desde muito tempo, vivia inteiramente 
escravizado, sujeito ao arbítrio do citado caudilho. 

Seus su?essores, Carlos Antônio Lopez e Francisco Solano 

Lopez, contmuaram mantendo no país o mesmo regime polí

tico do caudilhismo, preocupando-se Solano Lopez ( 1862-1870) 

c.om a transformação do país em grande potêncu militar, obje

tivando tornar-se o chefe da mais poderosa nação americana. 

. A política d~ ~rasil, em relação ao Paraguai, sempre fôra 

ami~tosa e propiciadora: reconhecera-lhe a independência e 

envmra-lhe ~issões militares para preparo de seu exército. 

Entreta~to, tml~a .com o país mediterrâneo duas divergências: 

a que,stao de lu:utes. ~ a de navegação. ~os rios Paraguai e 
Parana, navegaçao dificultada pelas eXIgencias dos regula

mentos policiais paraguaios referentes ao assunto. 

A ~ivergência sôbre a navegação foi resolvida em 1858, 

tendo sido . o Brasil representado nas negociações pelo Vis

conde do Rw Branco e o Paraguai por Francisco Solano Lopez. 
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Das referidas negociações resultou a abertura do rio Paraguai 
à navegação, abolidas as exigências dos regulamentos até 
então vigentes. 

O segundo Lopez assumiu o poder em l8!3~ e logo pro
curou aproveitar o poderoso aparelhamento behco,. que con
seguira organizar, em ação de g.uerra c?ntra o. Brasil, alv~ de 
suas ambições e de suas suspeitas, p01s almeJava conqmstar 
o Rio Grande do Sul e parte de Mato Grosso, além de pro
víncias argentinas e do Uruguai, a fim de, com tão impor
tantes aquisições, formar o "Grande Paraguai". Parecia-lhe 
ser, o Império brasileiro, o maior obstáculo a tão grandioso 
sonho de domínio. 

A oportunidade apareceu quando se verificou a inter
venção do Brasil no Uruguai: Lopez enviou uma nota ao 
nosso Govêrno afirmando que a segurança da paz e a inde
pendência do Paraguai ficariam ameaçadas, caso tropas brasi
leiras invadissem território uruguaio ( 17-6-1864). 

O Brasil, evidentemente, não tomou conhecimento da 
intervenção indébita, que fôra motivada por promessa d~ 
Lopez, ao Govêrno Uruguaio, de que a inter~enção do Brasil 
determinaria o início da guerra pelo Paraguai ( 10 ) . 

Lopez, entretanto, só agiu mais_ tard~, .em no.v~mbro de 
1864, quando, sem qualquer declaraçao previa, apnswnou, em 
Assunção, o navio brasileiro "Marquês de Olinda". 

Já estava, no momento, quase resolvido, em favor do 
Brasil, o caso do Uruguai, o que determinava a perda de um 
aliado precioso para Lopez. 

O Paraguai estava preparado para a guerra: possuía pode
rosa esquadra flu':ial e cêrca de 8.0.000 homens, bem armad?s 
e treinados por tecnicos estrangerros, ao passo que o Brasil, 
a exceção da esquadra, estava inteiramente desaparelhado, 
pois contava com um exército de 16.000 homens apenas, espa
lhados pela vastidão do Império, sem treinamento, desprovidos 
até de serviços médicos para campanha. 

( IO) Alguns historiadores, favoráveis n Lopez e à sua política, desejam in~erpretar 

a nota, enviada ao Brasil, como declaraçfio formal de guerra, esqueCldos dos 
princípios de Direito Internacional que regem o assunto , 
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O Govêrno fêz, então, prodigiosos esforços para corrigir 
as deficiências militares do país: organizou o corpo de V olun
tários da Pátria (Decreto de janeiro de 1865) e intensificou a 
construção naval nos estaleiros do Rio de Janeiro (Oficinas 
de Mauá). 

Em dezembro de 64 Lopez ordenou a invasão de Mato 
Grosso e pediu, em seguida, licença ao Govêrno argentino 
para atravessar seu território a fim de atacar o Rio Grande 
do Sul, licença que lhe foi recusada. Invadiu então a Argen
tina, o que forçou a entrada desta na guerra ao lado do Brasil. 

A 1.0 de maio de 1865 foi firmado pelo Brasil, Argentina 
e Uruguai, o Tratado de Tríplice Aliança contra o Govêrno e 
não contra o povo do Paraguai, como acentuava expressamente 
o texto do acôrdo. O Tratado, além de dispor sôbre comando 
militar, garantia a integridade territorial e a independência do 
adversário, proibia a paz em separado, dispunha sôbre privi
légios e concessões por parte dos paraguaios aos aliados, 
etc., etc. 

A guerra, longa e difícil, exigiu do Brasil os maiores 
sacrifícios, pois recaiu sôbre nós a quase totalidade dos encar
gos bélicos. 

A vitória naval de Riachuelo, a invasão do Paraguai pelo 
Sul, a expulsão dos invasores do Rio Grande do Sul, a vitória 
de Tuiuti (até hoje a maior batalha travada na América do 
Sul ), a invasão do Paraguai pelo norte (episódio da Retirada 
da Laguna), a passagem de Humaitá, as batalhas de de
zembro de 1868 e a Campanha das Cordilheiras, foram os 
principais feitos da guerra, e que cobriram de glórias as armas 
brasileiras, sob a chefia de heróis como Barroso, Osório, Poli
doro, Caxias e Conde d'Eu. 

"Coragem, audácia, heroismo, multiplicaram-se em ambos 
os lados do conflito. O Brasil, a Argentina e o Uruguai podem 
orgulhar-se de seus soldados. Mas igual homenagem deve 
ser tributada aos admiráveis filhos do Paraguai. Valentes e 
obedientes, sofredores sem um gemido e sem recuos, mesmo 
nas maiores agruras da luta, combatiam, venciam ou morriam, 
com inteira ausência de receios e absoluta devoção a seu país. 
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Oferecendo-lhes garantia de vida se se rendessem, recusavam, 
declarando não terem ordens para aceitar. No Brasil, inspi
ravam a maior estima e admiração, iguais apenas em sua 
intensidade ao sentimento de h,o~ror ca.u~ado pela propo
sitada crueldade de Lopez, sua funa hom1c1da, seu desprezo 
atroz e monstruosamente egoista pelo bem estar de seu povo 
e por seus interêsses. 

Hoje em dia, unidos todos êsses guerre~ros, amigos e 
adversários, em um sentimento geral de respmto, de ardente 
entusiasmo e de veneração, todos os brasileiros, sem distinção 
de opinião, oferecem à memória sagrada dos l~t:dores a home
nagem sincera de seu assombro e ele sua gratlclao. 

Dois estrategistas revelaram-se na campanha: o Duque 
de Caxias, comandante do exército imperial, e, após a retirada 
ele Mitre, general em chefe de tôdas as fôrças aliadas; o Conde 
d'Eu seu sucessor durante a dificilima fase final da guerra, 
a chamada campanha das Cordilheiras. Chefes táticos, 
condutores de soldados, dedicados até a morte à causa que 
defendiam, foram mumeros nos quatro grupos nacionais. 
Quanto aos soldados, não há elogio que possa exagerar seu 
mérito" ( 11 ). 

Após a vitória, em 1~70, re~vindicação ter;·i~orial al~u~a 
apresentou o Brasil ao pms venc1do. Ao contrano, contnbum 
p ara o não reconhecimento de prete?sõe_:; desc,a?idas de ~e~s 
antigos aliados, colaborou na reorgamzaçao poht1Ca e admmls
trativa do Paraguai, e jamais procurou receber a dívida de 
guerra que lhe fôra atribuída, terminando por perdoá-la, 
em 1943. 

(ll) PANDIÁ CALOGERAS: Formação Ilist6rica do Brasil, Companhia Editora Na
cional, São Paulo, 4.• ed., 1945, págs. 284 e 285. 

, 
VI - A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 

1. A escravidão negra - Razões da escravidão : predominância 
d~ agricultura, cujas _vastas plantações cafeeiras exigiam grande es
forço físico. - Atuaçao do escravo na vida econômica, social e poll 
tica .. <nesta última indiretamente). - Condições da escravidão: 
espinto llberal de alguns senhores em contraste com a perversi
dade de outros. - Preços no mercado de escravos. 

2. Gênese <lo Abolicionismo - Os precursores da campanha, 
antes e após • a Independência: Pe. Ribeiro da Rocha, Hipólito da 
Costa, Marques de Queluz, .José Bonifác10, Ferreira F rança. 

3: A extinção do tráfico - A ação da Inglaterra no Congresso 
de VIena (1815) e no reconhecimento. de nossa independência (1826). 
- Lei da Regencia FeiJÓ (1831) considerando livres os escravos que 
des!!'!'barcassem, sem aplicação, porém, em virtu de das agitações 
poll~Icas. - O " Bill Aberdeen" e a intensificação do t ráfico. - Leis 
Euz~blO de Quenoz (1850) e Nabuco de Araujo (1854), cuja exe
cuçao se deve ao surto industrial então ocorrido. 

4 . A campanha abolicionista - Para a nascente indústria manu 
fatureira e de transportes, era mais interessante o trabalho-assala
riado que o trabalho-escravo: para a lavoura cafeeira con tinuava a 
ser o trabalho-escravo, donde a reação escravagista consubstanciada 
na luta entre os Gabmetes conservadores e liberais: L ei do Ventre
livre (1871) e Lei dos Sexagenários (1885). - O exemplo estran
geiro; a ação dos intelectuais e dos abolicionistas; a antecipação 
do Amazonas e do Ceará; a atitude do Exército. 

5. O 13 de maio - Quadro da população do Brasil-Império no 
qual se vê o reduzido número de escravos , em 1887. - Assinatura 
da Lei Aurea e sua significação histórica. 

1. A Escravidão Negra. 

RAZõ ES DA ESCRAVIDÃO 

O instituto da escravidão, no Brasil-Colônia, já foi objeto 
ele exame no vol. I desta obra ( cap. VI - O Desenvolvimento 
Econômico, item 5 - O trabalho escravo) . Passaram-se, então 
em revista : 

a) as razões que levaram o colonizador a submeter ao 
regime de escravidão tanto o brasilíndio como o afri
cano; 

95 
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b) como se operava o tráfico e qual o número de escravos 

existentes ao fim da fase colonial; 

c) os traços mais característicos das principais culturas 

negras - a sudanesa e a bantu. 

No Brasil-Império, como, aliás, em tôda a Amé~ica, até 

meados do século XIX, ainda subsistiam os mesmos motivos que 

justificavam ? recurso ao trabalho ser~·il:. p~edominância da 

atividade agncola, para a qual era mrus mdiCado o trabalho 

escravo, dado o esfôrço físico exigido pelas grandes planta

ções. Com efeito, não tendo sofrido alter~ção o .Pr?cesso de 

exploração agrícola no Brasil- da fase ~olomal ( pnnc1pa~mente 

a canavieira) à época imperial (especialmente a cafeerra ~ -

nada mais lógico do que a manutenção ~a escravan;r_a, seja o 

regime de trabalho então vigente em toda a Amenca. 

ATUAÇÃO DO ESCRAVO 

Sob qualquer pr~sma por qu.e se analis_e a atuaçã~ do 

escravo no Brasil-Imperio, é-se obngado a reg1strar sua ompre

sença em tôdas as manifestações culturais, sejam elas econô

micas, sociais ou políticas. 

Viga-mestre do arcabouço económíco, de vez que, como 

se acaba de salientar, era a atividade agrícola que fornecia 

os produtos de exportação - especialmente o café, o fumo, ? 

algodão - e, nela, era o braço escravo qu~m plantava, culti

vava, colhia, beneficiava, ensacava e empilhava. 

Na paisagem social é figura indispensável: no processo 

de miscigenação, mormente quand?, . na casa-gr~.nd_e ou ~? 

sobrado, desempenha funções domesticas; como mae-preta , 

cuja abnegação levava a disti·ibuir com os filhos . de seus 

senhores o leite de seus próprios filhos; ê~tes, ?a quahd~de de 

moleques e mucamas, são os ~ompanheuos msep.aráve1s" d~s 

sinhozinhos e das iaiás; na cozmha, onde confecciOnam qm

tutes" condimentados ao gôsto africano; "na ternura, na 

mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos 
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sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar 

menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida 

trazemos todos a marca inconfundível da influência negra" ( 1): 

/ Até e"!' nossa evolução política, conquanto indiretamente, 

bastando citar-se o fato de ter sido, a libertação definitiva do 

escravo, ? prin?ipal fatc:_r determin~nte da queda do Império 

e consequente mstauraçao da Republica no Brasil. 

CONDIÇúES DE ESCRAVIZAÇÃO 

. Q~em se dispuser a ana~isar as condições em que era 

e~ciavizado o negro no Bras1l, defrontar-se-á com situações 

diametralmente opostas: ao lado de um tratamento humano 

concedido por certos s.enhor~s, , o~tros havia que se requin

tavam em maus tratos madmiSSIVeis até para com os animais 

irracionais. 

,Nada mais il_ustrativo do que recorrer-se à documentação 

da epoca ora objeto de focalização. 

Assim é que, no "Jornal do Comércio" do Rio, de 10-1-1852 

enquanto num anúncio se lê : ' 

I 
"Vendem-se dous muito bons escravos de nação, que 

sabem fallar francez e inglez, e sem vícios e de boa saude; 

na rua Fresca n.0 3", 

~ que denota espírito liberal da parte do senhor que permi

tm a seus escravos o aprendizado de línguas estrangeiras, 

noutro , l?cal depara-se com êste anúncio que dispensa 

comentanos: 

"Fugio no dia 4 do corrente, da vila de Valença, ( ... ) 

um escravo de nome Zacarias, idade 20 anos, cor de caboclo, 

cabello quasi corredio, cara redonda, semblante carrancudo, 

estatura baixa, e reforçado, com bigode feito ha 8 dias; tem 

as costas cortadas de chicote, vicio de bebado; quem do mesmo 

der noticias, naquela villa, e nesta côrte na rua da Candelaria 

n.0 30, sera gratificado". 

(I) G ILBERTO FnEYRE: Casa Grande & Senzala, 3.• ed., Rio de Janeiro, pá.:. 197. 
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E, precisamente, 35 .. anos antes da p~~~.ul~açã1o3_~~is~~ Aurea, insere o mesmo Jornal do ComerclO , e 

I "100$000 de gratificação 
A quem apreender o seu escravo Luiz, crioulo de Per

nambuco, o qual tem os signaes seguintes: ~lto, . magro, olhos 
· d dos pouca barba uma grande cteatnz no pescoço, v1vos, e re on , ' 1 

varias cicatrizes levantadas nos ombros, braços e costas, e argas 
manchas nas nadegas". 

"No dia 9 do corrente fugia ( . .. ) um crioulo de 21 annos 

d 
"d de ( ) com os signaes seguintes: baixo, reforçado e1a ··· d · t 

( ) . e traz uma corrente em um pé, a qual pren e na em ura ... , / 
por baixo das calças; ( ... ) "· 

No tocante aos preços alcançados por essas mercado~ias 
h manas registram-se os seguintes estipulados por um projet~ 
~verna~ental apresentado ao Legislativo a 12-5-1885, no qua 

g ro unha "a emancipação completa da escravatura no p~azo 
se ,P. P d 14 anos substituindo o trabalho escravo pelo hvre, maxrmo e ' 1 b · · do ao mesmo evitando a vagabundagem dos i ertos, repnm;? , 
tempo, os desvios e açoutamentos de escravos ( 2) : 

1:000$000 escravos menores de 20 anos · · · · · · · · · · · · · 
escravos de 20 a 30 anos · · · · · · · · · · · · · · · · 
escravos de 30 a 40 anos · ·· · · · · · · ·· · · · · · 
escravos de 40 a 50 anos · · · · · · · · · · · · · · · · 
escravos de 50 a 60 anos · · · · · · · · · 

2. Gênese do Abolicionismo. 

800$000 
600$000 
400$000 
200$000 

O precursor do ideal abolicionista, . no. Brasil, pode ser 
considerado o padre português Manuel Rlbeuo da Rocha~ ~oro 
seu livro "Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corn~~o, 
instruido e libertado" (Lisboa, 1758). ? autor, ~aro e~ 
bacharel em Direito e que já militara no foro da Bahia, natu 

E ·a- ·n "Revista do Instituto Histórico", (2) Apud EvARISTO DE MonAts: A scravt e~o, t 
Hio, 1924, pág. 291. 
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ralmente se inspirou nos episódios de que fôra testemunha, 
para condenar, como o fêz, as desumanas condições em que 
era realizado o tráfico negreiro. 

Na Inconfidência mineira de 1789, sabe-se que um dos 
objetivos visados pelo movimento era a abolição da escrava
tura negra. Seguem-se as vozes isoladas mas autorizadas de 
patriotas que, através de trabalhos escritos, passam a defender 
a idéia da abolição. Entre outros, citam-se: Hipólito da Costa, 
em artigos no seu "Correio Brasiliense" (jornal que se publicou 
em Londres, de 1808 a 1822 ); Maciel da Costa (depois Marquês 
de Queluz), com a "Memória sôbre a necessidade de abolir a 
introdução dos escravos africanos no Brasil, sôbre o modo e 
condições com que esta abolição se deve fazer, e os meios de 
remediar a falta de braços que ela pode trazer, oferecida aos 
brasileiros, seus compatriotas" (Coimbra, 1821 ). 

Logo após nossa emancipação da Metrópole, já assim se 
expressava o homem de visão que era o Pab·iarca da Indepen
dência: "E' tempo de irmos acabando, gradualmente, até os 
últimos vestígios, a escravidão enb·e nós, para que venhamos 
a formar, em poucas gerações, uma nação homogênea, sem 
o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e 
felizes". Mais incisiva, ainda, foi a atuação do deputado pela 
Bahia, o médico Ferreira França, autor de quatro projetos de 
emancipação gradual ( 1830, 1831, 1833 e 1837), nenhum dêles, 
porém, convertido em lei. 

3. A Extinção do Tráfico. 
. Preliminarmente, cabe pôr em destaque a ação desenvol

vida pela Inglaterra na questão da abolição do b·áfico negreiro. f\ 
Diga-se, porém, que se assim agiu, não foi por sentimenta- . 1 
lismo, mas por temer que o braço escravo - notoriamente 
mais barato - viesse a ser um vantajoso concorrente ao traba
lhador livre - portanto mais caro - empregado nas atividades 
agro-pe~uárias de suas colônias. Perseguindo êsse objetivo, 
conse~mra a Inglaterra, no Congresso de Viena ( 1815), que 
os pa1ses nêle representados ( üwlnsiv Portugal) se compro-
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metessem a abolir o tráfico de escravos ao norte da linha do 
Equador. Relativamente ao tráfico entre a~ t~rras situada_s 
ao sul da faixa equatorial, foi a Inglaterra ahngmdo seu desi
derato à medida que os povos sul-americanos se emancipavam 
de suas metrópoles: é que lhes era imp?sta, como condi_!ão 
do reconhecimento inglês à independência das novas naçoes, 
assumissem estas o compromisso formal de não mais impor-
tarem escravos. 

O Brasil-Império, cumprindo a cláusula do ~ratado, _de 

/

1826, em que a Inglaterra reconhece nossa separaçao pohtica 
de Portugal, promulga a lei de 7 de novembro de 1831, pela 
qual eram considerados livres ~s escravos ~es~mb~cados no 
país a partir daquele dia (Governo da Regenc:a tn~a, t~ndo 
Feijó como Ministro da Justiça). Entretanto, nao f01 a citada 
Lei objeto de execução, por dois motivos pond~ráveis: porque 
contrariava interêsses vitais da lavoura cafeeua, entao em 
franco desenvolvimento; porque tôdas as atenções do Govêrno 
brasileiro estavam voltadas para a manutenção da ordem 
interna, abalada, ininterruptamente, até 1848, por inúm~ras 
agitações políticas (as duas Abriladas, 1832; a Farroupilha, 
1835-1845; a Cabanagem, 1833-1834; a Balaiada, ~8.38-1841; a 
de Sorocaba, 1842; a de Barbacena, 1842; a Prawua, 1848). 

Embalde reforçava a Inglaterra o policiamento do Ocea~o, 
chegando mesmo a, c_oloca;, s_ua marinha .~e guerra a serv1ço 
da repressão ao trafico ( Bill Aberdeen , 8-8-8~5) . E~tr~
tanto, longe de reduzir-se intensificou-se ainda mm~ ~ co~er~lO 
escravo com a Africa, não obstante a persegmçao mglesa 
obrigar os traficantes, para fugir ao delito, a lançarem ao a;ar 
sua carga humana, depois de fortemente acorrentada e /cresa 
uma das pontas a um &rande pêso qu~ a lev~va ~ara o fun o! Se 
compararmos as estatlsticas dos penados 1med1atamente ante
rior e posterior ao "Bill Aberdeen" ( 1845), encontr~remos os 
seguintes números para o desembarque de afncanos no 
Brasil'' ( 3) : 

1841-1845 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 94.742 
1846-1850 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 243.496 

(3) Bar!io do Rio Branco, apud BA~ILIQ pr: MAG t.ll~ : HL!tória do Bra$!l, llio, 
~942! 2.• ?arte, ?ág. 160: 

Histó1'ia do Brasil - 3. 0 Ano 101 

Sómente qu~n~o nosso país já desfrutava de paz interna, 
e quando os cap1tms, antes invertidos no comércio de escravos 
começar~ a ter aplicação rendosa nas organizações industriai~ 
que surg1am graças ao emprêgo da máquina (especialmente 
estrada_s de ferro e _nave~ação a vapor), só então lograram 
exec~çao ?s _atos conh~mahvos da proibição do tráfico negreiro. 
( Le1 ~uz~b~o de Queuoz, 1850; Lei N abuco de Araujo, 1854). 
Os ~01s ~tlmos desembarques ocorridos, já em caráter clan
desti~o, tiveram lugar em Serinhaem, Pernambuco ( 1855) e 
em S~o Mateus, E. Santo ( 1856). Surpreendidos, porém, pelas 
auton_dades, foram os carregamentos humanos confiscados e 
seus mfratores submetidos a processo. 

A extinção do tráf~co _representou, portanto, um profundo 
fc_?lpe desfec~ado no mshtuto da escravidão, atingido como 
ora, em che10, o comércio exterior de material humano. 

4. A Campanha Abolicionista. 

A. abolição da escravatura tornou-se um imperativo depois 
de extmto ~ tráfico. Não só pelo decréscimo que se registrava 
~~ populaça? escrava,. em parte atribuído a suas precárias con
. 1ç~es _de v1da matenal, mas porque, para a então nascente 
mdustr1a manufat:ureira e de transportes, era mais vantajoso 
o ~abalho-assal~nado que o trabalho-escravo, como ilustra 
Caw Prado Jumor: 
. "D~ um modo geral, de um ponto de vista estritamente 

fmanceuo e contabilístico o trabalho escravo ( ) ' · , . . . e ma1s 
one~oso . que ? ~ssalariado. O escravo corresponde a um 
cap~tal hxo CUJO ciClo tem a duração da vida de um indivíduo. 
A_ss1m sendo, mesmo sem considerar o risco que representa a 
v1da humana, forma um adiantamento a longo prazo do sôbre
~~b.alho eventu,al a ~er produzido. O assalariado, pelo con
uarw, Jornece este sobre-trabalho sem adiantamento ou risco 
algum ( 4). 

( 4) História Económica d B 'I 2 j?ág. 
185

, 0 I'GSt , .• ed., Brasiliense Ltda., S ~o Paulo, 1949, 
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Se a extinção do tráfico, pelas razõ~s apontadas.' não ~fe
tara a assinalada indústria manufaturm~·a e de transpOites, 
outro tanto não se deu em relação à agnc~tura. E com? era 
nesta atividade, e não naquela, que se ap01ava a economia do 
Império, as ati~des, do Govê:~o teriam, forçosamente, de ser 
um reflexo dos mteresses em Jogo. 

Assim é que, de 1850 a 1862., ,foi o país ~irigido som~nte 
por Gabinetes conservadores, em numero de seiS. Porque ~ra:n, 
os conservadores, os sustentáculos do sistema econom~co 
baseado na cultura cafeeira, nenhum passo deram no sentldo 
de libertar o escravo. 
• Durante 0 govêrno dos Gabinetes liberais que . s~ .su?e-
d . ( 1862. a 1868) o próprio Imperador toma a IDICiatlva eram • d' · bl ma do de sugerir ao Congresso que este 1scutisse. o pro. e. . 

1 elemento servil (Fala do Trono, 1867). Para 1sso mmto mflmu 
I a abolição da escravatura nos, EE.. UU. (durante a G~err.a 

de Secessão, 1860-65), e o apelo f~Ito ~ .Pedro li pela pr esti,~ 
giosa "Société Française po~r l Aboh~~n de 1 Escl~va~e 
( 1866) . Nessa ocasião, em t?da a Am~nc~, _apenas Br as1l e 
Cuba ainda mantinham o reglffie da escravidao. 

A agitação em tôrno da abolição do cativeiro c.~meç~t~ ~ 
produzir seus efeitos, principalmente. porque dela )a paitiCI
pavam elementos os mais representativos da nossa mt~:ectua
lidade entl·e outl·os o economista Tavares Bastos, COII_I Cart~s 
do S~litário" ( 1862.); o ensaísta Perdigão Malheu~, cuJa 
"A Escravidão no Brasil" ( 1866-67) ainda é a obra mais com
pleta que se escreveu a respeito; o poeta 5~ast1·? ~lves, espe,: 
cialmente com seus conhecidos poemas Tragedia no Mar 
(O Navio Negreiro) e "Vozes d'Africa", ambos datados de 1868. 

No primeiro, o "poeta dos escravos" deplora: 

"Auriverde pendão de minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança, 
••••••• • • o. o •••••••• o ••••••••• o. o •• 

Antes te houvessem rôto na batalha, 
Que servires a um povo de mortalha I .. " 
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No segundo, lança o brado patético: 

"Deus ! ó Deus I onde estás que não respondes ? 
Em que mundo, em qu'estrêla tu t'esconclcs 

Embuçado nos céus ? 
Há dois mil anos te mandei meu grito, 
Que em balde desde então corre o infinito .. . 

Onde estás, Senhor Deus ? ... 

