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BIBLIOTECA 
6,• StRIE DA 

PED.AGOGICA BRASILEIRA 
son A DIP.F.C~O OE FERNA~DO UE AZ~V~DO 

VOLUMBS l'UllLtCADOS: 

1 - lJaliata PcreirA: FIC1J ru,i rio l m· 
~rio e oulr1>:J cil.'iAiO!I - 2.• C\lk ,io. 

2 - P1rnJiá Cnlo~i-ra, : O llt:ir a é~ de 
Ilo.rh:1t«-na - ;!.• <'d it i. o . 

3· - Alcidcs c~ntíl : A, i:l~ias d.e All:u to 
Torr(:J (1,h1tcsc com índice Temissivo ) . 

4 - · Olivdra \' inn:i: fÍ:1ç;i e As~im il 11° 
rüo - :I.• tdição (11umcnuid:i. j. 

6 ·- .A•,i=u~to d t Sttin l,H ilu ir~· : Scgon1ln 
V~i:cm de, Hío de Jn nciro a !>t inas e~

. r:tlJ1 e a S. P.\u\o ( 18:!~ ) - 'l'r :.,I. •· 
'l)rd. roe Afon~o d!? E, T;mnny, - 2.e 
tll :ç:io. . 

G - D11tist.J\ Pcr(!irn: V11h o" e (C\i.,1tti'•· 
do Br:isil. - :?.• cdkiio. • 

7 - n r. tis::l Pcrci1:.: l Hrctrhcs de ]tuí 
nnch!l•n -- , ~~~ondo k;t\(l, •"~e(.)'.!: ido~) . 

. 2.-. cd?çiio. 
8 - O!i.:l.'i r:i \'!.:tnn: t•o11ulnl','.Í\."! Mc r i· 

dlonM~ do Or3i;il - <t .> ~"ii,J,o. 
!) - ?\ir.a n mlr ii:uc3: Os ,\íricm,o~ 110 

· ar:11,il - ( Uc.-v i:ir.o t:' prrtncio de Jfo. 
. , mero J• !r""l. l? rní u,.amt• n1 1) i lu:n n 1tfo 
.. - :! .• f:Oi~ão. 

·JÓ ·- 01!•:l' iro. Vii1 na: 1-: ,·11 uç<i,l d,, T>o,·ll 
.' Drn,.ikiro -- a .• ~ Í( :io (Hu~t r ,·cb ) . 
11 - Lu ís d,i C:i tnnc:: Ca:icudo: O C'onl!c 

d"F:u - V1Jl. ih1~lr-mlo. 
12 - Wnnd~rt ,:,y Plnbo : Cn r t:i-. do tm. 

ptr:i d r>r l'edco JJ ao D11tíio d t- C•, kt!pc 
- \'oi. il 11 ,; t r;do . 

13 - Vicente l.lcin lo C:r rilow : A' rnu
: ~cm d:i Jlistori11 do Brnsil, '2.• c-di\i:o. 
14 - t'-, ·lro C:almon : Jt i~lur ia d:l Ci\'il \· 
;> 2:11,;i'&o Ilrn~ .Mrn - 3.ª cd ir. :io . 
i6 - Por.ui" Cn:occ r::~ : D11 H~!:111icin IÍ 
, qu,·d=- de l!1J111:,i - 3 .• vo!m nc (<l:1 ~~-

r lc "lh-laçe~ E .~l~r iore, ili.> Brn· il" ) . 
to -· A H1rrto Torr,:,s : A Ori::inhnçii.ó X n 

cion:11, 2.' e<ll~iio. 
17 - A lhtrlo Tort~: O l'ruhlc mn :-:o

clon;:i l Hr=-~ il , iro, 2.~ <'Ui, iio. 
18 - Vlsror.i!c do T o. uni,.,.: Ptdro ll. 2.• 

· cdlçiio. 
ltl - AfonlfO de E. To un:i:;: V i5iJnt1lu 
, do Dr3.5i l Co!iminl (S•~c. XVI•X\'Il!}, 

2.• eJiçi'.o. 
ZO - Alltrto de Fnri:i: Mnu â (com tr~ 

J!u,1t.ri1,úc-4 !6rn d•> texto ). 
21 - Datíot.n Pcr<! irn: Pció Drn~ll M11 ior . 
22 - E. rt~quctt~- Pl ute; En!l=-loa de A n

t.rcpalorlt1. Dralll leJr4. 

2:'l - Evuri!l to de 11fornb: A cacro,·idão 
11fr;c1111~ no 111':>.ail. 

24 - Paocll á. Cn :01:<!rns: Prohl~mM de 
,\dmh,istroriio, :ta "di,;,io. 