103 

Então, antes que fôsse tomada uma atitude radical por 
parte dos liberais, o Govêrno é, novamente, confiado aos con
serv~dores , que nê~e se mantêm de 1868 a 1878. E' certo que 
a Lm do V entre Lwre ( 2.8 - setembro - 1871 ) é obra do Gabi
nete conservador do Visconde do Rio Branco. Mas não é 
menos certo, também, que ela representa, tão somente, um 
mero paliativo, de vez que o filho de escravo continuava, até 
sua maioridade, sob a tutela do senhor de seus pais, ao qual 
cumpria sustentá-lo e, em troca, utilizar-se de seus serviços. 
f: le era livre "de direito", mas escravo "de fato". 

Com a volta dos liberais à chefia do Gabinete (de 1878 
a 1885 ), recrudesce a campanha abolicionista de tal maneira, 
que não mais era possível lhe oporem obstáculos. Assim é que: 

a) para fazer frente à reação escravagista, o partido 
liberal assumira, publicamente, o compromisso de 
bater-se pela emancipação dos escravos ( 1868); 

b) organizam-se, no Rio de Janeiro, as duas importantes 
sociedades abolicionistas - "Sociedade Brasileira con
tra a Escravidão" e "Associação Central Abolicionista", 
cujos membros, através de reuniões, conferências e 
banquetes, procuram trazer sempre acesa a chama do 
ideal em cuja vitória estavam empenhados ( 1880 ); 

c) é nessas e noutras "sociedades defensoras" aparecidas 
nas províncias, cujo trabalho passa a ser coordenado 
pela "Confederação Abolicionista" ( 1883 ), é nelas que 
vamos encontrar os maiores vultos da campanha -
entre outros, os tribunos Joaquim Nabuco, Rui J3ar
bosa, José Mariano, João Clapp, Enes de Sousa; os 
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jornalistas José do Patrocínio, Joaquim Serra, Gusmão 

Lobo, Ferreira de Menezes; o escravo liberto e advo

gado Luís Gama; 
d) as províncias do Amazonas ~ ~eará antecipam-se coT? 

o edificante exemplo de extmçao total, em seus tern

tórios, do regime escravo ( 1884); 

e) multiplicam-se as fugas de escravos, e o Exército, con

vocado para dar-lhes caça, recusa-se a fazê-lo por 

considerar a tarefa ignominiosa (Representação de 

Deodoro da Fonseca, 1887). 

Ainda uma tentativa se faz no sentido de procrastinar 

a solução definitiva do problema, quando o Gabinete con

servador de Cotegipe consegue a aprovação do projeto (aliás 

apresentado e mantido pelos Gabinetes liberais, imediatamente 

anteriores, de Dantas e Saraiva) da Lei elos Sexagenários 

( 28. setembro. 1885). 

5. O 13 de Maio. 

A solução definitiva já não admitia, porém, maiores delon

gas, mesmo porque, segundo revela o levantamento feito da 

população escrava, em 1887, num total de cêrca de 13.500.000 

habitantes, havia somente 723.419 escravos. Estabelecida a 

relação, encontra-se pouco mais de 5 %. 

POPULAÇÃO DO BRASIL-IMP~RIO 

AN OS ESCRAVA LIVRE GERAL 

1823 (Estimativa) ... .. ... . .. 1.147 . 515 2 .813.351 3.960 .866 

1850 (Estimativa) .. .... . .... 2 .500 .000 5.520 . 000 8.020.000 

1872 (R ecenseamento) ... . ... 1. 510.806 8. 601.255 10 .221.061 

1887 (Cen"SO oficial) . . . ...... 723 .419 - -

1889 (Estimativa) .. . . . . ..... - - 14 .000 .000 
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Nessas condições, não teve dúvidas o Gabinete Conser

v_ador de João Alfredo em promover a votação da Lei Aurea 

fmalmente sancionada, durante a ausência do Imperador pel~ 
Regente Princesa Isabel, a 13 de maio de 1888. ' 

. Ness~ dia, descera a Redentora de Petrópolis, para 0 

fun especial d~ sanci_?nar } lei. Desde aquela cidade viera 

recebendo manifestaçoes. No Arsenal de Marinha, era aguar

dada por gr_ande massa popular que a acompanhou até ao 

Paço, na, hoje, Praça 15 de Novembro. Fôra o edifício inva

dido_ por pessoas de tôdas as classes sociais. Derredor dêle 

moVIam-se pa~a mais de cinco mil pessoas, prêsas de trans~ 

bor~ante ent~s1asmo, numa expansão incoercível de sentimentos 

efus~vos. Ass_mados os autógrafos, ouviram-se estrepitosas acla

maçoes n~s .1ane~as do Paço ~ na rua. Como alucinado, José 

do Patrocmw atu~u-se aos pes _da Princesa proc.urando beijá

l?s._ De uma_ das Janelas, JoaqUim Nabuco comunicou, à mul

tidao, que nao mais existiam escravos no Brasil" ( 5). 

O Treze de Ma~o liberta?o~ de uma. classe que, por mais 

de ~e7entos _anos, fora o pnnc1pal esteiO da economia luso

brasileua, nao resultou de um singelo ato governamental 
expresso em dois únicos artigos: 

"1.
0 

- E' declarada extinta, desde a data desta lei, a 
escravidão no Brasil. 

2.
0 

- Revogam-se as disposições em contrário". 

(Lei n.0 3.353, de 13-5-1888). 

Resul~ou, si~ l de uma . luta ,épica que se desenrolou 

durante toda a VIda do Brasil-Imperio, nela havendo tomado 

parte elementos da. ma_ior ~rojeção social, os quais não trepi

daram em contranar I~~eresses materiais da própria nação, 

de vez que estava em JOgo uma questão moral da mais alta 

relevância - a libertação da . classe escrava. 

(5) Ev~s-ro DE MoRAis: A Escravidão Africana 110 Brasil, Comp. nnhin Editorlj 
NMmnal, 1933, págs. 246 e 247, 



VII - A EVOLUÇÃO DO IM PÉRIO 

1 !Uividades econôm icas - Agricultura - O café como pro

duto:r~i · suas origens e transplantação para o Brasil; . quadro da 
exportaÇão (1821-1890). - I ndústria - Primeiras indústnas bási;ar 
razões de seu insucesso. - O surto industrial da segunda me a '.: 
do século XIX: fatôres que o poss1b111taram;_ Mauá ~ seus emprefen 
dimentos. - Comércio --: Quadro dç>_ cC?m~rc10 extenor, .em q uet 1ca 
patenteada a subordinaçao do mll-re1s a libra. _- O comerciO ~n er~ 

e sua pequena participação nos quadros econom1cos do Itm per{?·. 
Transportes e comunicações - Reflexos do progresso ecno og1Co 
no desenvolvimento dêsse setor econômico. - Os grandes empreen
dimentos e suas repercussões. 

2 A imigração européia - Fatõres de seu retrair:ne~to in~cial. 

_ circunstâncias determinantes de maior corr ente 1m1gr_a tón a a 
partir de 1875. _ Atuação do imigrante na lavoura cafeeua e n a 

colonização de terras. 

3 . Economia e Finanças - Novos ideais ~co~ômicos - Influ
ência do liberalismo nos empreendimentos econom1cos de que foraf' 

expoentes 0 Visconde de Cairu e o Barão de Mauá, rel!pectlvami.n .e 
1 , e 2 • metades do século XIX. - Síntese econ'!mtca - . r!

~":zia· da atividade agrícola. - Industrialismo e. C_?.PI~alismo ll1Cl-
ie,;_tes _ Ação do imperialismo inglês. - Negligencia de r:ossos 

~omen~ públicos. - Síntese f inanceira - Causas da deprec1a.ç~o de 
nossa moeda. _ Apêlo ao crédito externo (quadro dos empres 1m os 
inglêses). - Cotação do mil-réis. 

Os randes serviços urban os - A_ tr~nsform~ção lenta _dos 

cent~~s urganos, motiyada dpelhiagy:;~Oiãguin~n~~ d;sg~\~~ ~u~~l t~~~~'.: 
a citadina. - Os serviços e . • • 
portes urbanos. 

5 A vida social - Sociedade de tipo senhorial, tendo o fazen
deiro. como cúpula do sistema de classes. - O Já atenuado precon
ceito de cõr. _ A famllia ainda constituída à base do patnarcallsmo. 

1. Atividades Econômicas. 

O caráter cíclico com que se apresenta a evolu~ã? ~a 

economia brasileira, desde a fase colonial ( predommanc1a 

consecutiva dos produtos-reis pau-brasil, açúcar e ouro ), esten

de-se até 0 Império com o acréscimo de';.nais um produto-chave 
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- o café. Apenas, deixou a riqueza do país de repousar num 

gênero de atividade econômica superior (indústria extrativa 

da fase colonial), para sê-lo num outro de caráter essencial

mente dependente - a atividade agrícola com base na cultura 

do café, sempre exportado em grão, sem passar, portanto, pelo 
processo da h·ansformação industrial. 

A AGRICULTURA 

O café, tudo leva a crer, é planta indígena da Abissínia, 
cujos habitantes o chamavam de "bunn". Desde o princípio 

do século XVI já era bebido pelos árabes que o denominavam 

"qahwa" (vinho ), palavra da qual deriva o "caveah" q ue os 

árabes introduzem na Europa em princípios do século XVII. 

Por isso recebeu o nome científico de "Coffea arabica". 

Trazido para a América ( Martinica, 1720) por Gabriel 

Mathieu de Clieu, oficial da !farinha francesa, o qual, durante 

a viagem, repartia com a muda da planta a porção d'água 

que lhe era destinada. Em pouco tempo sua cultura se espa
lhou pelas ilhas vizinhas e Guiana francesa. 

Deve-se sua transplantação para o- Brasil (Pará, 1727) 

ao sargento-mor Francisco de Melo Palheta, que fôra àquela 
Guiana discutir uma questão de limites. 

Só na segunda metade do século X III passou a ser 

cultivado na cidade do Rio de Janeiro, assim mesmo como 

planta de quintal. Da terra carioca sua cultura se irradiou 

pelas provú1cias vizinhas, onde encontrou condições favoráveis 

de adaptação: qualidade do solo, umidade adequada, tempe

ratura dentro do limite ideal, enh·e 5° c 33° centígrados. O 

vale do Paraíba foi o primeiro núcleo de importância econô
mica da lavoura cafeeira. 

A exportação cafeei.ra, no Brasil-Império, começa a supe

rar, em valor, a dos demais produtos-chaves, a julgar pelos 
seguintes dados estatísticos ( 1). 

(1) Apud AFoNso n'Esc nAGNOLLE TAUNAY: Pequena História do Café 110 Brasil, 
Rio, 1945, págs. 547 e 548. 
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EXPORTAÇÃO CAFEEIRA DO BRASIL-IMPERIO (2) 

PERCENTA-

QUANTIDADE VALOR PREÇO MÉ- GEM SÔBRE 

DECJllNIOS (em milha- (em milha- DIO DA O CO NJUNTO 

res de sa- res de cru- SACA DA 

cas) zeiros) (em CrS) EXPORTAÇÃO 

NACIONAL 

1821- 1830 ..... 3.178 45.308 14,26 18,4 
1831-1840 . . . .. 9.744 152.429 15,64 43,8 
1841- 1850 .. . .. 17 . 121 201.469 11,77 41,4 
] 851-1860 .... . 26 . 253 439.390 16,74 48,8 
1861-1870 ..... 28 .847 695.352 24,10 45,5 
1871-1880 .... . 36.336 1.108.149 30,50 56,6 
1881-1890 ..... 53 .326 1. 487.532 27,90 61,5 

O considerável desenvoivimento atingido pela produção 
cafeeira, na zona do rio Paraíba, repercutiu imediatamente 
na capital do país. O Rio de Janeiro passou a ocupar o 
1.0 lugar como pôrto exportador, seu pro~re.sso urbanístico se 
acentuou, e logo se transformou no mars rmportante centro 
de irradiação de vias de transporte, dêle partindo as primeiras 
estradas de ferro - a do Visconde de Mauá (hoje Leopoldina 
Railway) e a D. Pedro II (hoje Central do ~rasil). 

Somente nos últimos anos da monarqwa é que a terra 
roxa de São Paulo, já trabalhada pelo braço imigrante, arre
bata à terra fluminense, o título de maior produtora de café. 
Donde a lapidar sentença de Afonso Arínos : "O Império foi o 
café do sistema fluminense, o café escravocrata, o café feudal 
da casa-grande". 

A INDúSTRIA 

Foi diminuto o desenvolvimento atingido pela indústria 
manufatureira no Brasil-Império. Dentre os fatôres que para 
isso contribuíram, salientam-se: 

(2) Fonte : "Serviço de Estatística Econômica e Financeiia do Tesouro Nacional". 
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a) nossa situação de país quase inteiramente tropical, 
cuJ·o clima propicia maior incremento à atividade agrí
co a ou de sua etapa superior (indústria extrativa), 
antes que à indústria manufatureira. Por isso, a maior 
parte dos recursos de que dispúnhamos, em capital 
e trabalho, foi invertida na cultura agrícola, v. g. a 
do café; 

b) o baixo nível técnico da maioria de nossos trabalha
dores, dada sua condição escrava; 

c) a circunstância de situarem-se, bem distanciadas entre 
si, nossas jazidas carboníferas (no Sul ) e ferríferas 
(no Centro) , fornecedoras das materias-primas neces
sárias à instalação da matriz de tôdas as indústrias -
a siderurgia; 

d) a módica taxa que, por fôrça do Acôrdo luso-angli
cano de 1810, recaia sôbre as mercadorias importadas 
da Inglaterra, país essencialmente industrial. 

Não obstante a incidência dêsses fatôres negativos, regis
traram-se várias tentativas no sentido de aparelhar o país da 
tão indispensável atividade industrial. 

A primeira medida que a respeito se tomou coincide com 
a fixação da Côrte portuguêsa no Brasil, ocasião em que foram 
abolidas as restrições que sôbre a Colônia pesavam em tôrno 
de iniciativas industriais. E antes mesmo da Independência, 
já D. João VI contratara dois técnicos alemães - Eschwege 
e Varnhagen - os quais organizaram empresas metalúrgicas 
em Minas Gerais e São Paulo, respectivamente. A concor
rência inglesa, porém, impediu o sucesso dessas primeiras 
indústrias básicas. 

Somente a partir dos meados do século XIX houve 
ambiente favorável a novo surto industrial, por haver o 
Govêrno resolvido adotar a política de elevação dos tributos 
alfandegários que incidiam sôbre produtos importados. Tal 
política está consubstanciada no ato do Ministro Alves 
Branco, dispondo sôbre a elevação do imposto de importação 
que, de 15 %, passa para 20 % e até 60 % ( 1844). 

Ao lado de tal medida, uma outra ocorre de idêntica signi
ficação: a abolição do tráfico africano ( 1850) , cujo mérito 
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financeiro consistiu na liberação dos capitais até então empre
gados na aquisição e transporte de escravos. 

Foi notável a repercussão que tiveram êsses aconteci
mentos nas realizações industriais em que se agiganta a 
figura de Irineu Evangelista de Souza, Barão e Visconde 
de Mauá, conforme demonstram os seguintes empreendimen
tos resultantes de sua atuação: 

a) Estabelecimento de Fundição e Companhia Estaleiro 
da Ponta ela Areia (Rio de Janeiro, 1850) - Em suas 
oficinas fabricaram-se tubos de ferro para canalização 
d'água e de gás, e construíram-se 72 navios, dentre os 
quais alguns empregados na Guerra do Paraguai; 

b) Companhia Fluminense ele Transportes - Fundada, 
em 1852, para explorar a viação urbana; 

c) Companhia ele Rebocadores a V apor para o Rio Grande, 
organizada para o fim de auxiliar os navios a trans
porem a perigosa "barra" que dá acesso à cidade 
daquele nome; 

d) C ia. ele Navegação a V apor elo Amazonas ( transfe
rida para a "Amazon Steam Navigation"), fundada 
em 1853; 

e) Companhia ele Iluminação a Gás do Rio ele Janeiro, 
(hoje Light) cujos serviços, à cidade, foram inaugu
rados a 25 de março de 1854; 

f) Estrada ele Ferro ele Petrópolis (hoje Leopoldina 
Railway, a mais antiga do Brasil, com seu primeiro 
trecho inaugurado em 1854; 

g) C ia. Luz Esteárica e Produtos Químicos, autorizada 
a funcionar em 1854; 

h) Estmda ele Ferto elo Recife a S. Fmncisco, arrendada 
depois à The Great W estern of Brazil Cy Ltd. 

i) Cia. Cartis ele Ferro Jardim Botânico (hoje Light), 
que inaugurou a primeira linha de bondes no Rio de 
Janeiro ( 1868 ); 

i) Telégrafo Submatino (posteriormente "Brazilian Sub
marine Telegraph Cy) , cuja primeira transmissão, para 
a Europa, verificou-se em 1874. 
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O COMÉRCIO 

O co~ércio exterior do Brasil emancipou-se da secular 
tutela lusitana, co.m a abettura elos portos às nações amigas, 
por. ato. do pnncipe-regente D. João, datado da Bahia, a 28 
de 1anelf"o de }808_ (uma. ser,?ana após a chegada da Côrte 
portu~uesa). Naçoes amigas , no caso, não passava de mero 
eufemismo, de vez que era a Inglaterra a única favorecida, 
por ser a detentora absoluta do comércio marítimo desde a 
sua vitória naval sôbre a França napoleônica ( b~talha de 
Trafalgar, 1805). 

Ess~ concessão monopolista, à Inglaterra, é seguida de 
outra nao menos subordinativa - a que estipulava em 15 % 

os direitos de importação impostos às mercadorias inglêsas 
que entrassem no Brasil, enquanto as provenientes de Portugal 
:pa~avam 16 % (Decreto de D. João, 1810). Quando o Brasil, 
Já mdep~n.dente, revogou êsse protecionismo tarifário de que 
se be,n~flciava a In9laterra (Lei de 1828 que estabeleceu a 
taxa umca de 15 % sobre as mercadorias procedentes de quais
quer países), já o comércio inglês havia conquistado uma 
situação fu·me em nosso país. 

Daí por diante, em tôda a vida do Brasil-Império (e em 
g~·a~de parte da Rep~bl!ca) pa~sou a Inglaterra a ditar con
diçoes ao nosso comerciO extenor (bem assim ao de outros 
países. recém-e~a~cipados ) , dada a indisculível posição que 
assumua de pms hder no campo industrial e, melhor que isto, 
dada a valorização de sua moeda, inteiramente lastreada em 
ouro. 

O quadro a seguir - do comércio exterior do Brasil
Império - revela a ascensão do movimento comercial e a 
verificação de saldos positivos na segunda metade do século. 
Acontece, porém, que tais vantagens eram práticamente anu
ladas ante a desvalorização de nossa moeda frente à inglêsa 
de c~rso internacional. Com efeito, enquanto o valor de nosso 
movimento comercial decuplicou em contos de réis, apenas 
quintuplicou em Libras ouro. 



112 T a u n a y ~ D i c a m ô 1' 

COMf:RCIO EXTERIOR DO BRASIL-IMPf:RIO ( 3) 

DEC:êNIOS 
'- EXPORTA Ç ÃO I IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO ImPORTAÇÃO 

(em milhm·es de cruzeiros) (em milhares de f,f, ouro) 
-

1821-1830 ..... 243.263 265.164 39 .097 42 . 504 
1831-1840 . .... 348.258 385 .742 45.205 54 . 291 
1841-1850 .. . .. 487.540 540 . 944 54 . 680 60.999 
1851-1860 ..... 900 . 534 1. 016 .686 102.007 115.280 
1861-1870 ..... 1.537 . 175 1. 347 .514 149.433 131.866 
1871-1880 ..... 1. 963 .718 1. 621.251 199 .685 164 .929 
1881-1890 ... . . 2. 411.006 2.102 . 297 220 .725 192.361 

No tocante ao comércio interno, cumpre ressaltar os 
motivos determinantes da pequena participação que lhe coube 
nos quadros econômicos do Império: 

a) a vastidão do território e a conseqüente dificuldade 
de comunicação entre as várias regiões do país, tôdas 
elas, ainda, de pouca densidade demográfica; 

b) o insignificante poder aquisitivo da maiori,a ?a popu
lação, cuja classe trabalhadora estava na mhma con
dição soci"!l de escrava; 1 

c) o pequeno desenvolvimento atingido pela indústria 
manufatureira nacional, em virtude de tôdas as reservas 
laboriosas estarem empregadas na absorvente atividade 
rural produtora do café. 

TRANSPORTES E COMUNICAÇOES 

De tôdas as iniciativas de carater econômico, promovidas 
durante o Império, avultam as dêsse setor, sem as qu~is te~ia 
entrado em colapso o organismo produtor de nossa entao prm
cipal fonte de renda - o café. 

(3) Cf. Hist6ria EcontJmica do Brasil, de CAio PRADo JUNIOR, "in fine.,, 
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Muito mais que a indústria manufatureira, os transportes 
e comunicações, no Brasil, sentiram o reflexo do progresso 
tecnológico que se vinha operando no mundo, em consequência 
da aplicação da máquina a vapor e da eletricidade. 

E isto mormente na segunda metade do século XIX, 
quando o país, já libertado das permanentes comoções inter
nas, de que padeceram o Primeiro Reinado, a Regência e o 
decênio inicial do Segundo Reinado, passa a desfrutar uma 
longa fase de tranqüilidade política. Foram as agitações 
enfrentadas por Feijó, que o impediram iniciasse a execução 
do projeto de uma estrada de ferro ligando Bahia, Minas e 
Rio Grande do Sul ( 1835). 

A partir de 1850, graças ao progresso tecnológico e depois 
de assegurado o necessário ambiente de ordem, registra-se 
impulso animador no mecanismo responsável pela distribuição 
das riquezas, v. g.: 

a) multipliçam-se as incorporações de sociedades anô
nimas, especialmente para a exploração da indústria 
de transportes; 

h ) melhoram os transportes terrestres, com o lançamento 
das primeiras linhas de estradas de ferro (a de Mauá, 
Rio-Petrópolis, depois Leopoldina Railway, 1854; a 
D . Pedro li, hoje Central do Brasil, 1855, traçada por 
Cristiano Otoni), e da importante rodovia União e 
Indústria (de Petrópolis a Juiz de Fóra), construída 
por Mariano Procópio; 

c) surgem novas vias de comunicação com o interior 
( telégrafo, 1852) e com o exterior (cabo submarino, 
1874); 

d) facilitadas as condições de distribuição dos produtos 
nos mercados internos, elevou-se, conseqüentemente, o 
nível de vida da população. 

Em quase tôdas as emprêsas, para tal fim organizadas, 
nota-se a ação do homem que sintetiza o maior esfôrço cons-
trutivo do Brasil-Império Mauá. 
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2. A Imigração Européia. 

A imigração emopéia, depois da não menos importante 
de procedência africana, constituí um dos mais significativos 
temas de nossa História econômica, dada sua estreita vincula
ção ao problema agrário. E' certo que nem todos os imigrantes 
se destinavam ao trabalho no campo, haja vista o elevado 
número de alemães e irlandeses que, no reinado de Pedro I, 
formavam batalhões de soldados mercenários, neste caráter 
contratados para a defesa do país recem-independente. Mas 
a imigração a que o Brasil-econômico está indissoluvelmente 
ligado é a emopéia, que veio aplicar sua atividade na agri
cultura, especialmente na lavoura cafeeira - principal fonte 
de riqueza do Império. 

A atração do imigrante emopeu não foi, a princípio, coisa 
muito fácil, em virtude de certas circunstâncias ponderáveis, 
tais como: 

a) a insegmança que reinou no país até a primeira me
tade do século XIX, em conseqüência das constantes 
agitações políticas registradas dmante todo o reinado 
de Pedro I ( 1822-1831 )), todo o período regencial 
(1831-1840), parte do reinado de Pedro II (1840-1848); 

b) a preferência do fazendeiro de café pelo escravo, en
quanto pôde êste ser livremente importado (até 1850), 
dada a resistência física do africano ao clima tropical 
da região onde aquêle produto foi primeiramente culti
vado em grande escala - Rio de Janeiro, Espírito Santo 
e Minas; 

c) depois de criadas condições propícias - pacificação 
do país e abolição do tráfico escravo - smge a con
corrência dos EE. UU. com a corrida ao omo califor
niano, a partir de 1848. 

Somente depois de 1875 é que se avoluma a corrente imi
gratória destinada à cultma cafeeira - principal esteio da econo
mia do Império. Para isso concorreu a circunstância de have-
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rem. o~ EE_: UU. atingido uma fase de satmação em matéria 
de 11mgraçao, .1~1ormente depois que, a Itália fornecera grandes 
levas P?~· oc~siao d,a~ lutas de que fora teatro até 1870, ano de 
sua unifiCaçao pohtica. Então, face às restrições que passa
ram os EE. UU. a fazer no terreno da política imigratória 
di.sso se beneficiou o Br~sil. e em particular São Paulo, cuj~ 
chma e terras roxas constitmam um excelente atrativo ao imi
grante italiano. 

,o resultado do ~~ior volume da imigração italiana não 
se f:z esper~r: ao a~IZmhar-se a queda do Império, já a pro
duçao cafeeua de Sao Paulo ulti·apassava a da área do trian
gulo formado pelas províncias do Rio de Janeiro Minas e 
Espú·ito Santo. ' 

. _ Uma outra observação consiste em saber quais as con
diç?es ~ue. eram geralmente ofere~idas pelo fazendeiro de 
cafe ao rm~grante europeu. Entre este e aquêle adotou-se o 
chamado s2stema de parceria não muito diferente do sistema 
~e sen:idão. . E' verdade, como têm observado críticos obje
ti~os ~esse Sistema de parceria, que com a qualidade de par
cerro ficava ao colono a satisfação de considerar-se trabalhador 
independente; ~as, como êle começava contraindo emprésti
~os, sem possuu· terra, sua sorte .era sempre a de um pobre 
d;abo, desde que falh,asse a colheita ou que o fazendeiro não 
foss~ homem de boa fe. Mal chegava o colono e já era devedor 
da passage~ dêle e da. família., Recebia casa para morar e 
cert~ quantidad~ de ahme~to, e certo. Mas era obrigado a 
cultivar certo numero de pes de café ou um lote de cana de 
açúcar, e a levar sua produção ao m'oinho do dono da terra 
t~ndo então direito à metade do resultado, em geral já absor~ 
VIda pelas despesas. Sob êste sístema êle ficava inteiramente 
na dependência da boa ou má fé do plantador ou senhor de 
terra" ( 4). 

Além da parte ativa que desempenhou na cultura cafeeira 
• • - I• • ) 

a Im1graçao em·ope1a mtegrou-se em outi·os setores de ativi-
dad~ 9-ue muito conti·ibuiram para o progresso econômico do 
Impeno. Enquanto a lavoura de café - pela sua condição de 

( 4) L. E. Elliott, apttcl GILDEDTO FREYDE: Interpretação elo Brasil, Livraria José 
Olympio Editora, 1947, pág. 209. 
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fornecedora do produto-rei do país - solicitava com em~enho 
e absorvia fàcilmente o trabalhador imigrante (em especial os 
italianos na lavoura paulista) , casos houve em que o Govêrno 
se utilizou dêsse elemento para colonizar áreas de densidade 
demográfica rarefeita. ~ 

Na colonização de terras (povoamento + exploraçao eco
nômica), também se revelou o imigrante europeu um elemento 
altamente qualificado. A êss~ respeito, são testemunhos ~lo
qüentes o extremo sul do pais (R. G. do Sul, .st. Catan~a, 
Paraná) e, em menores proporções, o centro ( Rw. de J anerro 
e Espírito Santo), regiões essas onde se instalaram Importantes 
núcleos coloniais de suíços, alemães, poloneses e russos, para 
s6 citar os principais. Isto desde o reinado de D. João ,YI: 
os suíços, no Rio de Janeiro (Nova Friburgo, 1818); os alemaes, 
no R. G. do Sul e St. Catarina (S. Leopoldo, 1824 e St. Cruz, 
1860; J oinville, 1850 e Blumenau, 1852); ainda os alemães, no 
Espírito Santo (Vale do Rio Doce); os poloneses e russos, no 
Paraná. 

Destinada à grande lavoura de café (os italianos em São 
Paulo) ou aos núcleos coloniais (os demais element~s .nas 
outras Províncias), a imigração européia se acentua no ultrmo 
quartel do século XIX, em especial nas proximidades da abo
lição da escravidão, v. g. ( 5): 

1886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.650 elementos 
1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.932 
1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.070 
1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.165 

3. Economia e Finanças. 

NOVOS IDEAIS ECONOMICOS 

As idéias econômicas predominantes no Brasil-I~pério 
são hauridas nas teorias da Escola liberal, que pontificava 
na Europa a partir da Revolução francesa de 1789. 
(5) Cf. IBGE, "Anuário Estatístico do Brasil", I948. 
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Desde nossa libertação econômica de Portugal (abertura 
dos portos, 1808), a orientação que passou a presidir nossas 
atividades agrícola, industrial e comercial se apoiava no célebre 
princípio liberal simbolizado no "laissez faire, laissez passer", 
da doutrina fisiocrática do Dr. Quesnay, exposto em seu 
"Tableau Economique" ( 1758). Outra não poderia ter sido 
a orientação, de vez que, ao transformar-se o Brasil em 
sede da monarquia portuguêsa, deixava de sofrer as imposições 
e restrições econômicas próprias de sua condição de colônia. 

Demonstrações evidentes da incidência dessa orientação 
de caráter liberal, têmo-las no citado ato de liberação de nosso 
comércio exterior (carta-régia abrindo os portos às nações 
amigas, 28-1-1808 ), bem como naquele outro em que foram 
abolidas as restrições que pesavam sôbre nossas atividades 
industriais (Alvará de 1-4-1808) . 

Embora essa 01ientação não houvesse assegurado nossa 
independência econômica - porque a tutela apenas fôra trans
ferida de Portugal para a Inglaterra - sob tal orientação con
tinuou o Império durante tôda a primeira metade do século 
XIX. E' que estavam impregnados de idéias liberais os vultos 
que traçaram as diretrizes de nossa política nacional: José 
Bonifácio, Gonçalves Lêdo, Hip6lito da Costa e especialmente 
Silva Lisboa (o futuro Visconde de Cairu) que, com os seus 
"Princípios de Economia Política" (Lisboa, 1804), foi o con
selheiro econômico da côrte portuguêsa no Brasil e o primeiro 
professor nomeado de Economia Política no Rio de Janeiro. 

Na segunda metade do século XIX registra-se o surpreen
dente surto industrial em que avulta a figura de Mauá, cujos 
empreendimentos devem seu sucesso, especialmente, a dois 
fatôres circunstanciais já assinalados linhas atrás: elevação dos 
tributos alfandegários que pesavam sôbre a importação de pro
dutos estrangeiros, o que redundava em estímulo à indústria 
nacional (Tarifa Alves Branco, 1844); abolição do tráfico 
africano e conseqüente liberação de capitais antes aplicados 
na aquisição e transporte de escravos (Lei Euzébio de Quei
roz, 1850). 

Mauá tirou proveito da situação e, mediante um com
plexo aparelhamento bancário que não conhecia limites geo-



118 Taunay ~ Dicamôr 

gráficos, não sómente soube aproveitar o dinheiro disponível 
do país, mas, o que é bastante significativo, pôde competir 
com os financistas inglêses na realização de vultosos empreen
dimentos industriais. Para tanto, a organização Mauá chegou 
a possuir Bancos em Montevidéu, em Buenos Aires, em Man
chester, em Londres, ( Carrthers, de Castro & Cia.), em N ew 
York ( Carrthers, Dixon & Co.) e em nove cidades brasileiras. 
Através dessa rede bancária "êle introduziu o carro de tração 
animal em Montevidéu, participou de empreendimentos seme
lhantes em Bruxelas e Lisboa, e teve ligações com iniciativas 
idênticas em Paris" ( 6). 

Em suma: o Brasil da segunda metade do século XIX 
manteve um perfeito entrosamento com a alta fiança inter
nacional, o que vale dizer ocupou lugar de destaque na livre 
competição capitalista. 

SíNTESE ECONôMICA 

A economia do Brasil-Império ("economia" = produção, 
distribuição e consumo das riquezas ) constitui um dos 
melhores índices de avaliação do desenvolvimento experi
mentado pelo país, conforme se depreende do que se acaba 
de expor a respeito das atividades econômicas (agricultura, 
indústria, comércio, meios de transportes e comunicações), e, 
em particular, do papel desempenhado pelo elemento tmba
lhador (escravo e imigrante europeu) . 

A singela exposição feita leva o observador a tirar algu
mas conclusões de ordem geral. 

Preliminarmente, cumpre pôr em evidência a primazia 
da atividade agrícola na produção da riqueza. Trata-se 
de fenômeno resultante de um determinismo de ordem físico
geográfico, a que o Brasil não poderia fugir como país tro-

(6) J. F. NoRMANO: Evolução Econômica do Brasil, 2.• ed., Companhia Editora 
Nacional, 1945, pág. 122. 
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picai que é. No conjunto da produção agrícola, objeto de 
exportação, o café assume logo a dianteira, seguindo-se-lhe, 
pela ordem de importância, o açúcar, o charque, a borracha, 
o algodão, o tabaco, o cacau e outros de menor significação. 

Na atividade industrial releva notar, sobretudo, a atua
ção exercida por Mauá - símbolo dessa era em que "o país, 
de puro e simples empório de matérias primas, de monocul
turas ag~·ícol.as, de comercialismo exportador, começa a tentar 
as débms formas de um industrialismo incipiente" ( 7). 

De um indush·ialismo resultante dos fatôres causais já assi
nalados - reforma h·ibutária e liberação de capitais até então 
invertidos no tráfico e comércio de escravos - fatôres esses 
que permitiram fôssem dados os primeiros passos do capita
lismo nacional. 

Capitalismo que, se proporcionou o lançamento de em
prê.sas de certo vulto no tocante à organização bancária, e aos 
mews de transporte e comunicação, outro tanto não o fêz no 
setor da indústria manufatmeira. 
. Como incentivad_oras d~sse razoável surto capitalista expe

nmentado pelo Bras1l-Imperio na segunda metade do século 
XIX, há que invocar, finalmente, as condições favoráveis cria
das pel~ restabelecimento definitivo da ordem interna, a que 
se seguuam as intervenções brasileiras nas Repúblicas do 
Prata, v. g.: 

a) pacificação do país após debelados os movimentos 
revolucionários do Maranhão (Balaiada, 1841 ), S. 
Paulo (Revolta de Sorocaba, 1842), Minas Gerais 
(Revolta de Barbacena, 1842), Rio Grande do Sul 
(Revolução farroupilha, 1845), Pernambuco ( Revolu
ção praieira, 1848 ); 

b) intervenções com aspectos imperialistas no Uruguai 
(Guerra contra Oribe, 1851), na Argentina (Guerra 
contra Rosas, 1852 ), no Paraguai (Guerra conh·a Sola
no Lopez, 1864-70) . 

(7) LmiA BEsoucHET: O Pensamento Vi vo de Mauá, Martins Editora, São Paulo, 
1944, pág. 21. 
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Em tôdas as demais atividade econômicas é de ressal
tar o papel desempenhado pela Inglaterra: na monopolização 
de nosso comércio exterior; na aquisição de muitas de nossas 
vias de u·ansportes e comunicações; em nosso regime de u·a
balho servil, intervindo na abolição do tráfico; na exploração 
de nosso sub-solo (extração do ouro). Qualquer iniciativa 
nossa no sentido de restringir a interferência inglêsa, tinha seus 
efeitos imediatamente anulados por outras contra-medidas 
inglêsas. Assim, tão logo o Brasil elevara as tarifas alfande
gárias que pesavam sôbre os produtos provenientes da Ingla
terra (de 15% desde 1810, passaram a pagar, em média 30% 
a partir de 1844 ), intensificou aquêle país o policiamento do 
Atlântico (por fôrça do "Bill Aberdeen", 1845), medida essa 
que veio ferir, em cheio, um dos pontos altos de nossa organi
zação econômica, de vez que esta se apoiava, inteiramente, 
no braço escravo (lavoura). 

Infelizmente, faltaram-nos fôrças para nos libertarmos do 
envolvente imperialismo inglês. E isto, em grande parte, 
devido à nossa condição de país essencialmente agrícola, com 
a predominância de produtos de sobremesa - café, cacau, 
açúcar e fumo. 

Além disso, faltou aos nossos homens públicos acuidade 
bastante para perceber a gravidade com que se apresentavam 
os problemas econômicos; para compreender que "o século XIX 
foi um século de fato novo : o século do carvão, do aço, da 
máquina. ::E:le marca a u·ansição econômica mais violenta até 
hoje operada entre os povos: o destronamento do binário ouro 
e escravo pelo binário mais enérgico máquina e carvão" ( 8) . 

Nosso próprio Imperador - ainda com a palavra Vicente 
Licínio Cardoso - "visceralmente bom, honesto, liberal por 
ser tolerante, tolerante por ser culto; se, ao invés do sânscrito, 
conhecesse o valor da máquina na economia dos povos mo
dernos; se, em lugar de se cartear com os egiptólogos, êle 
cuidasse em ouvir a opinião dos técnicos que poderiam orientar 

(8) VICENTE Lrcfmo CARDOso : À Margem ela Hist6ria do Brasil, 2.• ed., Com
panllla Editora Naciooal, 1938, pág. 164, 
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o problema básico dos combustíveis no Brasil; se, ao contrário 
dos professôres de tupí ou de árabe, êle mantivesse junto de si 
professôres de energia, homens que lhe explicassem a deca
dência dos povos ibéricos, a evolução dos anglo-saxônios, o 
ressurgimento germânico e a obra admirável de assimilação e 
organização norte-americana, então - assim o creio - bem 
outra haveria de ter sido a utilidade de seu reinado, longo no 
tempo mas efêmero nas verdadeiras realizações que influem 
ou que decidem do anonimato dos povos". 

SíNTESE FINANCEIRA 

As finanças do Brasil-Império teriam, forçosamente, de 
refletir o panorama nada lisonjeiro da situação econômica 
de então. Exemplo mais que ilustrativo têmo-lo no estado 
de constante depreciação de nossa moeda frente à da Ingla
terra. 

Explica-se tal fato pela circunstância de não haver proi
bido, a Constituição de 1824, a exploração dos produtos de 
nosso sub-solo por emprêsas estrangeiras. Nesse mesmo ano 
de 1824 aparece a primeira companhia inglêsa de extração do 
ouro brasileiro - a Associação Imperial das Minas Brasileiras, 
lançada por Edward Oxenford. Então, como nosso ouro não 
era nosso, passámos a importá-lo da Inglaterra au·avés de em
préstimos, conforme se vê do quadro à página seguinte. 

Essa dependência financeira para com a Inglaterra -
agravada pela circunstância de que o produto dos emprés
timos geralmente ficava na própria Inglaterra para pagamen
to de nossas dívidas anteriores - determinou permanecesse 
sempre com a Bôlsa de Londres a iniciativa da cotação de nossa 
moeda. 

E' muito comum apregoar-se que, durante o longo período 
da fase imperial ( 1822-1889) , a moeda brasileira manteve-se, 

( 9) Somente em 1918 foi proibida a exportação de nosso ouro, passando o pro
duto a ser adquirido pelo Tesouro Nacional. Mas isto ocorreu nas vésperas 
de ser abandonado, pelas principais potências moneL\rias, inclusive a Ingla
terra, o sistema do padrão-ouro. 
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DA'l'A 
DA OPE

RAÇÃO 

1824 ..... 

1825 ..... 

1829 ..... 

1839 .... . 
1843 .... . 
1852 .... . 

1858 ..... 

1859 ... . . 

1860 ... .. 

1863 ..... 

1865 .... . 

1871. .... 

1875 ..... 
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EMPR~STIMOS INGL~SES ( 10) 

VALOR 
NOMINAL 

(.f:) 

3.686 .200 

2.000.000 

769.200 

411.200 
732.600 

1.040.600 

1.526. 500 

508.000 

1.373 . 000 

3.855.300 

6.963.600 

3.459. 600 

5 .301.200 

PRODU 'rO 

LÍQUIDO 

(.f:) 

3.000.000 

2 .000 .000 

400.000 

312 .500 
622.702 
954 .250 

PRAZO 
(anos) 

30 

30 

30 
20 
30 

1. 425 . 000 20 

508 .000 20 

1. 210. 000 30 

3.300.000 30 

5 .000.000 30 

3 . 000 . 000 30 

5.000.000 38 

APLICAÇÃO 

Consolidação da Dívida 
Interna. 

Resgate de dois emprés
timos portuguêscs. 

Amortização elos emprés-
timos anter iores. 

Idem, idem, idem. 
Idem, idem, idem. 
Resgate do empréstimo ele 

1825. 
Encampação e prolonga

mento ela E. F. Pedro IJ. 
Resgate elo empréstimo ele 

1829. 
E . F . Recife a S. Fran

cisco e outras emprêsas. 
R esgat-e dos empréstimos 

de 1824 e 1843. 
Guerra do Paraguai e res

gate empréstimo 1839. 
Metade, em amortização 

ele empréstimos anterio
res; outra metade, no 
prolongamento da E. F. 
P edro II e consolidação 
da Dívida "Interna. 

Aumento da rêcle ferroviá
ria c resgate dos em
préstimos de 1852, 1858 
e 1859. 

(continua) 

(10) Fontes : AMARO CAVALCANTI: "Resenha Fúw11ceira do Ex-Império do Br~~l, 
Rio, 1890; VALENTIM F. BouçAs: Hist6ria da Dívida Externa da Untao, 
Rio, 1946. 
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DATA VALOR PRODUTO 
LÍQUIDO 

PRAZO 
APLICAÇÃO 

DA OPE- NOMINAL 
(anos) RAÇÃO (.f:) (.f:) 
--

1883 ..... 4 5fl!J.GOO 4.000.000 38 Aumento da rêdc ferroviá-
ria, abastecimento d'á-
gna à capital do Im-
pério e resgate do em-
préstimo de 1860. 

1886 ... . . 6 .431.000 6 .000 .000 38 Conso lidac;ão da Dívida 
Interna. 

1888 ... . . 6 . 297.300 6 .000 .000 38 Amortização da Dívida I n-
terna. 

1889 .... . 19.837 .000 19.837 .000 56 R esgate do empréstimo ele 
1863, c conversão dos ele 
1865, 1871, 1875 e 1886. 

geralmente, com o câmbio ao par e por vêzes .acima da paridade 
convencionada. Pelo menos é o que nos revelam as estatísticas, 
fato êsse que leva o incáuto observador a acreditar na esta
bilidade do valor de nossa moeda. Na realidade, porém, sofreu 
o mil-réis, durante o Império, uma das maiores desvalorizações 
de sua história. Assim é que, enquanto o padrão monetário, 
vigente em 1822, dava para o mil-réis o valor de 67 d. ( dinhei
ros ou "pence", moeda inglesa), em 1833 caiu êle para 47 
1/5 d., e em 1846 para 27 d. 

Do exposto, conclui-se terem agido como fatôres causais, 
para o debilitamento da situação financeira do Brasil-Império, 
principalmente: 

a) o estado nada lisonjeiro de nossa situação econômica, 
por estar esta alicerçada em produtos agrícolas não 
essenciais; · 

b ) o constante apêlo ao crédito externo, agravado pela 
circunstância de que apenas parte de 5 empréstimos, 
dos 17 levantados em Londres, tiveram aplicação em 
empreendimentos reprodutivos (extensão da rêde fer
roviária); 

c) a emissão de dinheiro sem o correspondente lastrea
mento metálico, porque nosso ouro não era nosso. 
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4. Os Grandes Serviços Urbanos. 

Antes de se passar em revista as b·ansformações urbanís
ticas experimentadas pelas cidades brasileiras sob o Império, 
cumpre observar haverem tais transformações se processado 
lentamente. Isto porque, sendo o Brasil um país eminente
mente agrícola, era natural se desfrutasse de maio~ confôrto 
na casa-grande da fazenda do que no sobrado da cidade. Se 
o Brasil-Império houvesse acompanhado, de perto, o surto 
renovador propiciado pela era da máquina, então teríamos 
tido uma indústria manufatureira capaz de transformar o 
aspecto fisionômico de nossas cidades ,coloniais e até. ~e c~iar 
centros populacionais que nasceriam ja com os _requlSltO~ I_m
postos pela técnica moderna. . Tal tr~nsformaçao urbamstica 
não poderia ocorrer num Brasil cafeeuo, observado o mesmo 
rítmo acelerado como se processava nos países que ràpida
mente se industrilizaram na Europa e aqui na América (os 
Estados Unidos). 

Não obstante a incidência do aludido fator, é fora de 
dúvida haverem as cidades brasileiras procurado copiar o figu
rino estrangeiro dentro das possibilidades, q~e lhes eram ofer~
cidas. Atestam nosso progresso urbamstlco os empreendi
mentos a seguir enumerados. 

As cidades do litoral brasileiro eram chamadas de "por-
tos sujos" - pecha de que só nos livramos com. a campanha 
de Rodrigues Alves-Oswaldo Cruz - ~al a precan_edade de seu 
estado sanitário . Era comum os navws estrangeiros passarem 
ao largo dêsses portos, a fim de evitar a contaminação da febre 
amarela e da varíola, que nessas cidades grassavam em carater 
endêmico. Tanto o Govêrno imperial como os Governos pro
vinciais tomaram a iniciativa de enfrentar tão angustiante 
problema, mediante trabalhos de saneamento: reform~u-se o 
Instituto Vacínico da Côrte, autorizando-se o mesmo a mstalar 
delegacias nas Províncias ( 1845); reorganizou-se a Junta Ce~
tral de Higiene Pública, com jurisdição em todo o Impéno 
( 1850), para enfrentar a primeira epidemia de febre amarela; 
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muitos rios foram canalizados e construídas rêdes de esgotos, 
havendo êste último serVIço sido definitivamente contratado, 
na Côrte, por companhia inglês a ( 1870) . 

. "Entre 1852 ,e 60, comp~nhias para distribuição d'água 
se mstalam em todas as provmcias. ( ... ) Como o coreto se 
to~naria, nas vilas, o obrigatório adôrno municipal, o chafariz 
fm a preocupação obcessiva das administrações urbanas na
quele período ( ... ) . Em tôrno dessas fontes refervia a ~scra
vatura, a abastecer-se com os tonéis; trepidava, mais intensa, 
a ~nimação das ru~s; desfilavam, sem cessar, os pretos agua
deu os. Na categona dos deveres do Estado, o de fazer jorrar 
as torneiras de um chafariz, nas praças cenb·ais, era o mais 
estimado, o mais popular" ( 11). 

A primitiva iluminação a azeite cedeu lugar à iluminação 
a gás: serviço inaugurado, no Rio de Janeiro, por Mauá ( 1854) 
e mais tarde transferido para uma companhia inglês a ( 1862) . 

Os transportes urbanos experimentaram radical transfor
mação quando a cadeirinha e a liteira foram substituídas pelo 
carro de tração animal correndo sôbre trilhos. A primeira 
eJ?prêsa a mq~lorar o serviço com os novos coletivos foi orga
mzada, na Corte, por Mauá ( 1862), mais tarde encampada 
pela companhia canadense, cujas ações (em inglês "bonds") 
deram origem à denominação popular por que ficaram conhe
cidos êsses veículos. 

Um serviço regular de limpeza pública já existia no Rio 
de Janeiro (desde 1847), passando o coletor de lixo a ser vul
garmente chamado de "gary'', porque a firma concessionária 
intitulava-se Aleixo Gary & Cia. As primeiras ruas, calçadas 
a paralelepípedos, o foram em 1856. 

5. A Vida Social. 

A sociedade do Brasil-Império apresenta um aspecto intei
ramente diverso do oferecido pelas demais do conjunto ameri
cano: foi a única a possuir um ambiente de côrte, o que impli-
pll PEDRO CALMON: História Sociql elo Brasil, \'Ol. n. Companhia Editor~ 

NaCional, 1937, pág. 235, 
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cava num maior respeito à tradição, à etiquêta, aos hábitos 
aristocráticos. 

Sociedade estruturada à base de urna riqueza agrária 
- o café - era nah1ral ela se apresentasse com os mesmos 

característicos da que se apoiava no açúcar da fase colonial. 
Sociedade escravocrata e, portanto, senhorial. 

"Nas fazendas, nome que se deu às plantações do Sul, 
a nobreza rural habitava as chamadas casas-grandes, enormes 

edifícios solarengos que resumiam, na sua atividade de colméia, 
uma completa célula. O senhor branco fixava-se na terra com 
a numerosa família e vários aderentes. Cercava o edifício 

principal de várias edificações. As senzalas ou habitações dos 
escravos, as diferentes construções para o tratamento do café, 

que correspondiam às maguinarias, fornos e casas de purgar 
dos engenhos de cana" ( 12 ) . 

As classes sociais tinham suas posições perfeitamente 
definidas: em primeiro plano figurava a nobreza, de vez que 
era a propriedade territorial a fonte emanadora da principal 

riqueza do país - a produção agrícola. Seguia-se-lhe a bur
guesia, por vêzes titulada, dos comerciantes, industriais e altos 

funcionários da Côrte. Vem após a classe dos trabalhadores 
assalariados e, por último, a dos escravos. 

O senhor fazendeiro desempenhou, no Brasil imperial, o 

mesmo papel que, no Brasil colonial, coubera ao senhor de 

engenho: "tornou-se o único poder polític.o do país;. ~u?dou . 

o Império brasileiro, forneceu-lhe os estadistas, os oflc1ms de 
Estado, do Exército, da Marinha; ditou sistemas, serviu de 

conselheiro ao Imperador, desobedeceu-o, representou a mo
narquia do país na administração local, revoltou-se contra o 

Imperador e defendeu-o" ( 13). 
Outro característico digno de nota no panorama social 

do Brasil-Império, como, aliás, o fôra na anterior fase colonial 

e ainda persistente na posterior fase republicana: o precon
ceito de côr não era tão acintosamente observado como, por 

( 12) AFoNso ARINOs DE MELO FnANco: Sí11tese ela História Econômica elo Brasil, 
JUo, 1938, pág. 83. 

(13) J. F. NoRMANO: Evoluçc1o Econômica elo Brasil (tradução), 2.• ed. Con\• 

panhia Editora Nacional, 1945, pág. 97. 
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exempl?, ~~ Améri~a do Norte. Enquanto naquele país o 
menor md1c10 de ongem negra levava e ainda leva o indivíduo 
a ser .tratado (melhor se diria distratado) como tal, aqui se 
oferecia, ao mulato e ao negro livre, oportunidade de desfrutar 
das mesmas regalias que -o branco. 

. ~·enorme, a lista dos. homen~ de c?r que lograram ocupar 
posiçao de relevo na socwdade 1mpenal, bastando citar: 

a) na J?Olítica, Montezu_ma (visconde de Jequitinhonha) 
e Torres H amem (visconde de Inhomirim ) , que tive
ram assento no Parlamento e foram ministros de Estado· 

h) nas letras, o filho de escravos Cruz e Souza chefe d~ 
escola literária simbolista no Brasil; José do Patrocínio 
ardoroso jornalista; ' 

c) nas profissões liberais, o advogado Luís Gama, ex
escravo, e o engenheiro André Rebouças, de quem se 
co?ta que, num baile da côrte, fôra convidado pela 
Prmcesa Isabel para com ela dansar uma valsa. 

O sistema pah·iarcal era o reinante no seio da família. 
O chefe-de-família impunha seu poder absoluto sôbre todos 

o~ ele~entos que viviam a su~s expensas. Ninguém ousava 
discutir-lhe as ordens, e, uma srmples vontade sua tinha fôrça 
de !ei. To.dos, indistintamente, o h· atavam de ' 'senhor": a 

esposa, ~s filhos? os agregados. Era êle quem escolhia o noivo 
tara a filha, CUJa educação se conduzia no sentido de a trans-

ormar em bo,a ?ona-de-c~sa, o que a trazia sempre prêsa aos 
a~azeres ~omesbcos. ~ filho varão, mesmo depois de eman
cipado, nao tomav~ atitude ?e certa importância sem que, 
~ntes, ho~vesse obt~do , a.ssentrmento paterno. E' verdade que 
Já se registi·avam mdiCws, mormente na alta sociedade de 

abrandamento dêsses cosh1mes patriarcais mas isto constÍhlÍa 
uma exceção à regra. ' 



VIII - O ADVENTO DA REPúBLICA 

1. A propaganda republicana - Antecedent~s republica!los no 
Brasil. Conseqüências da crise de 1868. . Fatores que facilitaram 
a propaganda. Manüesto de 1870. Prmc1pa1s propagandistas. 