:?G -- !\fa r i::, Marro:-iui m : A ll~a · do 
Nordutc. 

20 - Alberto Ilati.íCl: Rnmc,s e Pcupec:• 
ti,·a,.. 

27 - AICredo E.ll:!1 Jun!or : Populaçõtt 
I'•nlí~tns. 

ZI'! - Gen<'t.:l Couto d,~ '1tnz:ilhãi:!:!: \'!n· 
~cm 110 Ar.o;:1111i11 - .\." \:Jiçi;o, 

29 - J,mi.1- de Cnstro : O prr.Muun da 
qJímcr,laç:io nn Dru!la - P rcfccio do 
PN•í. Pedro r:'.!.c:id~ro. 

3 1) - C1111. l'r~dcrico ,\. l1011<Ion: r" 'ª 
Brasil Centra l - Ed . ilus! rac.o, 2.• cci• 
çii u • 

:11 - ,\,.1;vc1lo Arn:>r:.I : O UrMil no cr i• 
H~ ntllul. 

32 - C. <lc 'llklo-L<!W,o: V L'll tnntts do 
Prin,c;ro Impcrio i·:J. ilus: rntla . 
<~or,1 l~ f i:;ur,i~) • 

3:1 - J. ~e Snmpuio Ferr :ir. : :l?etrorolo
i:;a Ur,uileln . 

:i.1 - Ar.i.;ioM c..,.•tn: lntl:'Od:i tiio li Ar· . 
qucol 11::- ill ll rui ieir11 - lA. ilui: trada, 

3:í - ,\. J. Snmr>nio: Fi l 11~coirrní in d o 
Ur111II - ~d . llll~ trncla - !! ... d'.~:io. 

3ti - ·AI fr('t)o I~!ll:1 Jnn ,-:>:-: O ftn ndr lrfll· 
rno 1'11uli,ta o o Ue(Uo do !ih-r ld lnnn 
-- 2 .• eJí,; cio. 

3i' - J . F. <l c A lmd clo. T' roda: l' rlrnt iro, 
:Povoadorrs olo Ilrosil - (Eu. ilu4-
', r ; 11]n ) . 

3S - Ru i BRtbosts: Mocid11dc I F.illlo 
(C::trt.:11 inQti i '..., s . P:dnd a.ln& e nn• 
tndn:; ror Atncr!co J11~0 ii,11 Loeo111bi 1 
- I::I!. il u:i t rada. 

39 - f~. Roll ;:at!<'-Pinto : non donio · - 3.ª · 
1:tl i~1:o (n•tmcntnd.'l <' i!us tr:td!\J . 

-:O - !'adro Cril:nnn: ll laloriD Social do 
Drn6i l - l ." Tomo - F;Ap irito do So• 
ci(dad, Colonial -- z.• dlç:11), l!'..l >:l
t r111b ( i:001 13 i;rn,·u rn:<). 

.\1 - Joié-,~.nl11 De!o: A lntell tend1 do 
llr:i~il - :i.• ccliç.c;o. 

4Z - Panõiá Caloi:N4~: Formaciio Ili.a. 
t11ric:1. d" R rn~il - 3.' ~ içü.o (com 3 
llUl;TM fó rn do WX!O). 

43 - A. Snboia Ll:1m: Al~rto Tarre., e · 
aua obra.. 



4( - Esteviio Pinto~ O,. lnd is: Pna.s do 
NÓrd~te (com 16 ~avurns e · m a vo.,} 
- 1.0 \'olurnc. 

t 5 - 13aRilio de )t11s:alh:1cs: Es: p:i.n,. ão 
Ccoi:ro{ic11 do Drasll Coloni11l. 

46 - R •: n:110 Mcn donç::: ,\ inf luenr.l n 
ofri cnna no pnr1ui:uês do Hr11.\i l -
&l. ilust n11l:,. 

47 - !,fouuel Uomfim: O Urn ,il - Com 
uma notu c x.vlicut i,·a cle C:i r lo~ Mnu l. 

48 - U r\sino V inr..:,: ll:i niki ras ,e aerta• 
nL,w bAlnno11. 

4!) - cu.,tavo Da rro~o: llistocia Militar 
do Drnuil - Ed. ibst rad:i. (c\lm GO 
i: ra\' um,. e mn:i:is ). 

60 - M:ir io Tr:ivusO!'I: J' rojtç~o Conti
nrntal do Urnsil - P rd 1clo de Pun
di{i Caloi:cro.:, - :? .• edíç:io nmpl(ntl11. 

61 - Ot.av lo de Fr<!llaa: Doençu afri
c11nc11 no Ilra..1il. 

6:? - Gcneu1l Couto de Mns:nlh,i~: C 
id.-ai:cm - 3.• e<liçúo complelll, com 
p :i r tc or ii:i n:11 TUl' Í·l{Ullrll ni. 

li~ - ,\. J. de Sampaio: Il io"~i:re f i11 
dinam ico.. 

6-i - Anto nio Gon tijo de C;\rv::ilho -
Co.los:tra,. 

t;(í - JJl!ccl, rando A ccioly: O ncconhf'< l
mcnlo do IJr:i ,i l pelo:, Estado~ 1.: rii do~ 
da Amc rlcn. 

lí6 - Churle!l Eltpilly: Moll1rru e Cnr
tumn do UruiJ - T ralluçi11,. Jircfa. 
do e · notns de Ga~tiio Pcn nlv:i. 

li7 - Flnu5ino Ilod ri~c!I V11 le : E lem~n
tns de Folc lo re mo,dc:il Il r:uil.-í r o. 

SS - Ai:1:uHo de Saint,..ltil~ir<?: \'i:,i=cm 
ti .Pro,·lntía d~ Sanl8 Cotnrino { JS::? O) 
- Tradu , iío de Cor!O-J do Co11ui {'t>
nim. 

~!> - Al Credo Elll~ J unior: 0!1 Primei
ros Troncos Pau!ialll~ e o Croi:nmcnto 
Euro-Amcricnno. 

60 - Emilio Rivn'J~cnu : A vida do, ln• 
· dia., Cualcar'Cis - Ed ição llu:itnúa. 

61 - Cond~ d 'Eu: Viai:em Mili tar 40 Rio 
Grn ndo do S ut ( Prcfncio e l!J c;.'.lrtu5 
t!o J>cincipc d 'Or!c:ir..!I, comcntoda~ por 
1,!ax 1-·1ci1as) - E:liçiio ílu~ tr:i<la. 

C2 - A~\'nor A111rn:ito de Mi rr.n•l:i : O 
R lc S iio Fu ncl~co - Ed iç ;",o i' u~tr nc. 11. 

63 - Rn imundo .Morni:t: Na I'lanicie 
Arnoznnlca - 4,• Cil iç;io. 

G4 - Gil~rto Frei ri'.: Sobrndn, e t u. 
ea mboa - Dce1.1dcncin pntrin rccl TU• 

rnl no B rnsll - Ed iç,io llu strntla . 
66 - Joiio Dornn:i Fi lho: Siln J udim. 
6& - P r imill\'O :iÇfo,cir: A Ju~tro<iio e 

o l mi,trio (Sub9id io3 ;iora n hi~toria 
de etlucnçúo no llrn~IIJ - tS:?J,16:i3 
- 1.0 \'Olum c. 

67 - Pn ndiá Calog<:n~: ProhkmQa do 
Co,·crn1> - 2A C(Jiçl'io. 

68 - Aurcusto d.t! Saint..H l!nirc: Vlcitem 
li s Nmccntu do Rio Siío FrilnCÍ!lco e 
pd:i. l'ro,·ind:i de Goiaz - l.º tom o 
- Trnduçiio e not.-is <l,:: Cindo Ri~l
ro de J.es~n. 

6!> - l'r11do :Mnin : A lr;i"réa da Hi~lorin . 
?,.'n,·n! Jlro~.Jci ra. 

70 - Afonno Arlnoe d(' ::-.1:tlo F rnnco : 
Concei to no Civi li111çãn n rnsilcir11. 

il - I'. C. l fo• ·hno - llnt a n le/\ t ,Agri . 
cullura 'no Dmsil no StClllo XVI -
ll'c.•q11is.u e conlribu i, <i~) . 

7:? - Aui;:u ~to J(' Sa in t-l{i la irc - Se, 
.cundo. vlos:rm ai, Inter ior do Drasll :....' 
"t:~i,iri(o Sanlo" - Trnd. t!e C:irlo, 
M:id,•ira. 

73 - I,uc in Mii:ueJ.f'crc ir:1: !\Incho.do de 
Assi~ - fE,it udo Crilico-lliocra {lco) 
- Euiç,io ilu:str~da. 

;, - J>nnúi:'i Cnloi::erns - Estu do, Hls
torlco, t Pnl it ico, - (Rt'S No3trn •• • ) 
- '.!.• cdiç:Ão. 