2 . A Proclamação da República - Ministério Ouro Preto . A co~s
piração. o golpe. Fontes históricas referentes à proclamaçao. 

3 . o Govêrno Provisório - Atividades iniciais. Suas tendências 
e figuras principais . Atividade legisladora. 

4. o Reconhecimento da República - Atividades di~lomáticas para 
0 reconhecimento. Atitudes dos paises estrangeiros. 

5 . A elaboração constitucional - Instalação do Congresso . '? t~a
balho da Constituinte : apreciações sôbre o '?esmo .. Tendenc1as 
predominantes. Principais disposições conshtucwna1s. O fede
ralismo e o presidencialismo. 

1. A propaganda republicana. 

O ideal republicano, no Brasil, finalmente vitorioso a 15 
de novembro de 1889, tem suas raizes lançadas quase duzentos 
anos antes, conforme se depreende das seguintes dem?nstra
ções: a) ainda nos tempos coloniais, temos a tentativa d~ 
Bernardo Vieira de Melo em Pernambuco (1710 ), a Inconft
dêncía Mineira (1789) e a Revolução Pernambucana de 1817; 
b) sob o I Reinado e a Regência - a Confederação do Equador 
( 1824) e a República do Piratíni ( 1835). 

No II Reinado, o ideal anti-dinástico só passou a influir 
na política após a crise de 1868, oriunda da substituição do 
Gabinete liberal de Zacarias de Góis e Vasconcelos sem a 
observância dos métodos parlamentares, já consagrado~ def~
nitivamente pela prática. "~ste fato - a queda dos hbera1s 
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chefiados por Zacarias - é decisivo para o prestígio das insti
tuições em nosso país. Pode-se dizer que o grande processo 
de desintegração do sistema monárquico data daí - e isto pela 
maneira singular por que se operou a modificação da situação 
parlamentar, em perfeito contraste com as idéias dominantes 
no nosso ambiente político por aquêle tempo, reflexo, por sua 
vez, das idéias dominantes no ambiente político do mundo" ( 1). 
Realmente, a demissão de Zacarias, motivada por questão 
pessoal, não fôra provocada por qualquer moção de descon
fiança da Câmara, onde possuía notável maioria, quase unani
midade: o Imperador, entretanto, convocara o conservador 
Itabomi para formar Gabinete, em absoluto desacôrdo com as 
normas parlamentares. 

A circunstância de ser o Brasil o único país da América 
não republicano constituiu, inicialmente, o grande argumento 
dos adversários da monarquia, quase todos egressos do partido 
liberal: "Com efeito, ninguém procura justificar a nos.sa n·ans
formação republicana por motivos tirados das condições e con
veniências do nosso país, mas somente pelo fato de estar o 
Brasil na América. Dêsse modo, o observador brasileiro, para 
ter idéia exata da direção que levamos, é obrigado a estudar 
a marcha do Continente, a auscultar o murmúrio, a pulsação 
continental" ( 2). ~sse estado de espírito pode ser constatado 
com a afirmativa contida no manifesto republicano de 1870: 
"Somos da América e queremos ser republicanos". 

As questões que agitaram o país após a guerra do Paraguai 
(a da abolição, a religiosa e a militar) concorreram, indubi
tàvelmente, para a queda da monarquia, considerada incapaz 
de resolver satisfatoriamente os novos problemas brasileiros: 
mais do que crença nos ideais republicanos houve desaença 
nas instituições monárquicas, incompatíveis, ou pelo menos 
assim julgadas, com alguns aspectos mais recentes do pano
rama nacional. Caio Prado Junior assim analisa a situação: 

( 1) OLIVEIRA VIANA: O Ocaso do Império, Companhia Melhoramentos de São 
Paulo, 2.• ed., s. d., pág. 17. 

(2) ]OAQUThr NADuco: Balmaceda, Companhia EdHora Nacional, São Paulo, 
1937, pág. 182. 
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"Daí por diante (crise de 1868) é a degringolada. Fôrças 
surdas começam a minar as bases do trono, e embora a opi
nião republicana se alastrasse lentamente, é sensível o despres
tígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O 
Império se mostrava incapaz de resolver os problemas 
nacionais. E por isso sua estabilidade estava definitivamente 
comprometida" ( 3) . 

Outra questão que concorreu para o desprestígio do ideal 
monárquico foi a da sucessão de D. Pedro II, que deveria 
caber à sua filha mais velha, a princesa Isabel, casada com o 
francês Gastão d'Orleans, conde d'Eu. De um modo geral, 
os políticos brasileiros, em que pese a reconhecida capacidade 
da Princesa e as suas admiráveis virtudes pessoais, não viam 
favoràvelmente a hipótese de uma mulher exercer as complexas 
funções do Poder Moderador. Maiores eram as restrições 
opostas ao Conde d'Eu. 

Apesar de sua atitude correta nas três vêzes em que sua 
mulher assumiu a regência, da competência e dedicação que 
revelara na Campanha das Cordilheiras, de seu interêsse pelas 
coisas e fatos do Brasil, era o intruso, o estrangeiro, o inde
sejável! 

"Seus atos, suas frases, o sotaque francês de suas palavras, 
seu modo de viver, suas atitudes, tudo era motivo para recrimi
nações, para censuras, para críticas acerbas e desrespeitosas. 
Acusavam-no de um excessivo amor ao dinheiro, que o levava 
a praticar atos de quase avareza, em oposição à tradicional 
liberalidade dos brasileiros. As economias de sua casa, a pm·ci
mônia de suas gorgetas, sobretudo os célebres cortiços, casas 
de habitação coletiva, que se dizia o Príncipe explorava em 
benefício de sua bôlsa particular, mas com prejuízo para a 
população pobre da cidade, tudo isso, mais ou menos fanta
siado ou exagerado pela imaginação popular mal disposta, 
criava-lhe um ambiente quase irrespirável, cavava mais ainda 
o fôsso que o separava do público. 

( 3) Evolução política do Brasil, Editora Brasiliense, São Paulo, 2.• ed ., 1947, 
pág. 194. 
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E como não podia deixar de ser, refletia sôbre a popula
ridade, já de si precária, da Princesa Imperial" ( 4) . 

Todos êssses fatôres, determinando a crescente desafeição 
ao Império, foram hàbilmente aproveitados pelos republicanos 
~m. sua propaganda, a qual, é justo acrescentar-se, não conse
gum. empolgar o povo de fo;ma a tirá-lo de seu quase total 
alhe1amento dos assuntos pohticos. 

. <?, p~rtido repub~icano soube, entretanto, compensar sua 
defiC1enc1a em anganm· adeptos com o sentimento, raro no 
Brasil, de .di~ciplina partidá:ia, o que lhe permitiu, sem graves 
da~os, reSIStir .a desfalques ImJ?Ortantes, tais como os de alguns 
emmentes assmantes do Mamfesto de 70, os quais, passados 
os ard~res. da ;nocidade, dedicaram-se ao serviço do Império. 
Prova md1scuhvel da pouca expansão do ideal republicano é 
a fato de, em 1884, terem sido eleitos apenas três deputados 
seus adeptos: Prudente de Morais e Campos Sales, por São 
Paulo, e Alvaro Botelho, por Minas Gerais. 

. A. propaganda anti-dinástica teve início em 1870, quando 
Quzntzno Bocaiuva, Saldanha Marinho e Salvador de Mendonça 
fundaram. o "Clube ~epublicano" e o jornal "A República", 
que pubhcou o manifesto de apresentação do novo partido. 
Destacaram-se posteriormente na campanha Silva Jardim, Cam
pos Sales, Lopes Trovão, José do Patrocínio, Rui Barbosa, êste 
apenas nos últimos meses do período imperial. 

A abolição da escravatura e, principalmente, a questão 
militar, influíram muito mais na queda do regime monárquico 
que a propaganda republicana, a qual, aliás, passou a se 
orientar no sentido do aproveitamento dêsses dois fatôres. 

. A oficialidad~ de ~erra! especialmente os de patente até 
ma1or, sofreu notavel mfluencia da propaganda republicana, 
mercê das convicções positivistas que predominavam no 
exército e da importante ah1ação de um professor da Escola 
Militar, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, homem de 
grande envergadura moral e intelech1al. Deve, pois, ser 
realçada a colaboração trazida à propaganda anti-dmástica 
pelos seguidores da doutrina de Augusto Comte. 

( 4) HEITOR LYRA: Ilist6ria de Dom Pedro li, ''Dcclinio", Companhia Editora 
Nacional, São Paulo, 1940, pág. 69. 
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2. A Proclamação da República. 

O ministério de João Alfredo, que fizera a Abolição. 
pouco tempo manteve-se ainda no poder, enfraquecido pela 
tenaz oposição dos seus adversários e por ter sido forçado 
a transigir com ,o ~spírito de insu.bo~·di~ação 9.ue pa:sara ~.pr~.
dominar no Exercito desde os pnmordws da Questao Nhhtar . 

A 7 de julho de 1889 assumiu os encargos do govêrno 
o gabinete presidido pelo liberal Visconde de Ouro Pre!o, 
cujo programa foi exposto na sessão de 11 do mesmo mes : 
"Combater a corrente de idéias que desejavam a mudança 
da forma de govêrno. Convinha enfraquecê-la, inutil~zá-la, 
não pela violência ou repressão, mas pela demonstraçao de 
que o regime monárquico tinha elasticidade bastante para 
admitir a consagração dos princípios mais adiantados, defi
nindo-se a situação do país numa só frase: necessidade urgente 
e imprescindível de reformas liberais. 

Plena autonomia dos municípios e das províncias. Efeti
vidade das medidas concedidas por lei ao direito de reunião. 
Liberdade de culto. Imigração na maior escala. Tempora
riedade do Senado. Reforma do Conselho de Estado, para 
constituí-lo meramente administrativo. Liberdade de ensino e 
seu aperfeiçoamento. Máxima reduç~~ possível dos d~~i!os 
de exportação. Lei de terras qll:e facilitasse a ~ua aqulSlçao. 
Redução dos fretes e desenvolvimento dos mmos de comu
nicação. Criação de estabelecimentos de crédito que propor
cionassem ao comércio e especialmente à lavoura os recursos 
pecuniários de que careciam. Elaboração do Código Civil. 
Conversão da dívida externa" ( 5). 

Era, pois, um programa realmente progressista, de 
grande oportunidade, e que, se aceito, poderi.a possibilitar . a 
manutenção da monarquia, por largos anos arnda, no BrasiL 
O Visconde de Ouro Preto teve ainda o cuidado, na óbvia 
intenção de agradar às fôrças armadas, de escolher homens 

(5) Cit. por MAX FLEruss: Hist6ria Administrativa do Brasil, Companhia Melho· 
ramentos de São Paulo, 2.• ed., 1925, pág. 379. 
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de farda para as pastas militares - marechal Visconde de 
M aracafu e almirante Barão de Ladário - contrariando assim 
a quase uniforme tradição dos ministros CIVIS. 

Ouro Preto assumiu o govêrno em ocasião extremamente 
desfavorável, em que era visível a desafeição pelo regim.e 
imperial, não mais acreditando os políticos melhor esclareci
dos na hipótese de um terceiro reinado. O desinterêsse 
da Família Imperial, que afirmara repetidas vêzes, por inter
médio de D. Pedro II e do Conde d'Eu em sua excursão ao 
Norte ( 1888), jámais procurar opor-se à vontade popular, 
também dificultava a tarefa do novo Gabinete. 

Deve ser acrescentado, como preito de justiça, que a 
palavra da Família Imperial foi mantida nobremente, quer 
no período anterior a 89, 9-uer no exílio. . ~ sessão em qu~ 
Ouro Preto comunicou à Camara a composiçao do novo Gabi
nete e o adiamento da Legislatura para novembro foi extra
ordiàriamente dramática, em face da atitude do padre João 
Manuel e de Cesário Alvim, que fizeram profissão de fé repu
blicana e da reação do chefe do Gabinete, afirmando sua 
convicção monárquica. 

A campanha de oposição ao Govêr~.o .~s~umiu asl?e.ct?,s 
extremados, destacando-se Rui Barbosa no D1ano de NotiCias , 
onde, apesar da ressalva insistente de suas preferências mon~r
quicas, alcançava em cheio as instituições, embora visando pnn
cipalmente Ouro Preto. Não houve quem melhor soubesse 
agravar a divergência entre o Exército e o Govêrno. 

Ouro Preto, homem firme e decidido, incapaz de recuos 
e acomodações, procurou restabelecer a vigência das normas 
disciplinares, tão duramente abaladas em ministérios anteriores. 
Atribuíram-lhe, entretanto, o propósito de remover os bata
lhões menos disciplinados para os pontos mais dista.ntes do 
Império, e mesmo a intenção de substituir o. Exército pela 
Guarda Nacional, que seria reorga~izada. Assim? em tal ~m
biente, pequenos fatos, que em epocas normms passan~m 
quase despercebidos, tais como a demissão, a bem, do ser~1!0 
público, do comandante da Escola Militar do Ceara e a pnsao 
do comandante da guarda do Tesouro, assumiam aspectos d~ 
ofensas à honra e integridade da {ôr~as armaçlas. 



134 Taunay <% Di camôr 

Em consequência dos casos citados e das providências 
que os boatos afirmavam seriam tomadas, a conspiração 
militar tomou vulto e os preparativos para o golpe de fôrça 
assumiram ritmo acelerado. Participaram da conspiração 
elementos militares - Benjamin Constant, Jacques Ourique, 
Francisco Lorena, '\-Vandenl<olk - e alguns republicanos civis 
- Quintino Bocaiuva, Francisco Glicério, Aristides Lobo. A 
participação de Floriano é objeto de controvérsias; Deodoro 
da Fonseca, somente a 11 de novembro e após muita relutância 
às insistências de Benjamin, é que decidiu aceitar a chefia do 
movimento. 

"Marcada a demonstração de fôrça, que derrubaria o 
regime, para a noite de 17, antecipou-a a resolução de 
Quintino e do major Solon, de desfechá-la ainda a 14 para 
15 de novembro, antes que o govêrno, apercebido da conspi
ração, adotasse as contra-medidas que temiam. O ardil de que 
se valeu Solon para sublevar desde logo a tropa, foi o boato, 
que espalhou pela cidade, de que outros batalhões iam ser 
deportados para as províncias, e havia ordem de prisão para 
Deodoro e Benjamin"(6). 

Em face de tais boatos, revoltaram-se, às primeiras horas 
da noite de 14, dois regimentos sediados em São Cristóvão, 
cujo comando Deodoro assumiu na madrugada de 15, embora 
estivesse bastante doente. Deodoro, acompanhado de Ben
jamin Constant, marchou contra o Ministério da Guerra, cuja 
defesa competia a Floriano Peixoto, Ajudante Çeneral do 
Exército. f:ste, interpelado por Ouro Preto sôbre se seria pos
sível capturar os canhões assestados contra o Ministério, mani
festara descrença com referência ao êxito da manobra e, à 
lembrança de que tal se fizera no Paraguai, respondera displi
centemente "agora, é diferente, são todos brasileiros". Com
preendeu o Ministro que a Monarquia não mais seria defen
dida, o que efetivamente aconteceu, pois, Deodoro penetrou 
no edifício sem encontrar resistência e aí declarou, a Ouro 
Preto, a deposição do Gabinete. 

(6) PEDRO CALMON: História do Brasil, IV, "O Império", Companhia Editora 
Nacional, São Paulo, 1947, pág. 526. 
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Embora, na ocasião, Deodoro não aludisse expressamente 
à proclamação da República, segundo atestam os melhores 
testemunhos sôbre os fatos verificados, já na tarde de 15, um 
grupo de jovens republicanos civis, quase todos homens de 
fetras, convidou o povo a reunir-se na Câmara Municipal para 
a solene proclamação da República. Foi essa, aliás, a única 
manifestação popular referente aos acontecimentos, assistidos 
indiferentemente pelo povo: não houve grandes manifestações 
de pezar pela queda do Império, nem de alegria pelo estabe
lecimento da República; apenas indiferença, a refletir a ausên
cia de espírito público em nosso povo. 

As tentativas de recomposição da situação, por parte dos 
elementos ligados ao Imperador, foram quase tôdas platônicas 
e cessaram imediatamente, ante a primeira recusa dos vencedo
res, que afirmaram já ser a República um fato consumado (7) . 

3. O Govêrno Provisório. 

A República dos Estados Unidos do Brasil, formada pelas 
antigas províncias e pelo Município Neutro, transformado 
então em Distrito Federal, foi instituída pelo Decreto n.0 1, 
de 15-11-1889. 

O Govêrno Provisório deveria administrar o país enquanto 
não entrasse em vigor a constituição republicana, ficando os 
Estados sob a direção de delegados do poder central, escolhi
dos entre os chefes políticos regionais ou membros das guar
nições militares. A êsses delegados cabiam todos os encargos 
de manutenção da ordem e da garantia dos direitos dos 
cidadãos. 

(7) Em face das contravérsias sôbre os fatos referentes i\ proclamação, são indi
cadas a seguir algumas foutes de estudo : Visconde de OURo PRET_D: Adoento 
da Ditadura Militar no Brasil; RUI BARBOSA : Queda do Impéno; F'ELÍCIO 
BuARQUE: Origens republicanas; CAMPOS SALLES: Da Propaganda d República; 
Visconde de TAUNAY: D. Pedro II e Império e República; TEIXEIRA MJ;'NDES : 
Esb/Jço Biográfico de Beniamin Constant; ToBIAS MoNTEmo: PesqutStu e 
D13J10imentos; HEITOR LYRA: Ilist6ria de D. Pedro li; ÜLIVEmA VIANA: O 
Ocaso do Império; LEÔNCIO CoRREIA : A verdade. 1tis.t6rica s/Jbr_e ~ 15 de 
Novembro; JoÃo DoRNAs: Apontamentos para a HtSt6na da Repubhca. 
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As Câmaras foram dissolvidas, bem como declarados 
extintos o Conselho de Estado e a vitaliciedade do Senado. 
Por outro lado, reconheceram-se todos os compromissos e tra
tados internacionais, a dívida pública, os contratos em vigor e 
as obrigações legalmente constituídas. 

A cada Estado competia decretar seu estatuto constitu
cional, eleger órgãos governamentais e representantes parla
mentares. 

Aos elementos constitutivos do Govêrno Provisório caberia 
a tarefa, excepcionalmente importante, de organizar as novas 
inst~tuições administrativas e pôr em prática as idéias por que 
haviam lutado os propagandistas do regime republicano. 

Havia, porém, grandes divergências doutrinárias entre os 
novos detentores do poder, o que concorreu, sem dúvida, para 
as graves dificuldades políticas, e até mesmo administrativas, 
supervenientes. 

_"O ,Govêrno Provisório não interpretava uma ideologia, 
s.enao .todas as correntes que, àquele tempo, dominavam o 
hber.ahsmo. Deodoro, sem nada entender de política, pensava 
e agia como austero comandante: impulsivo, às vêzes violento, 
magnânimo, empírico, desconfiado - no seu instinto de auto
ridade - dos demagogos, dos ortodoxos, mais inimigos seus 
do gue os sebastianistas. Rui Barbosa, principal figura do 
Gabmete, era substancialmente jurista; seria melhor ministro 
da Justiça que da Fazenda. 

... Benjamin Constant estava deslocado na pasta da 
Guerra. ~gresso ~a ~aserna, professor antes de tudo, e após
tolo da catedra, hcana a vontade na repartição do Ensino. 
Quintino Bocaiuva sempre fôra jornalista: levara para o govêrno 
a sua literatura de imprensa de catequese e de combate. 

... Nesse conjunto de mentalidades distintas, talvez de
savindas, teria de impor-se o positivismo de Benjamin de De-
métrio Ribeiro. Impôs-se" ( 8). ' 

Entre os primeiros decretos do Govêrno Provisório avulta 
por sua importância, o datado de 21-12-1889, o qu;l deter~ 
minava a convocação da Assembléia Constituinte para 15 de 
novembro do ano seguinte. Outros decretos significativos 

( 8) PEDRO CALMON: História Social do Brasil m "A ~poca Republicana" 
Companhia Editora Nacional, São Paulo, I939, págs. 8 e 9. ' 
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podem ser citados: criação da bandeira da República 
( 19-11-1889); conservação da música do Hino N acionai 
( 20-1-1890). 

A obra legisladora do Govêrno Provisório foi notável 
co~ o o ate~tam as medidas a seguir enumeradas : separaçã~ 
e~ne_ a IgreJa e o Estado, o casamento civil, a grande natura
hzaçao e a reforma financeira constituíram-se nas mais impor
tantes, m:rec~ndo ainda. ci~ação , a. promu~gação d_o Código 
Penal, a reforma da Le1 Hipotecana. a Le1 de Falencias e a 
Regulamenta~ão do Tr~b,al.ho I~dustrial do Menor. "O grande 
f~to do Gov~r~10 Prov~sono f01 a reforma financeira promo
VIda pelo mm1stro Rm Barbosa e concretizada no decreto 
de _17-1-1890. Certo do irrestrito apoio do general Deodoro, 
Rm , decretou a famo,sa .reforma sem ~uvir os seus colegas do 
g?ve.rno, .que dela so tiveram conhecimento pelos jornais do 
~1a Imediato. Nenhum preparo também da opinião pública; 
hara-~e apenas. no parecer de alguns homens de negócio, que 
P?~enam .ser tl~os como técnicos práticos de problemas ban
canos. e. h~~ncerr?s. Foi, pois, extl·ema a reação despertada: 
no mi~Jst~no, :nando uma crise que determinou o pedido 
d~ renuncia; na Imprensa e nos meios de comércio, estimulando 
v1,ole~ta campanh~ op~sicionista, . ond~ se confundiam repug
nancias e apreensoes smceras e mteresses feridos" ( 9). 

A, s~paração ~ntre a Igreja e o Estado teve a aprovação 
do propno cl~ro, hvre assim da influência oficial. Rui Barbosa, 
o. autor da le1 referente ao assunto, recebeu a colaboração do 
b1spo D. Mac~do Costa, fa~~so pela atitude que assumira, 
contra o r~~?!Ismo do .Imp~no, na célebre questão religiosa. 

. A agulSlça<;> da nacwnahdade brasileira, pelos estrangeiros 
aqm residentes a 15 de novembro de 1889 e que não mani
festassem expressamente o desejo de continuarem súditos de 
seus pa~ses de. ori&e~, a denominada "grande naturalização" 
constltum med1da util para o Brasil, muito embora tenha sido 
severamente combatida pelos positivistas. 

O mandato do Govêrno Provisório foi prorrogado pelos 
representantes da Assembléia Constituinte, reunidos pela pri-

(9) JosÉ MAruA BELLO: História da República, Civilização Brasileira Editora, 
Rio de Janeiro, s. d., pág. 95. 
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meira vez a 15-11-1890, até a promulgação da nova Carta 
Constitucional. 

A 25-2-1891, em obediência aos têrmos da Constituição 
posta em vigor na véspera, Deodoro da Fonseca foi eleito 
presidente da República por 129 votos contra 97 atribuídos a 
Prudente de Morais, iniciando-se assim o primeiro período 
presidencial no Brasil. 

4. O Reconhecimento da República. 
O estabelecimento da nova situação política do Brasil foi 

imediatamente comunicado a todos os Governos estrangeiros, 
aos quais se solicitou o reconhecimento da mesma e a manu
tenção das anteriores relações de amizade. 

A reação dos referidos países, face à notícia da implan
tação do regime republicano no Brasil, não se apresentou 
uniforme, variando as impressões oficiais com referência ao 
acontecimento: os países americanos, máxime a Argentina, o 
Uruguai e o Chile, receberam a notícia com grande entu
siasmo; as potências européias, com surprêsa e desconfiança. 

"Procurou o Govêrno Provisório, até certo ponto, atenuar 
essas desconfianças, declarando reconhecer e acatar todos os 
compromissos nacionais contraídos durante o regime decaído, 
os tratados subsistentes com as potências estrangeiras, a dívida 
pública interna e externa, os contratos vigentes e mais obri
gações legalmente estatuídas, segundo os têrmos textuais da 
proclamação de 15 de novembro de 1889. 

Tais ~eclarações, acrescidas da maneira pacífica por que 
os. acontecimentos se desenrolaram, aliciaram os países estran
gerros em nosso favor, tanto mais quanto o Govêrno Provisório 
continuava a manter relações oficiosas com todos os agentes 
diplomáticos acreditados no Rio de Janeiro" (lO) . 

Assim, em virtude dessas condições propícias, o reconhc· 
cimento da ordem republicana no Brasil não ofereceu dificul
dades excessivas aos nossos representantes diplomáticos, muito 
embora as negociações com determinados países tenham assu
mido, por vêzes, aspectos difíceis. 

( 10) A. G. DE ARAuro JoRGE: Ensaios de Hist6ría e Crítica, edição do Ministério 
das Relações Exteriores, s. d., pág. 147. 
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N~ Am~rica, o restabelecimento das relações processou-se 
quase Imediatamente, sem necessidade mesmo de negociações, 
o. qu.e demonstra a. boa vontade dos países vizinhos com refe
renc~a ao reconhecrmento da nova situação política criada no 
BrasiL Os Estados Unidos constituíram a única exceção, em
bor~ ~s divergênc~as sôbre o reconhecimento da República 
?rasilerra ten~am sido motivadas mais por assuntos da política 
mterna amencana que por restrições ao nosso Govêrno: a 
pro.ro~ta de ~econhecimento sofreu decidida oposição da 
mmona repubhcana no Senado, em virtude de haver sido 
apresentada por um elemento do partido democrata. 

A Argentina foi o prin1eiro país que reconheceu oficial
ment~ a implantação. da república no Brasil ( 19-11-1889). 
Seglill'am-na os segumtes, enumerados na ordem cronológica 
dos atos de reconhecimento: Uruguai ( 20-11-89); Venezuela 
( 5-12-89); Bolívia ( 12-12-89); Chile ( 13-12-89; Paraguai 
(19-12-89); Peru (27-12-89); México (27-1-90); Equador 
( 29-1-90 ); Estados Unidos ( 5-2-90); Guatemala e Salvador 
( 6-2-90 ); Colômbia ( 28-2-90); Costa Rica ( 4-3-90) · Honduras 
( 18-3-90); Nicarágua ( 27-3-90). ' 

Na Europa, entretanto, não se verificou a mesma faci
lidade. Com alguns países, o restabelecimento de nossas 
relaçõ~s _oficiais só se efetivaram após longas e dificultosas 
negocwçoes, que deram oportunidade a alguns de nossos 
representantes demonstrarem alta capacidade diplomática. 