7;; - Afo:i ~o A . de Fr~it."\:i: \'~:iualorio 
Xh~'(!ns:al ü (,·c ror.culi::nJo '!)(')o por lu
':uê~ fnl:iuo em S. J':iu lo) - Lin lfu:i · 

'1 upf-~:ra tnn l. (rom 3 ilustro, õ~ !oru 
tio tc~ :01. · 

i 6 - Cu,tu,·o Uarroso: ni!\t.o rla ucre~ 
do lira.A 1J - l . • p :i r tc : .. Do d~co

l,ri m( n to ó. nbúicnção tle P~ ro I " · 
Etli,üo ilUtitr:i ,111. 

i1 - C. de Mclo -Lciliio : Zoolo,i lQ do 
Dr:i5 iJ - Edi, ,,o f!U$lrnda. 

i!i - A ui;usto de Snint.Jiilu ite: Vinl:CO) 
.;,, hll$C('nk, dn J: io S;in t·r:snl."Í"('" ~ 
pda Pro,·incl:i de Goi:iz - :?.º tomo 
--: Tr111luç;·,o e not us de Cin do RI, 
h,:1ro de l,c~•:i. 

õ() -- Crnvdro Co~!n: O V i~\'undc de 
Sinimh:i -- Su:i Vitb <! iua ntunçüo 
nn politica n:ieion t1l - 11110-f!ll,!J. 

80 - Q,-·nl<!o n. Cnhrnl : Sonta Ca,lnrlna 
- Euiçiio Hustrnd:i. 

Sl - l.«!mo:I Briio: A Clo rio ~:i Sota ln,. 
do l'r imc:i ro lmperio - Frei Caneca 
-- ;.;c1. !lu,trn\l., . 

8:? - C. de Mdo-Lei tão: O Dra! II Viaf4 
P~io-. Ini:: lnc!. 

~3 - Pdro Cnlmcn: fl iator!D. Social dt 
nrn•il - :!. 0 'fomo - F., pirilo d:i So
ciedade Jmprr lnl. 

8·t - Or!nndn M. Cnr\'n lho : P rnhl tmn , 
Ft1ndamtn tals do ?tf11n ldplo - E<l ição · 
ilu,tmdn. 

e6 - W nnúcrlrr I'!nho : Co1t1lpe e ,,a 
Ttmpo - F.J. ll u,nada. 

86 - Aurc lio Pinheiro: A· Ma r;c m do 
Amaronu - Ecl. llus:r11,b. 

57 - l ' r im itivo :Moac iT: A I natruçúo 
• o Imp,·riD - (Subsidioq !l:lt'C\ I& 
l !istór i:l d:. Et!u<":içi,o no Drc.s i! ) -



·.2.• T'Ohnne - Rdormsu do •oslDO 
....: 1S&f.•lB1!9. 

-88 - nel!o Lobo : Um Varão da Repú 
btlca: fernanllo Lobo. 

8'0 - Coronel A. Lour!v11! de 1..lour11 : 
· ~ Pôt(U ,i.rmadu • . o Dutlno 

Di,tôrfco do Brull. · 
90 - A\fr~o 'Ell la J uc 'or: E'lolaç!o da 
. EconôU1ka Paol11i..., • 1cu Cauiu -

Ed!çõ.o iltllltnda. 
·,1 ·- Orlando M. Ca"albo: O Rio da 
·. · Unidatlt Nar.ani.1: O SI.o Fnneuoo. 

• - Edlt'.io llcet.-d.L 
W.- Alrnir11nt(: Antonio Al,re~ C1.mt1i-a: 

Enulo Sobro u Corutni(~ts N.,.•I• 
·· · Indi1tnu do Brasil - 2.• t-d içào 
. lluat~da. 

OS - Sm1tlm Leite: Páilnaa d• Di1t6· 
ria do Dtu1L 

~, - Sa!omuo dt Vnaconct>l~ : O P ico 
- Mina, t o, M'. lnrlro1 da lndtl)t'n· 
dtnela - Ed l(l\o iluetrnda. 

9r. - Lul~ A~11sl:z: e Elluibl'th Cary 
Apulii:: V;a1tm ao Bra,11 - 1865· 

· · 18G6 - Trnd. de Ed!lard SU:i.seklnd 
~ llendonta. 

95 - O.aorlo da lto,:ha Dinl't: A Poll
tlca cine Con,tlm ao Drull 

97 - L im4 F ia'llel :·l!do: Oéato J>arana• 
tnH - Ed l~úo lluJtrads . 

BS . - F, rn1ndo dt Azev~o: A Edaca· 
do Publica ria S!o Pao!o - Proble
mas e diacwaõa, (Inuuorllo Pllr'll " O 
E.atnoo de S. P11clo" ~ 102GJ. . 

90 - C. de lCcl~~lt.!o: A Dioloiria 110 

Br••II. 
100 - RobM-to S lmo D~t:"n: n:.torla Eco
. nomkii. to Brnll. 1::.di,no i\u:itcnca eni 

2 tomo9 100· 100-,\, 
101 - 11"rbert I311\d,3.r,; Ennloa h Et • 
· nolorla Dnullelr•. -· Pr'C!ado i!e 

Afomo de E. TAun:iy. Eultdt.l \111.$• 
l!"1ld&. 

10i - 8. Fr6PS Abreu: A r!qvtU mJ· 
nrral do Briull. 

10! - Sousa Cani l'lro: Mito• Africuio, 
1111 Drull - üll,io 1lU11tndL 

lOt - AruuJo Uma - ~muonla - A 
Tcrm e o llom~rn. (lntroduçu.o h. An· 
tropoJitl'Q'°ra tl,i). 

105 - A. C. Tu are, Ba.at.oo: A ProTI•• 
eia - z.• ixll,lto. 

108 .- A. C. 'Inale!l llutoe: O Vale 
do A1I1uonu - 2.a rd l:;iio. 

107 - Lu~ dA Cll:ll11.re. C..acudo: O Mu• 
qu~ de Oll11d11 • Meu k m Do ( 1793· 
187() J - EdJçAo Jluatradn. 

101 - l'adr. Antônio Vleir.a: Por Bni• 
alJ • Poruisa! - B.rmõa, conieP ta coo 
por Pedro Catmon. 

1011 - OfOr'lfU Rardersi D. Ptd.ro D e : 
o Con r.e de Coblntall (C.Orl'dl)Ond.ru-· 
da lne<l lta). . 

110 - N ln11 Rodr l:ucs: JJ raç:u hiusia: 
si.u , a ~poruabílldad, penal no 
DruU - Com um 41!1 tu<!:, do P~t. 
A (rAnlo Pc!:rot.o. 

111 - Wub!r. irton Lt1!s: Cati!t-..nla d, 
São Paalo - Gon•rno de Itodr lro 
Cc:s.'.lr de Meneie, - 2.a t'dlçiio. 

112 - Es tcvüo Pinto : Oa Jr.dlrinu ~o 
N ord~te - !?.• Tomo (O ~ nlu,.liu 
e estruturo ! Ocfol dos hid i.:cnaa do 
norcl~te bra&ilcito), 

113 - G1111tüo Cruls: A Amuonla QOP 

,11 VJ ~ Ob:do, - Turouc.n umne -
r rc:{ac io de RoQucuc P into - 11~•
trado - 1.11 Miçlo. 

114 - Corlos Slh,ek i .t dt Mendonça: 
Sllvla Romn o - Su:i. F ormoçi!.o l':.• 

tclec tua\ - 181íl·18SO - Com .uma 
\n\roouçi,o blblicttmfün - Edlçãu 
llustrnd11. 

l lS - A. C. T11-:nc-, BMtos: Cutaa do 
Sol it,irlo - S.• C'.'d:çüo. 

11 G - Aç:et\or Aui;usto ~ Mir111\dn: IÀ· 
tod as Pla11ltns ta - Edi~:,o l!uetradn. 

11"1 - Cnbric\ Snnt~ de Sou~11. : Tr•· 
t.ido Dtjcrit lTo da nraall era !587 -
Come t:i.rios de ? t nn;isco Adolfo V11 t • 
nhos;:cn - 3.• Edlçiio. 

llS - Von Sob: , Von Mn. r tius! Alr• · 
Tés da Dalo - Ex cc-r;,to, de "R d se 
ln Btasilicn" - Tradução e nom, ue 
J'jrajá d11 Sil v~ e Pc ulo Wol !. 

119 - Sud 11fonnucd: O rreeuuor do 
Aboilcion l1mo - Lu l:r; Gal:Illl ~ E<J j. 
çúo !luat rods. 

120 - Pedro Cnlmo ; O Rtl f' ilotofo 
- V:,ln de D. Pedro II. Edição JJuo• 
trad.Q. 

121 - Prirnltl\"O li{onclr: A I1U1truçlo r 
o lmpirlo (Su'.al dlo, :parn a J,{ h t6r!n 
ds Ed~~oçü no Bras il ) 3. 0 volume - · 
1854-18$9. 

122 - Fcrnat\do Sabol:, de Mcde!ro11 : 
A Liberd:1<l t de N • ~ci::içiio do Am.a-
20110• - Reln çõu e!'lltc o ir.ir, ér lo e 
o~ Estudo, U nlüo3 elo. Ame rico. 