O reconhecimento pela França, o primeiro país europeu 
a tomar tal atitude, foi precedido de numerosas demm·ches 
entabo~adas pelo nosso hábil representante em Paris, Barão 
de Ita7ubá, o qual teve de enfrentar sérias dificuldades. A 
possibilidade de resolver, por m·bitramento, a velha questão do 
AmaP,_á con~orreu para o reconhecimento por parte do Govêrno 
frances, CUJO chefe recebeu as credenciais de nosso enviado a 
2? . de junho d~ .1890. Os demais países opuseram menores 
dificuldades, ongmadas de questões formalísticas ou de solução 
de pequenas exigências, que de forma alguma afetaram nossa 
soberania ou atingiram os brios nacionais. 

. A Alemanha reconheceu a forma de govêrno republicano 
vigorante no Brasil a 29-11-1890; a Grã-Bretanha a 17-6-1891; 
Portugal a 18-9-1890; Itália a 23-11-1890; Espanha a 6-12-1890. 
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5. A · Elaboração Constitucional. 

Apenas 18 dias após a proclamação da República, o 
Govêrno Provisório nomeava uma comissão de cinco juristas 
para elaborar a nova carta política do país. Convocou, então, 
o G?vêrno, com funções constituintes, o primeiro Congresso 
N acwnal de representantes do povo brasileiro, para 15 de 
Novembro de 1890. 

A comissão nomeada apresentou, vencidas várias diver
gências ?outrinárias entre seus componentes, o ante-projeto 
de Constituição, cuja revisão foi feita por Rui Barbosa, ministro 
do Govêrno Provisório, o qual, além de polir-lhe a forma 
literária, alterou muitas vêzes o pensamento de seus autores. 

Instalando-se a 15 de Novembro de 1890, o Congresso 
trabalhou em rítmo bastante acelerado, baseando a elaboração 
constitucional na obra apresentada pelo Govêrno. tl;ste trabalho 
além de revisto por Rui, sofreu várias modificações, em seu 
texto, por parte da nova comissão, composta de 21 membros, 
os quais, como representantes das unidades da Federação, 
foram os autores da redação definitiva da carta constitucional 
brasileira. 

"Com a Constituinte de 1891, realizava o Brasil enfim 
os seus sonhos republicanos e federalistas. O projeto apre: 
sentad~ pelo G.ovêrno mode~ava-~e .rela Constituição dos Esta
dos Umdos. VIVas eram as influencias argentinas e muito mais 
atenuadas as da Confederação suíça. Em vez dos doutrinários 
franceses e inglêses de outrora, os publicistas norte-americanos. 
Como os homens de 1824, os de 1891 acreditavam religiosa
mente nas fórmulas do romantismo político. Embutia-se o 
Brasil no molde norte-americano, como outrora o tinham 
enquadrado no constitucionalismo francês. Da extrema centra
lização para o mais largo federalismo, eis o salto que êle ia 
dar. Era idêntica, todavia, a inspiração das duas Constituições: 
o individualismo político e econômico, ascendentes no mundo 
em 1824, e em pleno apogeu em 1891. No comêço como no fim 
do século, pelo modêlo europeu ou pelo modêlo norte-

lf 
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americano, o domínio ideológico era ainda o dos econo
mistas liberais. A diferença essencial entre a constituinte 
monarquica e a republicana consistia no desaparecimento das 
ardentes rivalidades entre unitários e federalistas" ( 11). 

Opinando sôbre certos pontos da Constituição, escreve 
Calógeras: "E a lei, assim votada, era, entretanto, um notável 
traba1ho, liberal e prudente. Podiam, e podem ser feitas reser
vas sôbre vários pontos, mas é justiça confessar que resultara 
obra prima de ciência política, muito acima do que fôra de 
esperar de um Parlamento eleito em tempo de revolução ( ... ) . 
Pode discutir-se se não foi um êrro dar aos Estados o direito 
de legislar sôbre códigos de processo; se foi conveniente dar-lhe 
as terras públicas e conceder as minas aos donos das superfícies 
onde se achavam, ou se constituíram tais dádivas graciosas 
verdadeiro e grave prejuízo econômico para a comunhão; do 
mesmo modo são de duvidosa vantagem as estipulações de 
meia duzia de detalhes. ~~Ias em seu conjunto, o Estatuto 
básico respirava liberdade e progresso. Pena foi que não 
cuidasse também da divisão territorial do Brasil, por entre seus 
Estados tão desiguais" ( 12). 

De acôrdo com os têrmos da primeira Constituição repu
blicana, o país, constituído por uma federação de vinte Estados, 
passou a ser governado pelo Presidente da República, o chefe 
do Poder Executivo, eleito por voto direto, com o mandato 
de quatro anos, não podendo ser reeleito. Era substituído, em 
seus impedimentos, pelo Vice-Presidente, o cual, transcorridos 
dois anos do período governamental, podia substituí-lo defini
tivamente. Caso o afastamento do presidente se verificasse, 
por qualquer motivo, antes ele decorrido o prazo regulamentar, 
o cargo era considerado vago ( 13). 

Os ministros, segundo característico essencial do regime 
presidencialista, eram ele livre escolha e demissão do Presi
dente, e somente perante êle responsáveis . 

(11) 
(12) 

(13) 

Jos~ MARIA BELO: História da República, pág. 109. 
Formação Histórica do Brasil, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 4. 0 ed,. 
1945, págs. 365 e 366. 
Verificaram-se ambas as hipóteses em nossa história: em 1909, morrendo 
Afonso Pena, presidente desde 1906, Nilo Peçanha completou o mandato; em 
1919, com a morte de Rodrigues Alves, cujo período começaria em 1918, 
houve novas eleições para a cadeira presidencial. 

j 



142 Taunay ~ Dicamôr 

O Poder Legislativo compunha-se de duas Casas: o Senado 
e a Câmara dos Deputados. Os senadores, em número de três 
por Estado, eram eleitos por nove anos, ao passo que os depu
tados tinham o mandato pelo prazo de três anos, e cada 
Estado possuía representação proporcional ao número de habi
tantes. 

O Poder Judiciário tornou-se descentralizado, competindo 
a cada unidade da Federação organizar o seu aparelhamento 
legal. Apenas, nas ações de que participasse a União, a com
petência era atribuída à Justiça Federal, que funcionava em 
todo o país. órgão máximo de hierarquia judiciária e última 
instância julgadora, o Supremo Tribunal Federal integrava-se 
de ministros nomeados pelo Presidente da República. 

Característicos essenciais da Constituição de 91 foram 
o federalismo e o presidencialismo, cujos aspectos a seguir 
estudaremos. A Federação é uma forma de Estado coletivo 
em que as unidades são autônomas, e não soberanas, como 
na modalidade de Confederação. Assim, a soberania é uma 
só, reside em todo o povo do país, sendo exercida completa
mente pela União no exterior, ao passo que no interior o faz 
limitadamente, com as restrições fixadas pela Constituição. 

E' considerada a forma de Estado mais desejável, pois, 
ao mesmo tempo que resguarda os interêsses regionais pela 
autonomia concedida aos Estados, aos quais faculta iniciativas 
de progresso e aperfeiçoamento, mantém a soberania da União 
em face dos estrangeiros, e dos superiores interêsses da cole
tividade nacional que digam respeito a mais de uma unidade 
da Federação. 

Ainda no Império, o ideal federativo surgiu como indis
pensável à solução do problema político máximo do regime : 
libertação dos centros provinciais e locais da influência exces
siva e absorvente do Govêrno do Rio de Janeiro. 

Se o Ato Adicional de 1834 representou reação contra 
o centralismo monárquico, somente a Constih1ição republi
cana iria conceder, muitos anos mais tarde, autonomia aos 
Estados. 

Dentro dêsse espírito, as constituintes estaduais eram 
soberanas em seu trabalho legislador, só não podendo deter-
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minar princípios e disposições formalmente contrários à Consti
tuição Federal. Dessa excessiva liberdade resultaram al9umas 
medidas prejudiciais à própria unidade política do pms: no 
Rio Grande do Sul, a constituição estadual permitia a reeleição 
do governador, que era autorizado, ainda, a escolher o vice
governador; no Amazonas, o governador podia decretar o 
estado de sítio; no Ceará, um presidente formou gabinete 
ministerial completo, integrado inclusive por um ministro de 
marinha ( 14). 

Contrastando com tais exageros, havia a Constihlição 
F ederal de 91 estabelecido indiretamente o presidencialismo, 
sistema político no qual é atribuída posição preponderante 
ao Presidente, o único responsável pelo poder executivo, e 
cuja soma de funções determina sua direta intervenção nos 
mais variados setores da vida pública. 

Nesse sistema, o presidente avulta o cenário político do 
país, possui autoridade ampla, quase absoluta na prática. No 
Brasil, a partir de Campos Sales, contou sempre o poder exe
cutivo com a maioria irremovível do Congresso e com o apoio 
dos governadores estaduais. 

"O nosso presidencialismo era plástico. Providencial ou 
infecundo, criador ou destrutivo, indispensável ou nominal, 
conforme a aplicação que lhe deram. Utilizando-o com igual 
firmeza, Prudente aquietou o país, Campos Sales restaurou-lhe 
as finanças , Rodrigues Alves fêz melhoramentos públicos, 
Afonso Pena desdobrou a viação. Com o presidencialismo 
Floriano e Hermes modificaram a fisionomia da federação, 
Wenceslau Braz restabeleceu o seu equilíbrio político e empí
rico. Cada homem, portanto, valia por uma interpretação 
inesperada da República. E êsse personalismo propagava-se 
do centro para a periferia, com a mesma nitidez" ( 15) . 

(14) 

(15 ) 

A atribuição concedida ao governador do Amazonas foi imediatan1ente con
siderada inconstitucional pelo Govêmo Federal. 
PEDRO CALMON: H istória Social do Brasa, 111 - "A J;;poca Republicana", 
pág. 109. 



IX- O DESENVOLVIMENTO 
DO BRASIL REPUBLICANO 

1. A consolidação da República - Revolta da Esquadra contra 
a dissolução do Congresso por D eodoro (1891) . - Floriano : traços 
psicológicos do Consolidador da República: sua atuação na debe
lação dos movimentos revolucionãrios no sul e no Rio (2.• Revolta 
da Esquadra, 1893). 

2 . As transfo rmações econômicas - I. Produção agrícola: o 
café como produto-chave; maior volume de produção, mas criti
cãvel técnica de prod ução. - Quadro da exportação cafeeira . -
II. Produção i n dustrial: porque não podemos competir na luta pela 
conquista dos mercados exter nos; quadro da produção, revelador 
do surto de progresso ocorrido na indústria leve. 

3 . As finanças públicas - Quadro financeiro em que são focali
zadas as situações: a) da Receita e Despesa; b) da persistência do 
deficit orçamentãrio; c) das Dividas externa e interna; d) do meio 
circulante. 

4 . A polít ica exterior e a reconstrução interna - I . As questões 
de !imites - Questão de Palmas; Questão do Amapã ; Questão do 
Acre; Questão do Pirara. - Obra do Barão do Rio Branco. - II. 
Colonização e imi gração - A colonização nos Estados do Sul: qua
d ros do movimento imigratório e da produção agrícola ; repercussões 
de ordem social: pol!tica imigratória. - A colonização do Brasil pelos 
própr ios brasileiros: situação do trabalhador nacional. - III. O cres
cimento demográfico - Fatôres negativos e positivos; quadro. -
IV. P roblemas de saneamento - As grandes endemias e as medidas 
sanitárias dos governos; a obra de Osvaldo Cruz e a formação de 
uma consciência sanitãria. 

5 . Diretrizes da política nacional - A politica dos governadores 
e a proeminência dos grupos politicos de São Paulo, Minas e R. G. 
do Sul. - A revolução de 1930: causas econômicas e pollticas. -
Os partidos políticos. 

1. A Consolidação da República. 

A instituição da forma de govêrno republicana no Brasil 
não se restringiu ao ato da proclamação, a 15 de novembro 
de 1889, seguido da promulgação da Constituição de 1891. 
Os acontecimentos subseqüentes aos citados atos revelam, de 

14-! 
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maneira exuberante, haver a consolidação da república se 
processado em meio a lutas que, se outro desfecho tivessem, 
talvez se registrasse o retôrno à monarquia. 

Promulgada a Constituição republicana (24-2-1891), logo 
no dia seguinte evidencia-se a oposição ostensiva que o Con
gresso N acionai votaria ao primeiro Govêrno pelo mesmo 
eleito: para a Presidência da República, recebera Deodoro 
129 votos contra 97 dados a Prudente de Morais; para a Vice
presidência, Floriano é escolhido por 153 votos contra 57 con
cedidos a Wandenkolk. Havendo a Assembléia Constituinte 
se transformado em Congresso Legislativo, continuou êste 
em oposição franca ao Presidente da República, a ponto 
de lhe negar créditos para o pagamento de despesas já auto
rizadas. 

Face a essa incompatibilidade entre os poderes Legisla
tivo e Executivo, Deodoro lançou mão da medida extrema de 
dissolver o Congresso (3-11-1891). Vinte dias depois verifi
ca-se o contra-golpe de Estado, com a revolta da Esquadra sob 
o comando do Almirante Custódio de Melo. Ao tomar conhe
cimento da atitude da Marinha, o Proclamador da República, 
cujo estado de saúde inspirava sérios cuidados, não quis apelar 
para a resistência. E na manhã do mesmo dia (23-11-1891) 
manda chamar ao Itamaratí (então palácio do Govêrno ) seu 
substituto legal - Marechal Floriano Peixoto - a quem fêz 
a entrega do poder. 

Aquele a quem a História conferiu o título de Consoli
dador da Republica estavam reservados dias tumultuosos, mas 
dos quais se saiu bem graças à habilidade que lhe era peculiar. 
Nunca perdendo de vista a sábia divisa cabocla "Confiar, 
desconfiando sempre .. . ", Floriano era mestre na arte do 
despistamento, faculdade para a qual todo homem de Estado 
tem de, necessàriamente, apelar em certos momentos de difícil 
conjuntura. "Eu sou carneiro de batalhão" foi sua resposta 
a Deodoro, quando êste lhe perguntou se podia com êle contar 
para o golpe-de-Estado que premeditava (o de 3 de novem
bro). E' difícil adivinhar-se a quem, como "carneiro de bata-
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lhão", acompanharia: se as fôrças que ficassem fiéis ou as q~e 
se levantassem contra Deodoro. 

No momento, porém, em que ao estadista se exigia uma 
pronta definição, esta não se fazia esperar, o que r~vela tra
tar-se de homem mais de ação que de palavras. Sao conhe
cidas suas atitudes em relação ao moyimento revolucionário 
renovado no Rio Grande do Sul ( 9-2-1893) e à segunda revolta 
da Esquadra, no Rio de Janeiro ( 6-9-1893). A a~ação enér
gica de Floriano evitou uma poss~vel que~a da recem fu~dada 
República, sabido contarem aqueles movimentos com l:de~es 
que não escondiam suas inclinações monárquicas - Silvell'a 
Martins e Saldanha da Gama. Silveira Martins era uma das 
figuras de maior projeção na política riograndense, ao te:npo 
do Império; prêso e deportado para a Euro~a logo apos _a 
proclamação da República, declara, em manifesto à N açao 
(dez. 1893) , que "a lógica, assim como a justiça dos fatos, 
autorizaria que se procurasse, à fôrça das armas, repor o 
govêrno do Brasil onde estava a 15 de novembro, quando, 
num momento de surprêsa e estupefação nacional, êle, foi 
conquistado por urna sedição militar, de que o atual governo 
não é senão uma continuação". 

Conquanto ambos os movimentos fôssem l~nçados s~b ? 
pretexto de combater pretensos desvios republicanos atnbm
dos ao presidente Júlio de Castilhos _( do R. G. do S:1l ) e ao 
vice-presidente Floriano Peixoto ( entao chefe da naç~o); em
bora também contassem os citados movimentos com dmgentes 
reconhecidamente republicanos como Gumercindo Saraiva, Silva 
Tavares e Oliveira Salgado (no Sul), Custódio de , ~elo ~ 
Wandenkolk (no Rio ), não obstante essas caractensticas, ~ 
fora de dúvida que tais lutas poderiam de~enerar nu~ movi
mento em prol da restauração da m?narqma no Br~s1l. E se 
isto se verificasse, dificilmente havena umdade de VIstas entre 
as classes armadas, de vez que estas (Marinha e ~xérc.ito) 
eram de formação diametralmente oposta: enquanto a ansto
cracia do Império encaminhava, de bom grado, a gente do seu 
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sangue para os quadros da oficialidade naval, tinha o Exército 
feição mais democrática" porque seu corpo de oficiais pro
vinha, "em regra, da pequena burguesia" ( 1). 

Em sã consciência, não se pode acusar a Floriano de 
pretender dirigir o país discricionária e ditatorialmente. Seus 
atos e suas atitudes revelam o contrário. Mal assume o govêrno, 
anula o ato de dissolução do Congresso; suspende o estado
de-sítio; liberta os presos políticos. Apenas não mandou pro
ceder às eleições presidenciais, porque a isso não se julgava 
obrigado pela Constituição, pela simples circunstância de 
haverem sido (Deodoro e êle) eleitos pelo Congresso e não 
diretamente pelo povo, como se estabelecera para os subse
qüentes mandatários. O próprio Congresso pronunciara-se favo
ràvelmente à permanência legal do Vice-presidente no poder, 
até 15-11-1894 (Resolução de maio, 1892) . E Floriano, no 
exercício da Presidência, sempre fêz questão de subscrever 
os atos governamentais na qualidade de Vice-presidente. Mas 
com tal interpretação não concordaram os almirantes que che
fiaram a aludida sublevação da Marinha ( 6-9-1893). 

Apoiado pelo Exército, pelos Governos estaduais e pelo 
povo, o Marechal de Ferro não só desbaratou os citados movi
mentos sediciosos, mas resolveu problemas sérios como o de 
abastecimento da população da Capital Federal, e, o que é 
melhor, impôs-se à gratidão da Pátria, quando enfrentou os 
representantes das esquadras estrangeiras ao lhes responder 
que receberia, à bala, a tentativa de desembarque de suas 
tropas, para o fim de garantir a vida de seus correspondentes 
súditos. 

Graças à energia invulgar de um Floriano Peixoto, a 
República saira-se bem em todos os testes a que fôra subme
tida na fase de sua consolidação. 

( 1) JosÉ MARIA BELLO: História da República, Ed. Civilização Brasileira, Rio, 
1940, págs. 168 e 169. 
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2. As Transformações Econômicas. 

A primeira observação digna de relêvo, na História eco
nômica do Brasil-República, relaciona-se com a produção 
agrícola, de vez que esta continua, como no Brasil-Império, 
a figurar como fonte principal da riqueza do país. 

Inicialmente, é de se considerar que, embora se tenham 
registrado alterações sensíveis quanto ao volume da produção, 
outro tanto deixou de verificar-se no tocante à técnica de pro
dução. A êsse respeito, assim se expressa J. F. Normano: 
"Quando os mercados mundiais criam nova necessidade de um 
produto originário do Brasil, e~te responde a essa procura com 
um febril aumento de produção. Trata-se, porém, de um tipo de 
economia fragil", porque "os proventos são oriundos da 9-uan
tidade e não devidos a melhores métodos de produção' ( 2). 

Tem sido êsse o traço característico de nossa produção 
agrícola. Somos o maior produtor de café do mundo, mas a 
quase totalidade de nossa exportação é a do inferior tipo 7. 
Por isso, o café brasileiro tem servido de mistura aos de outras 
procedências - os de melhor tipo e mundialmente conhecidos 
da Colômbia, Jamáica, Java. 

Ao invés de adotarmos a técnica visando à qualidade 
com base na produção de cafés finos, o que tem prevalecido 
é a política de produção exclusivamente quantitativa, ainda 
que para tanto tivessemos de recorrer à prálica insensata da 
valorização artificial, com a queima ou lançamento ao mar de 
78 milhões de sacas de café, a partir de 1931. 

O quadro da página seguinte (complemento do inserido no 
capítulo VII, "A Evolução do Império" ), revela a tendência, 
ainda predominante no Brasil-República, de apoiar a economia 
do país num único produto-chave - o café - com a quanti
dade sobrepondo-se à qualidade. 

(2) A Evolução Econômica do Brasil, Companhia Editora Nacional, 1939, págs. 
62 e 63. 
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EXPORTAÇÃO CAFEEIRA DO BRASIL (3) 

PERCENTA-
QUANTIDADE VALOR PREÇO MÉ- GEM SÔBRE 

DEC!NIOS 
(em milha- (em milha- DIO DA O CONJUNTO . res de sa- res de cru- SAC'A DA 

cas) zeiros) (em Cr$) EXPORTAÇÃO 
NACIO:-IAL 

1891-1900 ..... 74.491 4 . 6!)1. 906 62,99 64,5 
1901-1910 ..... 130.599 4.179.817 32,00 51,3 
1911-1920 ..... 120.503 6.466.400 53,50 53,0 
1921-1930 ..... 139.532 22.807. 858 163,46 69,6 
1931-1940 ..... 146.921 20.995 .166 14·1,42 53,1 
1941- 1950 ..... 138.203 65.658.742 1.072,30 63,9 

Idêntico comportamento - maior quantidade sem atentar 
para a melhoria da técnica de produção - verificou-se no 
tocante a outros gêneros, notadamente a borracha, o algodão, 
o açúcar. 

Relativamente à produção industrial, cumpre,· de início, 
ressaltar: 

a) continuou o Brasil-República sem poder competir, com 
as nações industriais, na luta pela conquista dos mer
cados externos, principalmente dada a comprovada 
deficiência de nossas máquinas de fazer máquinas, i, é, 
de nossa indústria siderúrgica (os altos fornos de Volta 
Redonda, da C ia. Siderúrgica N acionai, só começaram 
a funcionar em 1946); 

b) em relação aos mercados internos, também não houve 
uma compensadora elevação do poder aquisitivo do 
brasileiro, particularmente no setor rural, que ainda se 
mantém sob um ínfimo padrão de vida. 

( 3) Fonte: Serviço do Estatlstica Econômica e Financeira, do Tesouro Nacional. 
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O fator que mais contribuiu para nos ausentarmos da competição internacional reside na circunstância, já apontada, de sermos um país essencialmente agrícola, por culpa de estar ~ maior parte de nosso território situado em zona tropical. Por 1sso, em que pesem os esforços oficiais no sentido de enveredarmo-nos pelo campo da industrialização, ainda continuamos com um produto agrícola - o café - como principal ponto de apoio de nossa riqueza econômica. 
E' preciso, entretanto, deixar bem claro que, se ainda não apresentamos um índice satisfatório no campo da indústria pesada, pelo menos na indúsb·ia leve nunca houve estagnação. O seguinte quadro estatístico autoriza tal conclusão : 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

ESTA- CAPITAL POTÍ<:NCIA 
PRODUÇÃO BELE- El\IPREGADO D!SPONÍ- OPE-CENSO 

CIMEN- (milhares RÁRIOS 
(milhares ANOS VEL 
de Cr$) TOS de Cr$) (C. V.) 

1890 636 401.631 65.000 54.169 507.093 1889 (4) 1920 13.569 2.0:12.280 363.296 293.673 3.200.670 1919 (5) 1940 49.418 18.033 .237 1.186.358 781.185 17.479.393 1939 (5) 

São responsáveis pelo acentuado surto industrial que coincide com o advento da República: 
a) a abolição, em 1888, do trabalho escravo, e a maior imigração de colonos europeus, acontecimentos que determinaram uma importante melhoria no consumo interno; 
b) os progressos realizados na aplicação da eletricidade e que possibilitaram a construção das primeiras grandes usinas geradoras de energia hidráulica no Distrito 

(4) Cf. RoBERTO SrMONSEN: A Er;olução Industrial do Brasil, São Paulo, 1939. (5) Cf. Recenseamentos Gerais de 1920 e 1940. 

,. 
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Federal e em São Paulo, energia essa que, por ser abundante no Brasil, poderia desempenhar o mesmo papel da produzida pelo combustível carvão nos países ricos dessa matéria prima; 
c) a instituição de taxas-ouro, nas alfândegas, sôbre as mercadorias importadas ( 1889), medida que redundou em protecionismo à indústria nativa. 
Constituíram, outrossim, fatôres ponderáveis no desenvolvimento de nosso parque indusb·ial, as naturais dificuldades de importação ocorridas durante as duas grandes guerras 1914-18 e 1939-45. Em tais ocasiões tivemos de nos valer de nossos próprios recursos industriais para o abastecimento interno e, mais que isso, tivemos oportunidade de conquistar certos mercados externos (América do Sul e África do Sul), onde conseguimos colocar grande parte de nossa produção têxtil. 

Infelizmente, porém, tanto em técnica de produção como em métodos de comércio, nossa atuação deixou muito a desejar. E' que ainda não dispunhamos nem de maquinismos nem de organização comercial adequados. Resultado : tão logo voltou o mundo à normalidade com a terminação da guerra, não nos foi mais possível competir com as grandes potências no campo industrial e no comércio exterior. Então, só uma alternativa nos restava - a de reiniciarmos nossa antiga abvidade agrícola e continuar a ter, na produção e exportação do café, nossa principal fonte de riqueza. 

3. As Finanças Públicas. 
Na organização do quadro a seguir, visou-se a dar uma impressão instantânea da situação financeira da República, desde sua inauguração até os nossos dias. Os algarismos nêle enfileirados revelam o montante das operações financeiras realizadas em cada exercício e em cada Govêrno, o que vale dizer - retratam a orientação governamental adotada face a determinado problema. 