123 - Uermo" n Wr1Ikr. : O Dom ln lo 
Colonia\ Ilo\11 clh no llrc>ait - Um 
C~pfl u lo d:i IJist ór! n Colon lJI do Se· 
cu!u X.VII - Trl\duçúo de P edro Ce\i:.<I 
Uchõn Cavn lc::intí. 

12.t ...... Lutt. ~ Qnnn: ,\ C:ôrtt l!e Po't· 
t11:al no llr~i l - No!As, d:x:t:mentos 
dl I1 lomotlcos e ca rt::i, d:i l ver:atzít 
Lcopoldioa. Ediçüo lfualrada. 



12! - Jolio Dorua.s Filho: O Padrou~ · 
e a breJa Braallelra. 

l.U • 126-A - Au~t.o de Salnt.-B!lalrc: 
Vl11~ ~lu pronricl• de Rh ~ 

~J'anl!fro • }!(D., Gn-.. - Em &:,la 
tomoe - Edlcio llt11lrada. - Tra
dução e nctu de Clado Ribeiro de 
Leisa . 

127 - Ernesto Elinn: ÁI Cnrru aoa 
PaJmue. (Sublfd !O& pua 1110& b'at().. 

ria) 1.• Vol . : Domlni'O& Jorp Velho e 
G. "Tr6i.o. Nc~11" - Prctã.: lo de A!on• 

, ao d~ E. Tau n1.7, 
128 e 128-A - Almlrento Ctl1todlo Joe6 

d, Melo: O Conmo Pro'riaorlo • • 

Rnolução 4e JSH - 1.• 'fo~ 
crn 2 wmo,. . . .;: 

129 - Afranlo Pewto: Clima e Ba6-, 
- Introdueã<, b!l)-o~rllflca 4. e.lTl,-i 
füs.çno bretsllel ra. •, 

1SO - Maior Frederico Rondon: N•1 
Rondônl i. Odd.tnW - Edlçiio U.-:· 
O'. dA. 

131 - Hlldtbralldo Accloly : Llmlt.t. il• 
Brull - A fronteira <X>tn o Paruirual 
- Edlçao Ilustra.da com 8 xnapaa 
fora do texto. :' 

132 - Sebutlão Pastano: ·O Cod• d• 
Arcos e a RtTohitlo •• 1817 - UI,. ; 
çÃo U"Uatrad.... 

COMPANHIA EDITORA NAOONAL 
Bu doe Gwm16-, 118/UO - Si.o Paulo.. 
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PROLOGO 

Quer a illustrc escritora Leonti,ur Lichrio Cardoso 
que figztrem palavras minlzas ,zesta 2.ª edição de A' J[AR

GEJ[ D.4 11,ISTOR!A DO BRASIL. E' mais uma das 

immmeravc-is gentilc::as com que me vem honrnndo essa 
bondox, amiga. Explica.~sc. El!a sabe que cu, faço da 
memoria do autor, seu irmão., o grande Vicente, objccto 
de ma culto irrcstricto, esse que todos deve-mos professar 
pela mais ampla admiração ao talento e á cultura uuido.s 
ás virwdcs de um caracter. 

Era isso o Vic~nte. 
Gratíssimo pela áistiucção, transcrevo para aqzti tre

chos de um artigo qtte pitbliquci, em 1933, no "BOLE
Tllvf DE ARIEL" (1)) no qual procuro salientar a' 
feição primacial de V:'cen te Licínio Cardoso: 

u A educação do nosso Povo ÍOÍ para Vice12lC1, 
com verdade} a méta culminante, o ideal a cu,jo ser
viço clle pôs todo o seit talento, toda {l sua c11ltttrcz, 
todas as sttas aptidões e encrgiM, todo o seu. coração, 
dando-lhe a propria vide, quando um mal entendido 
psychico o fez jztlga1·-se incapa~ de prosegitir ,w. 

(1) Rio - Ju!ho - 1933. 



luta. Falo c11~ nuil entendido psychico e justif icr,, 
lembrando qtte Vice;:te, da si u11i grande sautinien
tal, con:.nwtteu, o grava erro de julgar ter forças bas
·tantes para submetter ou,, a1ifas, subjugar a. qualidade, 
q:te lhe era precipua, ao domi,zio do cerebralis,no. 
T1tdo eni holocausto a para a victoria do seu ideal. 
E o resultado fai aquclle de Jza. dois a11nos, á esse 
que ainda agora dcplormuos, anwrgarnente. Do con
flicto aHtra a ra::ão a o scntiJnento, do cérebro a que
rer absorver o cqração, acabou succumbindo a parte 
11wis fraca - o !tomam!. . . (2) Como bem obsc>-· 
vou Fernando de Azevedo, "P'"icanta Cardoso '' consu

niiu-se na chama do seu proprio ideal". E q1te· a 

natureza requ~r certas lzarntonia.1 e -impõe uns ta.n
tos equilibrios, que se não devcni desafinar nem 
abalar, tão pouco, se1n prejuízos fataes. 

A feição espirHual que se pretl?UÍa attribHir a 

Vicente Licínio Cardoso será sem,pre, etn todos os 
pontos d e vista; váriat polym-0rplw, intensa e ex
tensa, poré,n com certeira tandcncia para o mesmo 

(2) Sig. Freud Un sotwcnir d'cn./mice d( Lcornad dt 
Vinci - trad. de :!\·faric Bonaparte - Lib. Ga11imard - Parzs 
- 1927. 



fim. Que o digam as suas obras já publicadas e 
o immf!nso cabedal de artig~s C! conferencias, os 
qu.acs irão, brevemente, apparecc11do, csz.fci.t'ados em 
novos livros, para maior gloria da, cultura brasi,.. 
leira. Nessa figura i1tconfwulivd_. conj11gam-sc -
pelos 11mltiplo.9 assrmtPfos que versou, discutiu, cri
ticou e doutrinou - o scientista, o philosopho C! o 
socio!ogo. Estudou muito, acéumulon conf1eci11um
tos, assimilou-os e os expôs com discc-rnimeuto, 
critcrro e persuasão - o scientista. Analysoi,, 
coniparou, syntlreti::ou C! gcncrali::ou as nuitrrias 
aprelldidas, numa ansi.a incontida áa, verdade sobre 
os home1us C! as cousas, para. melhor a evidenciar, 
explicar e ensinar aos seus semcllia1lfcs - o phi/o .. 
sopho, o huntanista. Tambéni estudou e visitou, 
com olhos cxpe-rientesJ 01ttros povos, afim de ,,,-;;: 
1h01' conhecer, pclo confronto, a 11.ossa gente, àe 
qHe11i elle tanto sabia e PM qm?·m tanto se t'nterC!s
sava - o soci-Ologo. 

Mas Vicente Licinio Cardoso compreemlta 
como poiecos ( e o nosso mal é SC!rcm pouquíssimos) 
que, -nu.m país qual o Brasil, por isso ou por aquillo, 
IC!rra tão pobre de letras, as. gencrali=ações !tão de! 



se perder, fatalmente, por carencia de ottvidos qi,c 
as cscut~m e de cabeças q1tc as rntl'ndmn.. Tal a 
rn=ãa por que elle se fez ed1,cador. E' por isso que 
clle, nos ultimos aunos da sua 1.,ida, se cnfrcgo1t, de 
todo, á obra, apparenten:cnt~ modesta, da brasilidade, 
isto é, da educação do nosso povo, plasmando-lhe 
um caracter com o signal da raça e suggerindo-lhe 
ideaes proprios, de modo que essa possa, cm po1tco, 
dignamente enfrentar-se com as velhas e as novas 
nações. Aliás, tem. sido essa wna das preoccupações 
primaciaes d os 111,Qiores espiritos da joi'cm,. Amarica, 
o que f a:: suppâr ser isso um com,o pendor 01i voca
ção imperatir.·a ,reste continente: - aqucll cs que se 
crêem, mais generali::adores de id éas e aspirações de
rn onstram, a cada passo, o f1wdo nacio11alista da seus 
espíritos, segundo as tendencias das respectivas raças, 
infltte-ndadas estas pelas forças ambientes. Nos 
Estados U1zúlos, é, antes de todos, Bcnjanu·n Fran· 
klin, depois, Longfcl!O'W, deatro do romantism<J e 

d o lyrismo d os -'eus poemas, tão sau.s., a cantar, por 
e.rcm'plo, no A Psalm of Li fe, a poesia da acção, o 
pragmatism.o nortc-america,io, pâsfo depois l 'tn. ·dou
trina pelo p/zilosopho seu, patricz-0 William James. E 