GOVERNOS 
EXER-

cfcros 

Deodoro da 1890 
Fonseca 1891 

Floriano 1892 
Peixoto 1893 

1894 

Prudente de 1895 
Morais 1896 

1897 
1898 

---
Campos 1899 

Sallcs 1900 
1901 
1902 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BRASIL-REPúBLICA (6) 

(Em milhares de cruzeiros) 

RECEITA 
D:ÉFICIT DÍVIDA 

DESPESA SUPE- EXTERNA 
ARRECA-

REALIZADA RAVI'l' (cc'imbio Percen-DADA Absoluto ao par) tual 

195.253 220.646 25.392 13,0% - 268.020 
228.945 225.592 - - 8.533 265.273 

227.608 279.281 51.672 22,7% - 261.809 
259.851 300.631 40.780 15,7% - 258.318 
265.057 372.751 107.694 40,6% - 254.727 

307.755 344.767 37.013 12,0% - 317.933 
346.213 368.921 22.709 6,6% - 313.437 
303.411 379.336 75.925 23",0% - 308.420 
324.053 668.113 344.060 106,2% - 381.548 

320.837 295.363 - - 25.474 381.547 
307.915 433.555 125.640 40,8% - 377.101 
304.502 334.507 30.005 9,9% - 524.828 
343.814 297.721 - - 46.092 524.828 

----
Rodrigues 1903 415.375 363.180 - - 52.195 598.909 

Alves 1904 442.770 463.466 20.696 4,7% - 595.461 
1905 401.025 374.868 - - 26.157 593.713 
1906 431.685 423.416 - - 8.269 600.293 

-------- ----------

Affonso 1907 536.060 522.211 - - 13 .750 592.855 
Penna 1908 441.259 511.013 69.753 15,8% - 661.148 

1909 449.898 518.288 68.389 15,2% - 666.546 
---------
Nilo Peçanha 1910 524.819 623.536 98.716 17,8% - 788.216 
-------------
Hermes da 1911 563.549 681.913 118.364 21,0% - 857.780 

Fonseca 1912 615.391 789.241 173.850 28,3% - 843.764 
1913 654.391 762.945 108.554 16,6% - 923.228 
1914 423.252 766.701 343.449 81,1% - 1.024.597 

---
Wenceslau 1915 404.278 688.582 284.305 70,3% - 1.024.093 

Braz 1916 477.897 686.558 208.661 43,7% - 1.032.366 
1917 537.441 801.447 264.096 49,1% - 1.031.828 
1918 618.830 867.162 248.332 40,0% - 1.031.262 

-------
Delpbim 

Moreira 1919 625.693 931.579 305.886 48,9% - 1.030.583 
----

Epitácio 1920 922.259 1.226.735 304.477 33,0% - 1.029.625 
Pessoa 1921 891.001 1.189.306 298.305 33,5% - 1.120.245 

1922 972.179 1.428.261 456.083 46,9% - 1.165.766 

Arthur 1923 1.258.132 1.569.144 311.012 2·1,7% - 1.1.')8.337 
Bernardes 1924 1.588.440 1.629.822 41.382 2,6% - 1.153.799 

1921) 1.741.834 1.760.225 18.391 1,1% - 1.146.845 
1926 1.647.889 1.867.750 219.861 13,3% - 1.249.700 

----
Washington 1927 2.039.506 2.025.959 - - 13.546 1.379.078 

Luiz 1928 2.216.513 2.350.107 133.594 6,0% - 1.348.173 
1929 2.201.246 2.422.393 221.147 10,0% - 1.314.802 
1930 1.677.952 2.510.544 832 .. 593 49,6% - 1.282.028 

---

DÍVIDA PAPEL-
INTERNA MOEDA 
(Consoli- EM CIR-

dada) CULAÇÃO 

381.655 170.565 
381.641 165.381 

388.210 215.112 
386.595 285.745 
386.817 367.359 

386.901 337.352 
489.543 371.641 
491.468 754.959 
483.767 779.965 

438.521 733.727 
483.521 669.632 
570.363 680.451 
570.363 675.537 

581.520 674.979 
568.952 678.740 
558.477 669.493 
552.477 664.793 

546.477 643.532 
546.477 684.683 
558.560 628.453 

591.751 621.005 

620.526 612.519 
685.390 607.026 
726.747 601.438 
758.673 822.496 

781.904 932.090 
864.436 1.122.560 
937.724 1.320.415 

1.012.138 1.679.176 
---

1.042.351 1.729.062 

1.113.426 1.828.968 
1.344.358 2.070.925 
1.531.430 2.347.125 

1.778.201 2.249.937 
2.032.177 2.237.134 
2.137.771 1.114.977 
2.392.061 1.977.304 

--------
2.435.367 1.977.304 

- 1.951.725 
2.450.373 1.951.467 
2.533.914 2.543.337 

---

(continua) 
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RECEITA 
DÉF ICIT DÍVIDA DÍVIDA PAPEL-

EXER- DESPESA SUPE- EXTERNA I N'l'ERNA MOEDA 
GOVERNOS 

CÍCIOS 
ARRECA-

REALIZADA Percen- (cdmbio (Consoli-
DADA Absoluto RAVIT EM CIR-

tual ao par) dada) CULAÇÃO 

= 
:etúlio 1931 1.752.665 2.046.620 293.955 16,7% - 1.215.787 2.589.709 2.683.108 
Vargas 1932 1.750.791 2.859.669 1.108.878 63,3% - 1.209.771 3.016.097 3.004.095 

1933 2.078.476 2.391.813 313.337 15,1% - 1.331.673 3.005.155 3.061,654 
193<! 2.519.530 3.050.188 530.659 21,1% - 1.367.307 3.003.001 3.107.817 
1935 2.722.693 2.872.001 149.308 5,5% - 1.357.365 3.282.983 3.952.342 
1936 3.127.460 3.226.081 98.621 3,2% - 1.345.589 3.505.292 4.050.465 
1937 3.462.476 4.143.959 681.482 19,7% - 1.335.716 3.748.252 4.550.328 
1938 3.879.769 4.735.434 855.665 22,1% - 1.335.680 4.247.786 4.825.252 
1939 4.352.809 4.850.338 497.529 11,4% - 1.335.680 5.081.189 4.970.926 
1940 4.644.813 5.188.986 544.173 11,7% - 1.315.857 6.212.178 5.185.168 
1941 4.765.084 5.438.389 673.305 14,1% - 1.288.518 5.970.994 6.646.525 
1942 4.987.728 6.343.206 1.355.478 27,1% - 1.239.198 5.290.183 8.237.822 
1943 6.010.972 6.512.335 501.363 8,3% - 1.217.228 5.853.472 10.980.782 
1944 8.311.049 8.399.164 88.115 1,1% - 1.214.647 6.782.370 14.462.028 
1945 9.845.154 10.839.323 994.169· 10,1% - 1.173.474 7.895.263 17.535.269 

------ -----
E urico 1946 11.569.576 14.202.544 2.632.968 22,8% - 1.124.183 9.965.459 20.493.850 

Dutra 1947 13.853.467 13.393.229 - - 460.238 1.095.620 10.063.228 20.398.638 
1948 15.698.971 15.695.591 - - 3.380 966.218 10.416.533 21.696.252 
1949 17.916,540 20.726.713 2.810.173 15.6% - 746.282 10.427.595 24.045.027 
1950 19.372.388 23.669.854 4,297.066 22,2% - 537.009 10.439.288 31.205.244 

r 
-- - - · ---

(6) Fontes: Balanços Contadoria Geral da República, 1926 e ss. 

NoTA : Os dados referentes ao período de 1939/46 incluem os Planos Especiais : PEOPADN ( 1939/43), e POE 

( 1944/46), seg. O IBGE, 1948. 
Quadro organizado pelo Prof. Dicamôr para o Relatório apresentado ao Tribunal de Contas da República pelo 

ministro Oliveira Lima, em 1950 (publicado no "Diário Oficial" de 13/6/1950). 
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mão, em valorizações sucessivas. Chegaram a faltar nomes 
apropriados para designar novas sociedades, e inventavam-se 
as mais extravagantes denominações. Ao lado de projetos 
irrealizáveis como estradas de ferro transcontinentais, grandes 
emprêsas de navegação, colonização de territórios os mais afas
tados e inacessíveis do país, surgem negócios de todo dispa
ratados. Ninguem se lembrava nunca de indagar da exeqüibi
lidade de uma emprêsa, das perspectivas do negócio. Tudo 
era apenas pretexto para incorporação de sociedades, emissão 
de títulos e especulação". 

"Está claro que tal situação não podia durar. Em fins 
de 1891 estoura a crise e rui o castelo de cartas levantado pela 
especulação. De um momento para outro desvanece-se o valor 
da enxurrada de títulos que abarrotava a bôlsa e o mercado 
financeiro. A "debacle" arrastará muitas instituições de bases 
mais sólidas, mas que não resistirão à crise; e as falências se 
multiplicam. O ano de 1892 será de liquidação; conseguir-se-á 
amainar a tempestade, mas ficará a herança desastrosa legada 
por dois anos de jogatina e loucura: a massa imensa de papel 
inconversível em circulação" ( 7). 

Conforme se verifica do quadro sob referência, agravam
se os deficits orçamentários, culminando com o de 1898, que 
atinge à elevada percentagem de 106,2 %. Para fazer face a 
tais deficiências, recorreram os Governos à emissão de papel
moeda, e ao recurso extremo de suspender, mediante acôrdo 
com os credores, o pagamento de nossa dívida externa, cujas 
amortizações somente seriam retomadas em 1911. E' o chamado 
primeiro funding-loan ( 1898). 

Aliviado o Tesouro dêsse tremendo encargo representado 
pela amortização da dívida externa legada pelo Império, e 
pacificado o país, puderam os Governos de Campos Sales, 
Rodrigues Alves, Monso Pena e Nilo Peçanha (exercícios 
de 1899 a 1910) adotar uma política de saneamento financeiro 
digno de nota, política em boa hora iniciada pelo Ministro da 
Fazenda de Campos Sales, por sinal um médico - Joaquim 

( 7) CAio PRADO JumoR: Hist6ria Econ6mica do Brasil, 2.• ed., Editora Brasiliense, 
São Paulo, 1949, pág. 229. 
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Murtinho. Aliás, "essa combinação de medicina e finanças 
não é única na História: François Quesnay, médico do rei 
franc~s (Luís XV) , formulou o "Quadro Econômico"; Joaquim 
Murtmho tornou-se o médico financeiro da jovem República 
brasileira" ( 8 ) . 

Uma rápida consulta ao aludido quadro demonstrativo 
revelará, quanto ao citado período de 1899-1910: 

a) maior equilíbrio na execução orçamentária e conse
qüente obtenção de sucessivos superavits, caso invulgar 
em nossas finanças públicas, onde o deficit era e ainda 
é crônico. E note-se que data do Govêrno Rodrigues 
Alves a realização das grandes obras de saneamento e 
urbanização da capital do país; 

b) o decréscimo de 20% no montante do papel-moeda 
em circulação; 

c) o aumento da dívida externa em cêrca de 100 % con
vindo, porém, assinalar terem sido os empréstimo~ apli
ca?os em empreendimentos de caráter reprodutivo, 
ta1s como: pagamento de estradas de ferro adquiridas 
e construção de outras; melhoramento dos portos do 
Rio de Janeiro e Recife; auxílio ao Loide Brasileiro; 
fornecimento de água à Capital Federal. 

Após êsse período de franca restauração econômico-finan
ceira, atravessa o país a difícil fase compreendida pelos Gover
nos de Hermes da Fonseca, Venceslau Brás e Delfim Moreira 
(exercícios de 1911-1919). Difícil fase, porque coincide ela 
com a volta à normalidade das amortizações dos empréstimos 
externos anteriores ao "Funding-loan" de 1898; porque, no 
decurso da mesma, ocorreu a Guerra 1914-18, que afetou bas
tante nosso comércio externo, e, conseqüentemente, a arreca
dação dos tributos alfandegários. 

Em tal conjuntura, ainda no Govêrno Hermes da Fonseca 
teve-se de recorrer ao segundo Funding-loan ( 1914) , mediante 

(8) J. F. NoRMANo: Evolução Eco11dmica do Brasil, Coleção Brasiliana - Cia. 
Editora Nacüonl. 

• 
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o qual as amortizações de todos os empréstimos anteriores 
(exceto o do 1.° Funding) ficaram suspensas até 1927. 

Os dados do referido quadro ilustram melhor os fatos 
ocorridos no aludido período de 1911-1919. Assim é que: 

a) em 1914 sofreu a Receita da União uma sensível 
queda equivalente a 35 %, queda que se mantém até 
1919, com reflexos sôbre a taxa percentual do déficit; 

b) para fazer face a tão acentuada depressão financeira, 
e, fechados, durante a Guerra, os mercados monetários 
a que habitualmente recorríamos, não teve outra alter
nativa o Govêrno Venceslau Brás (exercícios de 1915 a 
1918) sinão apelar para o crédito interno: a emissão 
de apólices determinou o aumento de 33 % da Dívida 
Consolidada; a emissão de papel-moeda elevou-se na 
proporção de 104 %. 

De características bem diversas se apresenta o período 
que abrange os Governos Epitácio Pessoa, Artur Bernardes 
e Washington Luís (exercícios de 1920 a 1930). Embora 
se verifique uma notável ascensão no preço de nosso produto
rei (café), sôbre tal período incidem as consequências da 
depressão econômica provocada pela Guerra 1914-18. Daí o 
mal-estar que se manifesta através de movimentos armados 
( 1922, no Rio; 1924, em São Paulo; 1930, em todo o país), os 
quais, por sua vez, contribuíram para a desorganização finan
ceira do país. Acresce, ainda, a circunstância de ter sido reini
ciado, em 1927, o pagamento da Dívida externa, interrompido 
com o 2.0 Funding ( 1914) . 

Resultado: consoante se verifica do .quadro em tela, no 
referido período de 1920-1930 novas emissões de títulos foram 
lançadas, o que determinou a majoração da Dívida externa 
e interna, bem como do meio circulante ( 9). 

O período que se segue, dos Governos Getúlio Vargas 
e Eurico Dutra (exercícios de 1931 a 1950), apresenta os 

( 9) Uma ressalva deve ser feita; no quadriênio Bemardes, graças à valorização 
do café, que alcançou seu maior preço no decê1úo citado (em média 
Cr$ 226,00 a saca), a crise foi atenuada, confonne atestam os números cons
tan tes do quadro sob referência . 

• 
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elementos constantes do quadro em questão. Apenas ainda 
não podem êles, por uma questão de ética, ser objeto de 
apreciação da parte do historiógrafo. E' que a ciência histó
rica só admite o exame desapaixonado dos fatos, após 20 ou 30 
anos de sua ocorrência. 

4. A Política Exterior e a Reconstrução 
Interna . 

A POLíTICA EXTERIOR 

Embora, aparentemente, não houvesse solução de éontinui
d~de na atuação diplomática brasileira, na realidade a Repú
blica passou a adotar procedimentos diversos aos do Império, 
em assuntos de política exterior. Na América do Sul não mais 
se registraram as intervenções armadas, tão comu~s na mo
narquia, . em relação aos países vizinhos Uruguai, Argentina e 
Paraguai. Já no tocante aos conflitos de caráter mundial, 
enq~an~o o Império primara pelo alheamento aos mesmos, a 
Repubhca envolveu-se nos dois de maior repercussão - as 
Guerras de 1914-18 e de 1939-45 ( 10). 

As questões de limites, deixadas em suspenso pelo II Rei
nad~, foram sol~cionadas pela diplomacia republicana, ora 
mediante entendimentos diretos entre as altas partes litigantes, 
ora recorrendo ao aconselhável sistema do arbitramento. Estão 
nestes casos: 

I. Questão de Palmas, também conhecida por Questão 
das Missões - A partir dos meados do século XIX começou 
a Argentina a pleitear o território de Palmas ( cêrca de 25.000 
km2

), encravado na fronteira que dá para o Estado de Santa 
C?a~arina. Alegava aquêle país que dito território pertencia à 
antiga Província das Missões, perdida pelos portuguêses para 
os espanhóis, ainda na época colonial. 

(lO) A J?Brticipação do Brasil nessas duas guerras será objeto de explanação no 
cap1tulo X, por se tratar de matéria .nêle programada. 
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Concordaram, finalmente, as partes interessadas em sub
meter a questão ao arbitramento. Escolhido o presidente dos 
Estados Unidos ( Cleveland) para juíz, êste lavrou senten~a 
inteiramente favorável ao Brasil ( 1895). O Barão do R10 
Branco foi quem defendeu nossos direitos. 

li. Questão do Amapá. - Desde meados do século XVII 
Portugal e França disputavam o território repre~enta?o pelo 
triângulo cabo Norte, serra Tumucumaque e no 0Iapoque 
( cêrca de 260.000 km2 ). Apoiado pela Inglaterra, Portugal 
conseguira a posse da região contestada (Tratado de Utrecht, 
1713 ); mas, ainda no fim dêsse século, volta novamente a 
França a reivindicar dito território, sob a alegação de que se 
tratava do Oiapoque o rio mencionado naquele tratado sob o 
nome de Japoc ou Vicente Pinzon. A questão manteve-se nesse 
pé durante todo o período do Brasil-Imp~rio e comêyo. da 
República, quando surgiram incidentes locais entre brasileiros 
e franceses ( 1895) . 

Entregue a solução do litígio à. ar_bitragem ~a Su.iça, viu 
novamente o Brasil confirmado o hmite pelo no 0Iapoque 
(laudo do presidente Walter Hauser, 1900). Foi defensor de 
nossos direitos o Barão do Rio Branco. 

III. Questão do Acre - O atual Território do Acre 
( 152.000 km 2 ) pertencia à Bolívia, e a êsse respeito nenhuma 
objeção fizera o Brasil ao assinar, com aquêle país, o Tratado 
de fixação de limites ( 1867). 

Acontece, porém, que, sobrevindo o ~!'an~e interêss~ pe.la 
produção de borracha e, sendo aquela reg1ao nca em sennga1s, 
para lá afluíram muitos brasileiros, notadamente cearenses. 
Em breve começaram a surgir os inevitáveis choques entre os 
elementos das duas nacionalidades. Agravou-se a situação 
quando o Govêrno boliviano concedeu a exploração de consi
derável trecho do território ao "Bolivian Syndicate", emprêsa 
norte-americana. 

Revoltam-se, finalmente, os brasileiros sob a chefia de 
Plácido de Castro e proclamam a independência do Acre 
( 1899). Entram, então, em negociações diretas os Governos 
do Rio de Janeiro e de La Paz, do quê resultou a assinatura 
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do Tratado de Petrópolis ( 1903), obra do Barão do Rio Branco. 
O Brasil adquiria o Território do Acre mediante a indenização 
de ~ 2.000.000 e a obrigação de construir a E. F. Madeira
Mamoré, a fim de facilitar o escoamento da produção boliviana 
através da bacia amazônica. 

IV. Questão do Piram Brasil e Inglaterra dispu-
tavam a posse do território dês se nome (desde 1838 ). Não 
conseguindo solucionar a questão diretamente, resolveram as 
partes litigantes considerar neutro o território ( 1842) . 

. su?metido, finalmente, o assunto à arbitragem da Itália, 
o rei VItor Emanuel III proferiu a sentença em que estipulava 
a partilha da região contestada, cabendo 19.630 km2 à Guiana 
Inglês a e 13.570 km2 ao Brasil ( 1904). A defesa de nossos 
interêsses coube a Joaquim Nabuco, embora tenha sido em 
parte preparada pelo Barão do Rio Branco. 

~o~o se vê, ~ impossível dissociar-se nossa política 
de fiXaçao de fronteiras do nome do Barão do Rio Branco 
( 1845-1912). Estadista de in vulgar capacidade diplomática, 
trabalhador incansável, a êle deve o Brasil o acrescentamento 
de milhares de quilômetros quadrados de território, e, sobre
tudo sua indiscutível projeção no cenário internacional como 
nação pacifista. 

A RECONSTRUÇÃO INTERNA 

Além dos fatos relacionados com as atividades econô
micas e a política financeira (linhas atrás focalizados), oferece 
o ~rasil-República alguns aspectos dignos de especiais comen
tános, pelo seu caráter de marcante influência no desenvol
vimento material do país. Tais aspectos interessam, de perto: 

a) à colonização e à imigração, como responsáveis pelo 
acentuado progresso do Sul e pelo crescimento demo
gráfico; 

b) à formação de uma consciência sanitária, produto das 
obras de saneamento, com o objetivo de erradicar as 
grandes endemias do território nacional. 
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Colonização e imigração. - A colonização nos Esta~os 
do Sul, realizada pelo imigrante europeu, notada~ent_e ~ ~ta
liano e o alemão constitui um dos temas de mawr s1gnif1ca
ção na História rdoderna de nosso p~ís, face ao relevante pap~l 
que tem desempenhado, em espec1al sob os aspectos econo
mico e social ( 11 ) . 

Iniciada a imigração ainda no Brasil-Império - único e, 
aliás excelente recurso de que se lançou mão para compensar 
as deficiências advindas da gradual abolição da escravatura 
- prosseguiu ela, na República, com a intensidade que o 
quadro, a seguir; demonstra. 

MOVIMENTO IMIGRATóRIO (12) 

QUINQU:€:NIO ll.UGRANTES QUINQUtNIO IMIGRANTES 

1890-1894 .... 600.735 1920-1924 ... . 373.126 
1895-1899 . . .. 597.592 1925-1929 ... . 4.73 .521 
1900-1904. .. .. 24.9.042 1930-1934 ... . 213.677 
1905-1909 .... 373 .365 1935- 1939 .. . . 119.091 
1910-1914 .... 667.778 1940-1944 . ... 33.713 
1915-1919 .... 147.675 

TOTAL .. . ......... ... 3.849.315 

O sensível decréscimo verificado no quinquênio 1900-1904, 
e ainda notado no 1905-1909, deve ser leva~o à~ conta da 
proibição, por parte da Itália ( 1902)? ~a em1graçao para o 
Estado de São Paulo, em virtude, pnnc1palmente, de noss~s 
más condições sanitária~ ~ feb1~e. amarela): s;~eado o pa1s, 
recrudesce a corrente 1m1gratona no qumquemo 1910-1914, 
para novamente cair no quinquênio 1915-1919 ( 1.a Grande 

(11) 

(12) 

No cap. Vil, "A Evolução do Império", ana~sa~am-se, mais detidamente, 
as circunstâncias que nos levaram a recorrer ~o _1nngra~t~ europeu, bem como 
as condições de sua atuação em nossa pr111Cipal atiVldade agrlcola - a 
lavoura cafeeira. 
Fonte: I. B. G. E. 'Anuário Estatístico do Brasil", 1948, pág. 49. 
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Guerra) . Daí por diante, conquanto se esboçasse uma reação 
favorável à emigração para o Brasil, novas restrições são im
postas pelos países que sempre foram nossas melhores fontes 
nesse particular: a Itália de Mussolini (1922), a Alemanha de 
Hitler ( 1933 ) . 

De qualquer modo, é indiscutível a influência benéfica 
que, no Brasil-República, exerceu a colonização, mormente 
italiana e alemã, cuja "imigração significou então, plenamente, 
o trabalho-livre em substituição ao trabalho-escravo. Signi
ficou o apogeu da riqueza nacional concentrada nas áreas de 
maior imigração - São Paulo e Rio Grande do Sul. Significou, 
ainda, a primeira tentativa séria de estabelecimento do regime 
de pequena propriedade em substituição ao latifúndio" ( 13 ). 

Economicamente falando, que o digam os dados esta
tísticos do seguinte quadro, no qual a região sul, para onde 
afluiu maior corrente imigratória, figura como detentora de 
mais de metade dos valores relacionados com a produção 
agrícola de todo o país. 

PRODUÇÃO AGRlCOLA ( 14) 

(Recenseamento de 1940) 

VALOR DA 
DESPESA PRODUÇÃO 

REGIÕES E UNIDADES Principais Salários, 
DA FEDERAÇÃO 

culturas materiais, 
(Cr$ 1.000) impostos 

(Cr$ 1.000) 

NORTE: 
Acre ..... . . . . . . . . . 11.306 3.460 
Amazonas . ........ 10.898 12 .538 
Pará ... . .. . . .. . ... 65 .749 29.900 

87 . 953 45.898 

N. 0 DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS EMPRE-

GADAS 

Tratores Arados 

- 6 
5 36 

21 85 

26 127 

(continua) 

(13) 

(14) 

J. FERNANDO CARNEmo: Interpretação da Política Imigratória Bra.tileira, in 
"Digesto Econômico", São Paulo, outubro de 1948, pág. 106. 
Fonte : I . B. G. E. "Anuário Estatístico do Brasil", 1948, págs. 73, 77 e 81. 
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( continuaç!lo) 

VALOR DA DESPESA PRODUÇÃO N.0 DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS EMPRE-

REGIÕES E UNIDADES Salários, GADAS 
DA FEDERAÇÃO Principais materiais, culturas 

Cr$ 1.000) impostos 
Tratores Arados (Cr$ 1.000) 

NoRDESTE: 
Maranhão ......... 41.730 11.876 7 71 
Piauí ... .. ...... ... 32.579 20 .499 4 132 
Ceará .......... ... 167.674 50.675 37 725 
Ri o G. do Norte .. . 173.310 39.487 10 571 
Paraíha . ..... ...... 236.432 50.467 13 496 
Pernambuco ........ 367.271 143.847 72 3.213 
Alagoas ............ 133.906 53.976 34 1.007 

1.152 . 902 370.827 177 6.215 

LESTE: 
Sergipe .. ........ . . 60.357 24 .515 31 569 
Bahia .......... . .. 393.561 142.615 43 1.645 
Minas G~>rais . .. ... 1. 231.762 474 .517 253 49.373 
E~pírit.o Santo ..... 148.274 31.655 24 708 
Rio de Janeiro .. . .. 461.232 123 .596 140 8.248 
Distrito Federal .. .. - 21 765 8 245 

2.295.186 818 .663 499 60.788 

SuL: 
São Paulo ......... 2.727.332 1.109.877 1.410 168.073 
Paraná ............ 376.993 91.127 65 20.498 
Santa Catarina .... 201.753 34.515 71 21.431 
Rio G. do Sul. .... 734.097 276.982 1.104 222.657 

4.040.175 1.512.501 2.650 432.659 

CENTRo-OESTE : 
Mato-Grosso . . ..... 83.504 41.612 15 719 
Goiás .............. 143 .840 49.937 13 345 

--------
227.344 91.549 28 1.064 

BRASIL . ........ = 7.803.560 2.839.438 3.380 500.853 

-
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Do ponto de vista social, a colonização nos Estados do 
Sul, à qual está indissolúvelmente ligado o imigrante europeu, 
é responsável pela alteração sensível que dotou aquela região 
de características bem distintas. 

A começar pelo pequeno coeficiente de mestiçagem com 
o negro, dada a dificuldade natural de adaptação dêste ele
mento às condições climáticas lá preponderantes. 

A língua portuguêsa falada no Sul, conquanto não chegue 
a constituir dialeto, apresenta certas peculiaridades no tocante 
à pronúncia, acentuação, e até à significação de algumas 
palavras. Houve quem se lembrasse de pôr em evidência a 
diferença de tonalidade da pronúncia do sulista e do nortista, 
através da seguinte frase caricatura!: 

uma canúa chéia de cúcus de púpa a prúa ( nortista) 
uma can6a chéia de c6cos de p6pa a pr6a (sulista) 

Em relação aos usos e costumes, é de ressaltar que, 
enquanto o italiano perdeu mais depressa seus traços mais 
característicos, pela circunstância de se haver diluído em con
tacto com os nacionais das fazendas paulistas, o alemão conser
vou mais suas tradições, em virtude de se haver aglutinado 
nos núcleos coloniais de que estão repletos os Estados do 
R. G. do Sul e Santa Catarirla. São os núcleos coloniais verda
deu·os pedaços da mãe-pátria: no tipo de habitação, de ali
mentação, de vestuário; nas relações de família; na educação; 
na religião; em tôdas as formas de manifestação social. 

A formação dos chamados "quistos raciais" é outro pro
blema típico das populações, principalmente de origem 
germânica. No tratamento dessa questão, nem sempre tem a 
União adotado orientação segura. Ora prima pelo absenteismo, 
ora pelo intervencionismo excessivo, neste último caso por 
ocasião das guerras em que a Alemanha participou. "Frequen
temente os nossos governos e~tiveram ausentes demais da vida 
das áreas coloniais, esquecidos delas, surdos aos apelos feitos 
para que providenciassem ora a construção de um hospital, 
ora a criação de uma escola, ora a formação de um centro de 
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armas com oficialidade à altura da tarefa. Outras vêzes, o 
Estado fêz sentir sua presença com brutalidade, como ainda 
recentemente em Blumenau, chegando a ponto de confiscar 
bíblias que eram relíquias de família, ou fazendo apagar nos 
cemitérios inscrições em língua alemã" ( 15 ). 

No que concerne à política imigmtória que vem sendo 
adotada, tenham-se em vista os dispositivos contidos nas últi
mas Constituições brasileiras. Enquanto as Cartas de 1934 
e de 1937 estipulavam a quota de entrada anual equivalente 
a 2 % da totalidade dos imigrantes de cada nacionalidade 
"fixados no Brasil durante os últimos cinquenta anos" ( respec
tivamente, arts. 121 § 6.0 e 151 ), a Constituição de 1946 esta
belece: 

"Art. 162 - A seleção, entrada, distribuição e fixação de imi
grantes ficarão sujeitas, na forma da lei, às exigências do interêsse 
nacional". 

A colonização do Brasil pelos próprios brasileiros é outro 
tema que deve ser convenientemente equacionado, por consti
tuir obra de sadio patriotismo. Para felicidade nossa vem 
ganhando corpo, Ultimamente, a tese de reabilitação do traba
lhador brasileiro, já magistralmente vislumbrada por Euclides 
da ,Cunha. Merece, por oportuna, ser divulgada uma das mais 
brilhantes sínteses que, a respeito, faz Castro Barreto ( 16). 

"Só assoalha que o brasileiro é preguiçoso quem nunca o viu 
trabalhar; quem é tão ignorante que, tendo sob os olhos um desgraçado 
compatriota, analfabeto, verminado, sub-alimentado, abandonado dentro 
ele uma miserável palhoça sôbre a terra encharcada, confunde essa rnisétia 
e êsse abandono com preguiça ! Nenhun1 ser humano seria capaz de 
fazer mais elo que êle faz, ainda assim. E' prodigiosa, apesar de tudo, 
a capacidade do nosso trabalhador, só comparável ao seu espirito ele 
sacrificio mourejanclo sub-alimentado, sob as terçãs, parasitado pelo 
necator, hipoêmico, ulce~ado, no mais absoluto clesconfôrto". 

"Alguém que tenha visto o Brasil, que tenha realmente obser
vado o brasileiro derrubando a floresta com tôcla a sua agressividade, 
como no preparo da civilização paulista ou no vale do Rio Doce; vin-

( 15 ) J. FERNANDO CARNEIDO, art. citado, pág. 111. 
(16) Estudos Brasileiros de População, 2.• ed., Edit. AGIR, Rio, 1947, págs. 

35 e 36. 
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gando a pé as formidáveis distâncias do sertão; remando dezen as de 
léguas no Amazonas ou no Araguáia; atolado nos brejos dos canaviais 
de Pernambuco ou encourado, vencendo a natureza terrivel das caatin
gas; plantando oceanos ele café, de cana, de algodão; desafiando o 
Atlântico nas suas fragílimas jangadas ou repetindo as sementeiras ante 
D. inclemência das sêcas, há de admirá-lo com a mais profunda admi
raçãon. 

"Concorrem para a menor eficiência elo trabalhador nacional a 
escassa ou ausente educação, a falta de assistência sanitária e financeira 
e técnica, de que quase todos os imigrantes dispõem, em maior ou 
menor escala. Porque é preciso que se esclareça: os tmbalhos mais 
árduos àas derrubadas, elos desbravamentos, dos in1ensos rebanhos, dos 
traçados e das bandeiras, da abertura dos sertões e elas estradas, elo 
machado e ela foice, da enxada e da caldeira - é trabalho do nacional". 

"Desamparado e ignorante; sem embaixador e sem cônsul; sem 
educação econômica e sem amparo financeiro; sentindo-se inferior dentro 
do seu próprio país, prossegue em migrações em busca do trabalho 
jornaleiro, nomádico, representando a massa de choque, logo cedendo o 
terreno ao ádvena que penetra o pais aparelhado e assistido, quando 
não recebendo terras gratuitamente de quem as concede com mostra de 
gratidão. O Decreto 6.455, de 19 de abril de 1907, por exemplo, esta
belecia que "em núcleos destinados a estrangeiros, apenas se podem 
vender a nacionais um número de lotes inferior a 10 % dos que aquêles 
ocuparem", o que deu lugar ao amargo comentário de Roquete Pinto: 
"para impedir, a todo transe, que o brasileiro estragasse a boa raça 
importada !" 

Conclua-se, ainda, com Castro Barreto: deem ao traba
lhador brasileiro orientação e assistência consubstanciada em 
"núcleos como os realizou João Pinheiro, guiados pelo higie
nista, pelo engenheiro agrônomo, pelo médico, pela agência de 
banco, pelo professor, para que a terra seja racionalmente 
colonizada pela nossa gente, que é boa e capaz". 

O crescimento demográfico, no Brasil, tem-se proces
sado dentro de um rítmo apreciável, não obstante as vicissi
tudes próprias da região tropical em q~e está situada a maior 
porção de seu território. Apesar de assolada pelas endemias 
tropicais (malária, ·verminose, paludismo e outras), pelo 
espectro da sub-nutrição que lhe presenteia com a tuberculose, 
pelo analfabetismo que a faz ignorar os mais comezinhos 
preceitos de higiene, em que pesem êsses fatôres negativos, 
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a natalidade, no Brasil, tem superado a mortalidade, donde 
os sucessivos acréscimos revelados pelos censos demográficos 
de que nos dá notícia o quadro adiante. 

Mas a mortalidade ainda se apresenta com um índice 
muito elevado em todo o país, mormente na idade de O a 1 ano, 
fato atribuído ao baixo nível econômico e educacional em 
que ainda permanece a maior parte da população brasileira. 

POPULAÇÃO DO BRASIL-REPúBLICA ( 17) 

REGIÕES E RECENSEAMENTOS 
UNIDADES DA -----
FEDERAÇÃO 31-12-1890 31-12-1900 1-9-1920 1-9-1.91;0 1-7-1950 

NoRTE: 
Gua poré . .. . 37.438 
Acre .. ... .. . 92.379 79.768 ll6.124 
Amazonas ... 147.915 249.756 363.166 438.008 530 920 
Rio Branco. 17.623 
Pará ........ 328.455 445.356 983.507 944.644 1.142.846 
Amapá . .. ... 38.374 

------------
476.370 695.112 1.439.052 1.462.420 1.883.325 

NoRDESTE: 
Maranhão ... 430.854 499 .308 874.337 1.235.169 1.600.396 
Piauí ........ 267.609 334.328 609.003 817.601 1.064.438 
Ceará ...... . 805.687 849.127 1.319.228 2.091.032 2.735.702 
R. G. Norte. 268.273 274.317 537.135 768.018 983.572 
P ara íba ..... 457.232 490.784 061.106 1.422.282 1.730.784 
P ernambu co . 1.030.224 1.178.150 2.154.835 2.688.240 3.430.630 
Alagoas . ... . 511.440 649.273 978.748 951.300 1.106.454 
F er. Noronha 648 

3.771.319 4.275.287 7.434.392 9.973.642 12.652.624 

(Continúa) 

NOTA: Tanto o Recenseamento de 19'00 como o de 1920 têm sido 
acusados de falhos: o 1. 0 , de deficiente; o 2. 0 , de exagerado. ( Cf. "Brasil" 
- 1943/1944, Anuário do Min. Relações Exteriores, pág. 67). 

(17) Fonte: I. B. G. E. "Anuário Estatístico do Brasil", 1948. 

r 

,, 
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REGIÕES E R E C E N S E A U E N T O S 
UNIDADES DA 1----·•----~----~-----1----

FEDERAÇÃO 31-12-1890 31-12-1.900 1-9-1920 1-9-1.91;0 1-7-1950 

LESTE: 
Sergipe .... .. 310.926 356.264 477.064 542.326 650.132 
Bahia ....... 1.919.802 2.117.956 3.334.465 3.918.112 4.900.419 
Minas Gerais 3.184.099 3.594.471 5.888.174 6.736.416 7.839.702 z. Litigiosa 

(E.S.xM.G.) 66.994 1G2.062 
Esp. Santo .. 135.997 209.783 457 .328 750.107 870.987 
Rio de J a neiro 876.884 926.035 1.559.371 1.847.857 2.326.201 
Dist. Federal 522.651 691.565 1.157.873 1.764.141 2.413.152 

6.950.359 7.896.074 12.874.275 15.625.953 19.lô2.745 

SUL: 
São Paulo ... 1.384.753 2.282.279 4.592.188 7.180.316 9.242.6 10 
P araná ...... 249.491 327.136 6 5.711 1.236.276 2.1 49 .509 
Sta. Catarina 283.769 320.280 668.743 1.178.340 1.578.159 
R. G. do Sul. 897.455 1.149.070 2.182.713 3.320 680 4.213 .316 

2.815.468 4.078.774 8.129.355 12.915.621 17.183.594 

CENTRo-OESTE: 
Mato Gro so 92.827 118.025 2~6.612 432.612 528.451 
Goiás .... .. . 227.572 255.284 51Ull9 26.414 1.234.740 

320.399 373.309 758.531 1.~58.679 1.763.191 

BRA S I L .... 14.333.915 17.31 .556 30.635.605 41.236.315 52.645.479 

Problemas de saneamento. - O Brasil, pelas condições 
físico-geográficas incidentes na maior parte de seu território 
- clima quente, regiões pantanosas abrigadas sob espessa 
vegetação onde dificilmente entra a luz do sol - sempre foi 
um excelente caldo de cultura para a proliferação de agentes 
transmissores das chamadas doenças b·opicais. Assim é que, 
a partir da fase em que o interior do país começou a ser povoa
do, passou o homem a ser infestado de verminose, malária, 
febre-amarela, varíola, paludismo, lepra, para só citar as grandes 
endemias. 
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As medidas sanitárias, tomadas desde D . João VI, e que 
se estendem por todo o Império, não passaram de simples 
atos burocráticos, sem nenhum resultado positivo na debelação 
daqueles males: criação dos cargos de Cirurgião-mor dos 
Exércitos e de Físico-mor do Reino ( 1808), provedor-mor 
da Saúde da Côrte e do Estado do Brasil ( 1809) ; transferência 
dos serviços de saúde para as Câmaras municipais ( 1827); 
instituição da Comissão Central de Saúde Pública ( 1844), 
coordenadora da ação das Juntas de Higiene Pública ( 1850 ); 
Inspetoria Geral de Higiene e Inspetoria Geral de Saúde dos 
Portos, assessoradas pelo Conselho Superior de Saúde Pública 
( 1886). 

Não havia um serviço à altura das necessidades profilá
ticas, donde o conclusão pitoresca porém fundamentada de 
Capistrano de Abreu: "Da Higiene pública incumbem-se as 
águas da chuva, os raios do sol e os diligentes urubus I" Não 
havia nenhuma preocupação no sentido de divulgar preceitos 
de educação samtária, o que levava o povo a acreditar nas 
charlatanices do "mau olhado", da "espinhela caída", etc. 
para as quais a terapêutica consistia no uso de amuletos presos 
ao pescoço de b enzeduras e de mezinhas em que até o excre
mento era aplicado ... 

Essas, as condições sanitárias legadas pelo Império à 
República, razão por que, mais do que nunca, tinha cabimento 
o toque de alerta de Miguel Pereira - "O Brasil é um vasto 
hospital !" - sem leitos e sem remédios, para exprimir melhor 
a verdade. 

Passada a face de consolidação da República, sobrevém o 
govêrno financeiro de Campos Sales-Joaquim Murtinho, o que 
possibilitou ao Govêrno de Rodrigues Alves encetar a memorá
vel campanha saneadora de tão benéficos resultados ( 18 ) . 

( 18) Dificilmente se apontará outro Chefe de Estado que se h aja cercado de 
auxiliares tão eficientes : o Barão do Rio Branco, nas Relações Exteriores, a 
quem devemos a anexação do T erritório do Acre, por fôrça do Tratado de 
Petrópolis ( 1903); Lauro Müller que, como Ministro ela Viação, melhorou 
o pôrto do Rio de Janeiro e a rêde ferroviária do país; Pereira Passos, o 
prefeito do Distri to Federal em cuja gestão Paulo de Frontin abriu a primeira 
grande artéria d o llio d e Janeiro ( Avenida Rio Bran co), além elo dotar a 
cidade de nova canalização d 'água em apenas seis dias; Oswaldo Cruz, que 
nos livrou dessa 11vergonha nacional" representada, em especial, pelas alta
mente çontagiosas febre-amarela e varlola. 
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Osvaldo Cruz merece figurar, com justiça, no ápice da 
primeira grande campanha realizada no Brasil com o objetivo 
de solucionar um dos mais sérios problemas de saneamento 
- o da erradicação de algumas das endemias que maior 
número de vítimas causava, notadamente nas cidades. 

As cidades do litoral, especialmente a do Rio de Janeiro, 
desde o Império eram classificadas de "portos sujos", e, como 
tais, evitadas pelos navios estrangeiros. Urgia uma providência 
radical e esta foi imediatamente tomada, quando o Govêrno 
nomeou para a direção da Saúde Pública a Osvaldo Cruz 
(março, 1903). 

Louvando-se no exemplo da vitoriosa campanha levada 
a efeito pelos americanos em H avana (Cuba) para a extinção 
da febre-amarela, Osvaldo Cruz inicia, no Rio, idêntica luta. 
Institui a brigada de mata-mosquitos para a visitação siste
mática a domicílios e logradouros públicos, determina o isola
mento dos doentes, expede instruções e conselhos profiláticos 
à população. 

O que foi essa campanha de perseguição sem tréguas 
ao "stegomia fasciata", nô-lo dizem melhor as reações do povo 
que, deixando-se levar pelas soezes críticas feitas através da 
imprensa oposicionista e dos eternos inconformados, além de 
recusar sua colaboração, resistia às medidas postas em vigor. 
Os alunos da Escola Militar chegaram a se revoltar ( nov. 1904). 

Surdo ao infundado clamor público, · o grande sanitarista 
prossegue, sem desvanecimentos, em sua cruzada redentora, 
que abrange, também, o combate à peste e à varíola. E estende 
sua ação ao Norte e ao Sul do País, com a visita pessoal que 
faz a vários portos ( 1905-1906) . 

Ao terminar seu quadriênio, pôde o Govêrno de Rodri
gues Alves afirmar: "a relação entre a mortalidade pelos trans
missíveis e o total dos óbitos baixou, o coeficiente da morta
lidade geral baixou identicamente e, como era de prever e 
desejar, o número de nascimentos passa além e já excede em 
muito a quota do obituário, bem ao contrário, felizmente, do 
que há pouco tempo ocorria" (Mensagem ao Congresso, 
agôsto, 1906 ) . 
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Ao deixar a direção da Saúde Pública ( 1909 ), Osvaldo 
Cruz passa a dedicar-se exclusivamente ao Instituto bacterio
lógico sito em Manguinhos, em cuja criação tomara parte 
( 1900 ) e do qual era diretor desde 1902. Graças aos trabalhos 
de laboratório em Manguinhos, o Instituto Osvaldo Cruz 
(assim intitulado ainda em vida de seu patrono) firma o seu 
conceito no mundo científico da patologia experimental. Dêle 
saíram as figuras aureoladas de Gaspar Viana, o descobridor 
da terapêutica da "ulcera de Bauru"; Miguel Pereira e Belisário 
Pena, infatigáveis batalhadores contra a verminose; Carlos 
Chagas, que acrescentou ao quadro patogênico mais uma enfer
midade humana por êle estudada e classificada - a conhecida 
"doença de Chagas", vulgarmente intitulada de bócio, trans
mitida pelo "Tripanosoma Cruzi", parasito do inseto denomi
nado "barbeiro". 

Osvaldo Cruz (1872-1917), "além de ter tido a glória 
de sanear a cidade do Rio de Janeiro, plantou no seu seio êsse 
"coração de Manguinbos", de onde brotaram, expandindo-se 
pelo país inteiro, pólens e sementeiras de sua crença, multi
plicando-se nos seus discípulos que levaram à compreensão 
da pátria a consciência sanitária do Brasil" ( 19 ). 

5. Diretrizes da Política Nacional. 

O panorama político do Brasil republicano apresenta uma 
característica que o torna sobremaneira singular: o poder 
central (União), que no Império era representado por um 
quadro de políticos formado e sediado na Côrte, passa a 
depender do apoio que lhe dispensa a chamada política dos 
governadores. Nada mais natural, por isso que a monarquia 
unitária cedia lugar à república federativa. 

Superada a fase de consolidação da República, na qual 
o Exército (Deodoro e Floriano) desempenhara papel saliente, 

(19) PHOCION SERPA : A Vida Gloriosa de OsDaldo Cmz, Rio 1937, págs. 258 
e 259. 
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os principais grupos políticos regionais (São Paulo, Minas e 
R. G. do Sul) tomam as rédeas da política nacional e não 
mais as perdem. A liderança assumida pelas citadas unidades 
federadas provém de sua incontestável fôrça econômica: São 
Paulo e Minas, por serem os celeiros de nosso principal pro
duto de exportação - o café; o R. G. do Sul, enriquecido com 
a pecuária e a lavoura de cereais. São êsses Estados que têm 
fornecido à República a quase totalidade de seus presidentes. 

Tão logo eleito para a suprema magistratura da Nação, 
repara o candidato de uma dessas unidades que não pode 
prescindir do apoio dos governadores estaduais. Então inicia, 
com êstes, o trabalho da necessária articulação política, arti
culação essa geralmente bem sucedida porque os demais 
Estados sempre gravitaram na órbita dos três já mencionados, 
com os quais se entrosam através de suas correspondentes 
bancadas na Câmara e Senado federais. 

Uma vez a Presidência da República foi ocupada por 
militar que não provinha dos quadros políticos: o Marecbal 
Hermes da Fonseca (1910-1914). Mesmo assim a orientação 
política continuou a ser ditada por uma das referidas três 
grandes unidades da Federação, representada pelo caudilho 
gaucho Pinheiro Machado. E quando é eleito para a Presi
dência um paraibano da personalidade de Epitácio Pessoa 
(1919-1922), o qual não se sentiu obrigado a sujeitar-se à 
tutela de quaisquer grupos, não terminou o govêrno sem que 
tivesse de enfrentar uma insurreição armada - a de 5 de 
julho de 1922, imediatamente dominada (Fortes de Copaca
bana e do Vigia, e Escola Militar). 

A revolução de 1930, dado o âmbito nacional com que 
se caracterizou, resultou de fatôres outros além do já referido 
monopólio da política regional. Embora tenha levado à chefia 
da nação o então presidente do R. G. do Sul- Getúlio Vargas, 
com o apoio de Minas Gerais e Paraíba, tal movimento encon
trou ambiente propício em todo o território nacional, porque 
em todo o povo lavrava um descontentamento geral, face, 
principalmente, à séria crise econômica que atravessava. 
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Crise econômica que era um reflexo da situação interna
cional, desde a Guerra 1914-18. Apresentando-se o Brasil, nos 
mercados exteriores, com um produto-chave que longe está de 
ser gênero ·de primeira necessidade - o café, forçosamente 
teria de sujeitar-se às instabilidades próprias das cotações 
naqueles mercados. Sobrevindo o célebre "crack" na Bôlsa de 
New York (1929), não só a economia brasileira, mas a de 
todos os países direta e indiretamente ligados ao comércio 
americano, fora afetada. Desorganizada a vida econômica 
dos países compradores de nosso principal produto (só nos 
Estados Unidos faliram, naquele ano, 1.151 Bancos), sofreu o 
café uma queda brusca em seu preço e no montante de sua 
venda. 

Essa a principal causa da revolução brasileira de 1930, 
bem como dos "pronunciamentos" ocorridos, nesse mesmo ano, 
na maioria dos países latino-americanos. Tratando-se de 
países de economia exclusivamente agrária e, portanto, depen
dentes dos de economia industrial, lógico não pudessem supor
tar o desequilíbrio havido. O descontentamento assim gerado 
era, então, aproveitado para fins políticos e o resultado foi a 
deposição, em série, dos governos nos países de economia 
frágil. 

No caso brasileiro, a situação de descontentamento veio 
encontrar imediato eco na ala moça do Exército (em sua 
maioria constituída de tenentes ), a qual já possuía, como 
acêrvo de luta, as demonstrações idealistas dos 18 do Forte 
com Siqueira Campos à frente ( 1922) e da Coluna Prestes 
( 1924) o 

O govêrno de Washington Luís (1926-1930) decorria em 
ambiente de calma e a administração chegara até a elaborar 
e pôr em execução um plano de saneamento das finanças 
públicas, ao iniciar a estabilização da moeda, com melhoria 
imediata na cotacão cambial. Mas o citado "crack" da Bôlsa 
de New York faz'ia sentir sua desastrosa influência no mundo 
dos negócios, em especial no comércio exterior. Disso se preva
leceram as correntes políticas descontentes e, sob o pretexto 
de que a eleição do candidato governista Julio Prestes (presi-
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dente de São Paulo) se processara fraudulentamente, com 
prejuízo do candidato oposicionista Getúlio Vargas (presidente 
do R. G. do Sul), levantaram-se em armas. 

O movimento revolucionário, iniciado pelos governos de 
Minas, R. G. do Sul e Paraíba ( 3-10-1930), generalizou-se 
logo por quase todo o país. E vinte e um dias depois tornou
se vitorioso, com a deposição, no Rio, do presidente Washington 
Luís (24-10-1930), quando lhe restavam também apenas vinte 
e um dias para terminar seu govêrno. 

Os partidos políticos. - Uma outra característica das 
diretrizes da política nacional: enquanto no Império os gru
pos políticos se aglutinavam em agremiações partidárias de 
caráter permanente e de princípios definidos, v. ~- os partidos 
Conservador e Liberal do II Reinado, na Republica dificil
mente apontam-se dêsses exemplos. 

O Partido Republicano Federal ( P. R. F.), organizado 
por Francisco Glicério ( 1893), não resistiu ao embate com 
as coligações resultantes da "política dos governadores" ( 20) . 
O Partido Republicano Conservador ( P. R. C.) só teve prestígio 
enquanto dirigido por Pinheiro Machado ( 1910-1915). Os 
partidos existiam para dar apoio ao Govêrno. Quando sur
giam rivalidades, os dissid6ntes faziam, obrigatoriamente, opo
sição ao Govêrno, sem se preocuparem com programas ou 
doutrinas políticas. Eram da oposição, simplesmente ! 

Quando muito, por ocasião das eleições (assim mesmo 
só as de presidente da República) , os oposicionistas arregi
mentavam-se em movimentos tais como a "Campanha Civilista", 
destinada a sufragar o nome de Rui Barbosa, que perdeu para 
o Marechal Hermes ( 1910) e para Epitácio Pessoa ( 1919); a 
"Reação Republicana", que apresentara Nilo Peçanha para 
competir com Artur Bernardes ( 1921); a "Aliança Liberal", 
que opôs a Julio Prestes o nome de Getúlio Vargas (1930)(21). 

( 20) O Partido Federalista, cujo principal chefe foi Silveira Martin•, teve sua 
ação restrita ao R. G. do Sul, especialmente durante a Revolta de 1892/95. 

(21) No capítulo seguinte, " O Brasil atual", voltar-se-á ao ass\IDto, 



X O BR ASIL ATUAL 

Aspectos Gerais e Tendências da 
Civilização Brasileira 

1 . Aspectos econômicos - Ferro e petróleo - A exportação do 
manganês e a industralização siderúrgica; o esguicho do petróleo 
e sua refinação. - A discutida capacidade financeira nacwnal 
nos investimentos de indústrias básicas. 

2. Aspectos sociais - A questão social - "Mero caso de policia", 
na I República; nova mentalidade na li República, com a criação 
de instituições trabalhi~tas (sindicatos. caixas de ~po•entadon_?s. 
justiça especial). - Perdura, al!lda, o esp1rno de ,n~compreen~ao. 
- A educação nacional: situação d~ en:•,no pnm~no, secunda no 
e superior. - O desenvolvunento c1entlf1CO, hterano e art1stico. 

:J. Aspectos políticos - Pol!tica interna - O regime democrátiço
burguês sob as Constituições de 1934, 1937 e 1946. -;- Pollttca 
exterior - A participação no conflito mundial, conseqüênc1a da 
política panamericana; a atuação da FEB, FAB e Marinha de 
Guerra. 

Alguns dos fatos a seguir objeto de sucinta apreciação só 
poderão sê-lo em seus aspectos gerais. dada a proximidade de 
sua ocorrência. Ao apreciá-los segundo êsse critério, cumpre-se 
um preceito estipulado pela ciência histórica, de vez que esta 
exige o decurso de 30 ou pelo menos 20 anos para que um 
acontecimento possa ser desapaixonadamente analisado. Nessas 
condições, os fatos atuais devem ser apenas registrados e, 
quando muito, pode-se tentar descobrir-lhes as tendências. 

1. Aspectos econômicos. 

O atual panorama econômico do Brasil oferece um aspecto 
que deve ser preliminarmente ressaltado: dois dos principais 
recursos minerais, aquêles que, precisamente, estão no rol dos 
mais representativos na economia dos povos - ferro e petróleo 
- continuam com suas fontes de produção nacionalizadas. Isto 

176 

Histó1'ia do Brasil - 3.0 Ano 177 

apesar das tentativas, até agora infrutíferas, da concessão de 
tais fon tes de produção à exploração por emprêsas estrangeiras. 

Nossa principal jazida ferrífera - a de Itabira, Minas -
está sendo explorada por uma emprêsa brasileira (a Cia. Vale 
do Rio Doce, 1942). Embora essa companhia se tenha consti
tuído em parte com capital americano, dado o grande interêsse 
da indústria ianque em se abastecer de nosso manganês, o alu
dido capital foi fornecido a título de empréstimo e não em 
forma de associado ( 1). 

Como confirmação, ainda, de nossa capacidade financeira, 
aí está a usina siderúrgica de Volta Redonda, cuja produção 
de ferro guza e aço já supre parte de nossas necessidades 
industriais, desde 1946. Trata-se de empreendimento formado 
com capitais exclusivamente brasileiros (a Cia Siderúrgica 
Nacional) , embora se tenha apelado, também, para o crédito 
externo, mas em forma de empréstimos. 

O caso do petróleo brasiJeiro já constitui uma das páginas 
mais significativas de nossa História econômica. Enquanto 
os grandes trustes internacionais dispunham, em seus países 
de origem ou nas colônias dêstes, de poços com capacidade 
para suprir o consumo normal do mundo, todos os testes 
realizados para verificar se havia petróleo no Brasil davam 
resultado negativos. E quem ousasse contrariar tal afirmativa 
passava até pelo vexame de ser prêso, como aconteceu a Mon
teiro Lo bato ( 1941). 

No momento, porém, em que o largo consumo exigido pela 
Guerra 1939-45 ameaça o esgotamento das reservas então explo
radas, permite-se o esguicho do petróleo baiano ( 1945) e tudo 
leva a crer que tal combustível jorre de poços em outras regiões 
do país, graças aos trabalhos de prospecção e perfuração a 
cargo do Conselho Nacional do Petróleo (órgão criado em 1938). 

Para a transformação industrial do petróleo em gasolina, 
óleo "diesel" e derivados, vem o Govêrno adquirindo, desde 
1946, com os recursos orçamentários do Plano SAL TE, não 
só refinarias como a de Mataripe e de Cubatão, mas uma frota 
de petroleiros que conta já com 23 unidades ( 2). 
( 1) 

(2) 

A tentativa anterior de concessão dessa jazida à exploracão por capitais 
in!(lêses ( ltabira Iron Cy) foi rechassada pelo Govêrn o Ar! ur Be nard~<. 
D eslma-se o Plano Salte a atacar os problemas relacionados com a saúde ( S), 
alimentação ( AL), transportes ( T) e energia (E). 
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A questão da capacidade f~an~eir~ na?i~nal, para, expio; 
rar serviços relacionados com as mdustnas basiCas do pais, esta 

posta nos seguintes têrmos: há os que ainda não ac:edit~m nessa 

nossa capacidade, e os que advogam a tese nacwnahzante. 
A corrente nacionalista, sôbre contar com figuras de pro

jeção nos setores econômico, social e político-~dministrat.ivo, 

vem conseguindo maior apoio nas camadas mms esclar~,ctd~s 

da opinião pública. Partindo do pressuposto de que 1a sao 

uma realidade promissora empreendimentos tais como Volta 

Redonda, refinarias de peh·óleo e Usina Hidrelétrica do São 

Francisco, a corrente nacionalista defende a política de se 

preferir o capital nacional ao estrangeiro, co~ o q~ê os l:ICros 

atúeridos nos investimentos ficam no própno pais, ao mvés 

de serem canalizados para o exterior. 
"Por outro lado" - quem afirma é o presidente da Confe

deração Nacional da Indústria - "estamos no comêço de uma 

das fases revolucionárias mais significativas da humanidade. 

Estamos assistindo ao têrmo da fase colonialista no mundo. 

Temos diante dos olhos a derrocada dos Impérios que pareciam 

imperecíveis, e já p~demos antever_ que a era. da exploração 

de nações de economia fraca por naçoes economiCamente for~es 

vai, finalmente, ser substituída pela da coop~ração, mundial 

de tódos os povos, e que, ao mesmo tempo, estimulara o forta

lecimento das regiões já desenvolvidas e apressará o progresso 

das regiões subdesenvolvidas". 
E acrescenta, referindo-se ao que vem acontecendo com 

o capital ,colonizador: "No Brasil, de~de. o comêço. d.a última 
guerra ate ao ano de 1951, a entrada hqmda de capitais estran

geiros foi, aproximadamente, de 50.000.000 de dólare.s, enq~anto 

que a remessa de juros e dividendos exigiu um dispêndw de 

divisas superior a 70.000.000 de dólares I ( 3). 
Finalmente, basta um simples confronto entre os país~s 

que entregaram as riquezas de seu sub-solo à exploraçao 

estrangeira, v. g. Venezuela, Bolívia, Paraguai e Irã, e os que 

não o fizeram- Estados Unidos, Inglaterra, França, U. R. S. S. 

Não há têrmo de comparação quanto à independência eco

nômica dos citados países. 

(3) EUVALDO Lom, discurso pronunciado na Conferência Interamericana do Tra

balho (Petrópolis, abril, 1952 ) e publicado n'"O Globo" de 29/4/1952. 
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2. Aspectos sociaiS. 

A fisionomia da sociedade brasileira, sob a República, 

apresenta-se com os mesmos traços de caráter das dos demais 

pov~s de econ_om~a essencialmente agrária e que apenas 

ensmam seus pnme1ros passos na atividade industrial. Trata-se 

de. sociedade, que se, ressente de aprimoramento educacional 

umforme, fenomeno esse, por sua vez, resultante da má distri
buição da riqueza. 

A QUESTÃO SOCIAL 

Na_ I República ( 1~89-1930 ~ era P,:overbial dizer-se que 
a questa~ social, no Brasil, resumia-se a mero caso de polícia". 

Com efeito, qualquer reivindicação das classes menos favore

cidas esbarrava logo diante do convincente aparelhamento 
policial. 

A I~ ~ep~blic~ (a partir de 1~30) procurou atenuar 
essa ':'exa!ona Situaçao face aos principias democráticos. A 

orgamzaçao das classes trabalhistas em sindicatos coordenados 

pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (criado 

em 193~ ); a criaçã? da Justiça Trabalhista ( 1939 ); a fundação 

de Institutos e Cmxas de Aposentadorias e Pensões são atos 

que vêm permitindo o advento de nova mentalid~de tanto 
entre :mpregadores como entre empregados . 

.Nao obsta~te, perdura ainda o espú-ito de incompreensão 

e ?:>to no.s dao testemunhos pessoas de comprovada insus

peiçao. Amda ag~ra a Igreja católica divulga o seu segundo 

docu!l}ento de análise da situação espiritual, social e econômica 

do J?ais ( 1952). Trat~-se de estudo r~alizado por 22 arcebispos 

e. bi~pos que se reuniram em Aracaju, o qual chega a signi
ficativas conclusões, v. g.: 

"Nosso século está assistindo à ascenção do proletariado. 

O processo pode ocorrer em moldes violentos através de uma 

rebelião das massas proletárias, e pode, ao 'contrário, dar-se 

em moldes pacíficos, se patrões e trabalhadores se deixarem 
orientar pelos princípios da Igreja". 
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"Mas vá a Igreja lembrar que o operário, ao lado de 
deveres, tem também direitos e que ao patrão, ao lado de 
direitos, cabem também obrigações, e o patrão se irrita, acha 
perigosa e até comunista essa linguagem". 

A EDUCAÇÃO NACIONAL 

Uma rápida incursão nos domínios da instrução em todo 
o país nos revelará, de imediato, quais os pontos altos e baixos 
dessa atividade educacional sob a República. 

Preliminarmente, porém, torna-se mister situar bem as 
condições em que o Brasil se encontrava no alvorecer da 
República: insignificante densidade demográfica ( cêrca de 
14.000.000 de habitantes) tendo em vista a vastidão territorial 
(mais de 8.000.000 de km2 ), o que impedia uma eficiente 
distribuição da rêde escolar; o Império nos legara uma grande 
massa de trabalhadores em situação econômica precária por
que mal saídos do cativeiro, o que determinara um aumento 
considerável do déficit escolar. 

De um modo geral, a República manteve, em relação ao 
ensino, o mesmo sistema de competência estabelecido pelo 
Império: o ensino primário e normal, atribuído aos Estados; 
o secundário, o superior e o profissional, mantidos por parti
culares, pelos Estados e União, e fiscalizados pelo Govêrno 
Federal. 

O ensino primário, não obstante algumas iniciativas meri
tórias tomadas por um ou outro Estado, em épocas diferentes, 
sempre se ressentiu e ainda se ressente de uma orientação 
segura, no que tange à organização, administração e sistema 
pedagógico adotados. 

Face a êsses fatôres apenas enunciados, porque não cabe 
aqui analisá-los; e sobretudo em conseqüência da crítica situa
ção econômica em que se debate a maioria do povo brasi
leiro, "a nossa escola primária ou elementar, a comum, a que 
mais deve ser de todos e para todos - ou não consegue reter 
o aluno durante os anos necessários ao aprendizado mínimo 
indispensável, ou, quando o consegue, fornece uma cultura 
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tão tendenciosamente acadêmica, que o escolar se deixa ah·air, 
via de regra, pelas carreiras burocráticas e liberais. De sorte 
que .. a .essola P?Pular brasileira s~ reduz ao aparelho de seleção 
da ehte semi-letrada e parasitaria que vem minando o país; 
e longe de ser a solução dos muitos problemas que se propunha 
a atender, se vem tornando, ela mesma, um problema. . . e 
grave! 

"A escola popular tem, assim, uma finalidade real muito 
restrita, apesar da larga finalidade que lhe prescrevem as leis 
do ensino. Não educa para a vida. Educa para saber ler, 
educa para a matrícula no Ginásio ou para a matrícula na 
Faculdade, isto é - não educa. Para o brasileiro porém 
se diz que é o bastante "saber ler uma notícia no jornal, ~ 
nome das ruas nas e quinas e fazer certo a conta com o 
vendeiro" ( 4) . 

Essa a angustiosa situação comprovada pelas estatísticas, 
segundo balanço dado pela então Diretoria de Informação 
Divulgação e Estatística do Ministério da Educação e Saúde, 
a qual afirma que, em 1932, para "cada milhar de brasileiros, 
dentre os que deviam estar na escola elementar recebendo 
uma instrução capaz de lhes dar a plena posse dos instru
mentos sociais de trabalho, que condicionam o êxito das ati
vidades no mundo moderno - 513 não ingressam na escola 
e os 487 restantes se distribuem nesta desoladora escala: 
llO matriculam-se mas não freqüentam o ensino; 178 freqüen
tam o primeiro ano do curso, não chegando a aprender bem 
a leitura; 85 freqüentam somente até o segundo ano, alfabe
tizando-se muito. superficialmente; 84 vão um pouco mais longe, 
mas sem conclmr os estudos; e 30, apenas, adquirem integral
mente a instrução elementar comum, e assim mesmo em condi
ções de grande desigualdade de aproveitamento e reconhecida 
insuficiência quanto à profundidade do ensino, pois que êste, 
em média, não chega a durar quah·o anos, sendo ainda minis
trado, em grande parte do interior do país, com os mais anti
pedagógicos requisitos". 

(4) ANisio TEIXEIRA: Educação para a Democracia, Livraria José Olympio Edi
tora, Rio, 1936. 
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Cêrca de dez anos depois, ainda as estatísticas nos for
necem êstes estarrecedores resultados: 

ENSINO PRIMÁRIO (5) 

RELAÇÃO ENTRE 

UNIDADES MATRÍCULA CONCLUSÕES A POPULAÇÃO 
ANOS 

ESCOLARES GERAL DE CURSO ESCOLAR E A 

GERAL 

1943 44.433 3.313.184 277.103 7,5% 

1944 42.977 3.377.151 276.487 7,5% 

1945 44.039 3.496.104 272.496 7,6% 

Note-se que a relação ideal, entre a população em idade escolar e a 
população geral, é de 12,5 %. 

O ensino secundário, conquanto se te~a uniformiza~o 
por um padrão único em todo o país, tambe;n se resse~te a 
eficiência desejada, mormente no tocante a prepar~çao ~o 
adolescente para a vida prática. Ressa~vada a nova onentaçao 
que se vem procurando adot~r a. partu. de 1943, q'!ando ~a 
regulamentação dada ao ensmo mdustnal, no Br~sil sempie 
houve a preocupação de ter, no c:.urso d~ hm;namdade~, ur;,t 
ponto de apoio para o ingresso no tao alm~:jado 'b~charehsmo , 
considerado êste não só quanto à o?te~çao do .titulo ~e gra
duação em Direito, mas, por extensao, as demais carreiras de 
profissão liberal. 

Destarte, o ensino superior, em nosso país, até bem J?O~co 
quase que se restringia à formação de doutores ~m Due.Ito, 
Medicina e Engenharia. Era por . u~na d.essas tre,s carre~~s 
clássicas que, primeiramente, se decidia o filho d~ t?da família 
bem situada na vida. Somente em casos esporadiCos, outras 
carreiras eram objeto de cogitação: a clerical, a militar, a 
comercial. 

(5) Fonte: 1. B. G. E. "Anuário Estatístico do Brasil", I948. 
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Nos últimos tempos, entretanto, vem-se acentuando uma 
salutar reação contra o bacharelismo, reação essa produto de 
uma maior solicitação de outras atividades laboriosas, cujo 
desenvolvimento, por sua vez, é resultante do grande pro
gresso tecnológico que experimenta o mundo, o qual não tem 
passado despercebido no Brasil. Essa a razão do aparecimento 
constante de novas escolas de ensino superior, tais as de 
Química, Farmácia, Odontologia, Agronomia, Ciências Econô
micas e Sociais, Filosofia, Técnico-Industrial, Arquitetura, 
Belas Artes, Educação Física. 

As ciências. - O período republicano registra um desen
volvimento científico relativo, face ao rítmo de progresso 
material experimentado pelo país. Essa relatividade é expli
cável se se levar em conta: por um lado, as dificuldades para 
a obtenção de aparelhamento técnico, em consequência de 
nosso pequeno desenvolvimento industrial, por sua vez decor
rente de nossa condição de país essencialmente agrícola; por 
outro lado, as deficiências há pouco apontadas no que con
cerne ao ensino, em virtude dos fatôres circunstanciais que 
para isso concorreram. Contudo, o pouco que se pode apre
sentar tem sido objeto de real acatamento nos meios cientí
ficos estrangeiros, nos quais lograram impor-se, como autori
dades, alguns de nossos vultos nacionais. 

No campo das ciências experimentais, é de serem ressal
tadas as investigações relacionadas especir mente com as 
doenças tropicais. 

No terreno das ciências sociais, têm obtido merecida 
projeção os trabalhos formulados à base dos métodos de 
análise e de síntese, os quais permitem o emprêgo da crítica 
fundamentada, como processo interpretativo. Face aos mesmos : 

a) a História do Brasil deixou de ser um mero amontoado 
de nomes e de datas pertinentes apenas aos fatos 
político-administrativos, para apoiar-se, também, nos de 
ordem econômico-social; 

b) as ciências jurídicas, bem como a sociologia, antropo
logia e a etnologia, dado o caráter local ou regional 
de suas pesquisas e observações, apresentam contri
btúções dignas de referências e de acatamento em 
congressos e instituições científicas estrangeiras. 
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As letras. - No Brasil-República, a produção literária 
manteve-se à altura dos mais elevados padrões estrangeiros, 
com a particularidade de haverem os escritores procurado 
fixar, em suas obras, aspectos marcadamente nacionais. 

São da primeira fase republicana os literatos que, ao se 
insurgirem contra o Romantismo, adotam o estilo e a forma 
propugnados pelas escolas novas do Realismo e Naturalismo, 
Parnasianismo e Simbolismo. 

A partir de 1930, eis que nova reação se processa, desta 
feita sob a ação vivificadora das idéias novas, conforme teste
munha um de seus mais autorizados representantes, Graciliano 
Ramos: "Foi aí que de vários pontos surgiram desconhecidos 
que se afastavam dos preceitos rudimentares da nobre arte 
da escrita e, embrenhando-se pela sociologia e pela economia, 
lançavam no mercado, em horrorosas edições provincianas, 
romances causadores de enxaqueca ao mais tolerante do gra
máticos. Um escândalo. As produções de sintaxe presumi
velmente correta encalharam. E as barbaridades foram aceitas, 
lidas, relidas, multiplicadas, traduzidas e aduladas. Estavam 
ali pedaços do Brasil: Pilar, ladeira do Pelourinho, Fortaleza, 
Aracaju" ( 6). 

Seguem essa nova orientação as figuras de maior pro
jeção da atualidade literária - na prosa, na poesia, na crítica. 

As artes. - O desenvolvimento artístico, no período repu
blicano, apresenta apreciável índice de progresso, embora 
seja êste passível de uma séria restrição. Consiste tal restrição 
na ausência completa de popularização da arte. Com efeito, 
já não mais admite controvérsias o total alheamento em que 
permanecem as massas populares frente às demonstrações ele
vadas da arte. Na pintura, na escultura, na arquitetura, no 
teatro, na música clássica, para só mencionar as de maior 
projeção. 

Não que faltem ao brasileiro pendores artísticos. Que isto 
é, por sinal, um dos principais traços de seu caráter, dada a 
peculiaridade muito sua de fàcilmente emocionar-se, por ter o 
sentimento à flor da pele. O que lhe tem faltado é uma conve-

( 6) Decadencia do Romance Brasileiro, in "Literatura" - Rio, 1946, págs. 20 e 21. 
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niente assistência educativa, de vez que esta só tem sido 
facultada a uma pequena elite. A grande massa da população 
brasileira, exceção feita para as das grandes capitais, não tem 
tido acesso fácil aos institutos de cultura artística como escolas 
de belas-artes, conservatórios de música, teatros líricos. 

Em que pesem tais dificuldades, conta o Brasil-República 
com artistas de renome mundial, tanto no gênero clássico 
como no modernista. 

3. Aspectos políticos. 

POL1TICA INTERNA 

A revolução de 1930 não modificou a estrutura política 
do país. Continuou êle sob o regime democrático-burguês e 
sob a forma de govêrno republicano. Apenas algumas novas 
colorações alteraram um pouco o cenário político. 

Assim é que, uma das inovações trazidas pela Consti
tuição de 1934 consistiu na instituição do sistema de represen
tação classista, aliás inspirado no modêlo fascista ( corpora
tivo) italiano. Tal representação, eleita pelas associações 
profissionais (em número igual para empregados e emprega
dores), equivalia a um quinto da representação sufragada pelo 
voto direto do povo ( 7). 

No momento em que, no mundo, o fascLmo atingira sua 
fase de apogeu, no Brasil também se instituiu o sistema em que 
o Chefe de Estado era armado dos mais amplos poderes, inClu
sive o direito de indicar seu sucessor. Trata-se do golpe de 
Estado que o próprio presidente Getúlio Vargas deu a 10 de 
novembro de 1937. Nesse mesmo dia outorgou êle nova 
Constituição ao país e colocou os Estados sob intervenção 
federal. · 

Ao terminar a Guerra 1939-45, já não havia clima para 
a sobrevivência de govêrnos autoritários. Tanto mais quanto 
o instituído em 1937 ainda não convocara as eleições parla
mentares, com o que ficara o país à discrição exclusiva do 

{7) J::sse sistema não foi renovado nas Constituições de 1937 e do 1946. 
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Poder Executivo. A êste cabia, então, o exercício das funções 
legislativas, donde a competência de expedir decretos-leis. 

Embora naquele ano de 1945 o presidente Vargas pro
curasse restabelecer as liberdades democráticas (extinguiu a 
censura às manifestações do pensamento e marcou dia para 
as eleições), verificou-se o golpe de Estado de 29 de outubro, 
desferido por um grupo de generais com o apoio dos dois 
candidatos à presidência - General Dutra e Brigadeiro 
Eduardo Gomes. Entregaram a chefia do Govêrno ao presi
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Linhares, 
que no cargo permaneceu até a posse do presidente então 
eleito - General Dutra ( 31-1-1946) . 

Promulgada a atual Constituição ( 18-9-946), estabeleceu
se que o período governamental seria de cinco anos, findo o 
qual voltou à Presidencia da República o candidato eleito -
Getúlio Vargas (31-1-1951). 

POLíTICA EXTERIOR 

A participação do Brasil no conflito mundial de 1939-45 
resultou da declaração de guerra feita pelo Govêrno Getúlio 
Vargas aos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) a 
22-8-942. 

Um dos fatôres que mais contribuiu para que nosso 
Govêrno assumisse tal atitude reside no fortalecimento da 
união panamericana, política em que sempre estiveram mais 
empenhados os Estados Unidos. Estes, desde o século XIX, 
já haviam tornado pública sua disposição de impedir que as 
nações do Velho Mundo se imiscuissem em questões das do 
Novo Mundo, ao formularem sua Doutrina de Monroe sob o 
conhecido lema "A América para os americanos" ( 1823). 
Doutrina consubstanciada quando do auxílio ianque aos mexi
canos de Juarez, na expulsão dos franceses de Maximiliano 
( 1867); na eliminação do remanescente domínio espanhol nas 
Antilhas, isto é, em Cuba e Pôrto Rico (Guerra hispano-ameri
cana, 1898 ) . 

Ainda no século passado, promovem os Estados Unidos 
a I Conferência Internacional Americana, cujo objetivo decla-
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rado . era o de imJ?edir conflitos entre os países do próprio 
Continente (Washmgton, 1889). Criou-se, então, a União 
Panamericana, órgão permanente, com sede em Washington. 

Seguem-se várias Conferências em diversas capitais de 
Estados americanos, até que, agravando-se a situação mun
dial, convoca o presidente Franklin Roosevelt uma Confe
rência, na qual ficou decidido (Buenos Aires, 1936) : 

"Todo ato susceptível de perturbar a paz da América 

atinge a tôdas as nações e a cada uma delas, e justifica o 

início dos processos de consulta previstos na Convenção para 

a manutenção, garantia e restabelecimento da paz". 

Deflagrada a Guerra 1939-45, instala-se, imediatamente, 
a I Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores 
dos Países da América (Panamá, set. 939) , na qual 

os países participantes se comprometiam a solidarizar-se no 

caso de desrespeito à neutralidade do mar continental. 

A verificação, nas águas continentais, de afundamento 
de navios de países americanos, e como êstes não tomassem 
qualquer atih1de, leva a li Reunião de Consulta (Havana, 
1940 ) a deliberar, taxativamente 

"que todo atentado de um Estado não americano contra a 

integridade ou inviolabilidade de território, contra a soberania 

ou independência política de um Estado americano, será 

considerado como um ato de agressão contra os Estados que 

assinam esta Declaração". 

Sobrevindo o ataque do Japão aos Estados Unidos (Pearl 
Harbour, dez. 941), efetua -se a III Reunião de Consulta, no 
Rio de Janeiro (jan. 942), 

em que se recomenda, aos países membros, o rompimento de 

relações diplomáticas com as potências então consideradas 

agressoras (Japão, Alemanha, Itália). 
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Na sessão de encerramento dessa Reunião, o Brasil comu
nica que, de sua parte, acabava de efetivar a medida recomen
dada ( jan. 942). E alguns meses depois, em represália ao 
afundamento de navios mercantes nacionais no nosso próprio 
litoral, ato atribuído a submarinos do Eixo, declara o Governo 
o estado de guerra entre o Brasil e a Alemanha, a Itália, o 
Japão ( ago. 1942). , 

Organizada a Fôrça Expedicionária Brasileira ( FEB) e 
a Fôrça Aérea Brasileira (F AB), desempenharam elas, ao lado 
de nossa Marinha de Guerra, importantes missões bélicas. 
Enquanto nossa Esquadra participava do patrulhamento do 
Atlântico, a FEB e a FAB partiram para o teatro de operações 
na Itália_ ( 1944), onde se integraram aos contingentes do 
V Exército dos Estados Unidos. 

A FEB era representada por uma Divisão de Infantaria 
com o efetivo de cêrca de 15.000 homens em ação e 10.000 
em depósito, todos sob a insígnia d"'A Cobra está fuman
do ... " A FAB, por um Grupo de Caças, cuja insígnia era 
"Senta púa I" 

Dentre as vitórias alcançadas em território italiano, salien
tam-se as de Monte Castelo (21-2-945), Montese (14-4-945) 
e C ollecchio-F ornovo ( 26 a 28-4-945). 

Resultados dessa atuação, segundo dados fornecidos pelo 
Comandante das Fôrças brasileiras em ação, o General hoje 
Marechal Mascarenhas de Moraes ( 8) : 

BAIXAS DA FEB PRISIONEI ROS FEITOS PELA FEB 

Mortos.. ........ . ....... 443 Generais........ .. ..... .. 2 
Extraviados. . . .. .... . .... 27 Oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 
Feridos em ação. . . . . . . . . . 1. 577 Praças ... . ... . ........ . .. 19.679 

T oTAL ..... . ....... 2.047 ToTAL ............. 20 . 573 

E' de 8 o número de mortos da :FAB, atingindo, portanto, 
a cêrca de 450 o total de sepulturas de nossos Pracinhas no 
Cemitério de Pistóia, próximo a Florença. 

(8) in A FEB pelo seu Comandante - São Paulo, 1947, págs. 303 e 305. 
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