este i,ltimo, é opport:,no frisar1 sobre ser 1,ni philo
sopJzo, isto é, um generali::ador, f ai também, um 
pedagogista, tini educador, como bem o provam, os 
seus Talks to Teachers e Talks to Pupi!s. Tam
bém, estadunidense é John Dewey, hoje nonie em, 
justa voga. 1Va Argentina,. que cêdo muito se úitc· 
resson pelo assumpto da educação, dr!stacam-se os 
vultos 'Gdmiravcis de Sarmiento e de Alberdi; depois, 
Ramos Af ejía e Agustfn Álvarez; ·mais tarde, Carlos 
Octavio Bzmge, 1 ngenieros, }J anual U gartc e Ricar
do Rojas. O pequeno Uruguay cresce, a·mpUa-se 
aos nossos ol/zos, quando rcflcctinios sobre ser ellc 
o bcr,o do cdnspicuo Varela e do gigante Rod6. 
Para não citar o:Uros de outros países, lcmbreni-se, 
quanto ao Pen,, o altissimo poeta Santos C!tocano 
e o emincntissúno s~ciologo Francisco Carda Cal
deró,i. · lv! ontalvo, no Equador. H ome11s da sciew 
eia e da arte, lzomcns de governo, alguns dados a 
generalizações, em todos clles predominando, porém, 
a nota marcadamente americana, o cunho fu nlramc n
talmente nacionalista e edttcativo. Do nosso Brasil, 
será preciso nomear indivi.dualidades de tal quilate? 
Ha um. constituinte de 1824, niedico e piiilosopho. 



cujos projcctos, abundantes nas annaes da época, são 
pro--iJas cabacs do seu amcricanism-o avançado e da 
S1ia cmnpreensão amplissima dos problemas brasilei
ros, eutão tsboçados, com. o qHe se ·mostrou 101t an~ 
tecipador de idéas bem digno de nota. Aqui, a j1,s
tiça, est011, certo, salva a possivcl imni.odestfo da 
1nin/za parte. Refiro-me a Antonio Ferreira França. 
Passando a outras eminencias, ignorará algucm 
que11i fora11i José Bonifacio, Diogo Feijó, Gonçal.ves 
Dias, Tavares Bastos, José de Alencar, Castro Alves, 
lv[a,zocl Victorino, Alberto Torres, Eucl:,1dcs da 
C1t11lw, Sylvio Romero, Ruy Barbosa, Benjamin 
C onstant, Licinio Atlzanasio Cardoso, H eito, Lyra, 
Anzoroso Costa, Tobias A1 oscoso, Amattry de J1 c
deiros e Manuel Bomfím? E toda essa pfoíade de 
medicos, cngcnlzeiros, juristas, scientistas, artistas, 
niilítares e estadistas, alguns delles dados a gencra
li~ações, versaram, discutiram e propz,.saram, questões 
educacionaes sob o. ponto de vista brasileiro. Dos 
vivos, destacam-se Afranio Peixoto, Gilberto Amado, 
João Ribeiro, Jgnacio AztrJedo Amaral, Oliveira 
Viam,a, lrfigue! Calmon, Tristão de Athayde, Lco· 
nd Franca, Vivaldo Coaracy, Fernando de A=cvcdo, 



Fernando de M agal!zães> J onatlias Serrano, Renato,· 
Jardim) Alcides Bezerra, Miguel Couto, Roq·uette 
Pinto, Liberal o Barroso, José Augusto e outros. 
Insisto ~,esse facto e reniemoro esses no111es apenas 
.pera dem.on..strar qtle Vicente Licinio Cardoso) dedi
cando-se, nwis que a tudo, á "1110dest:'ssima" causa da 
educação do P<r.Jo - muitas e repetidas vc=es por 
clle appc/lidada de IlR.A..SILIDADE - fo( por isso 
,nesmo) uma das nuziores cerebrações que q, nossa 
patna aitida produ::iu, ta,ito o seH talento) quanto a· 

sua cultura, ta·manlw. a sua abnegaçã{) em. pról dessa 
·mocidade que sera o Brasil de amanhã ft,[ AI O R E 
ilf ELHOR ., ... n 

Era o que ei, dizia e·m 1933. Esta obra, que acaba de 
lograr 2.ª edição, conio as outras publicadas antes e a.pós 
a sua ·morte prematura, é benz. 1,11ra bella am{)stra da fei
ção me>ttal de Vicente Licinio Cardoso : SOCIOLOGO 
- EDUCADOR. 

Rio) 1938. 

ACACIO FRALVÇA 
( T ulmico de Educação) 





ADVERTE1VCJA .4.1.VTIGA (*) 

A gr·afia empregada 11cstc trobalho é a corrente, 
aquela comumc11tc u=ada no país /1elos autores e pela 
imprensa. .1.Yiio é porhn es::a a grafia por 116s empregada 

cm nossos escritos, atc11dr.ndo a que a reforma [Jtafica 
tc,zdc11ti,, á sirnplif icaçiio do 111odo de escrever os vocabu.

los sc11tlo, a. 110.sso vêr, justa e racional, oblcvc mui 11atu

ralme11 te, desde algum. tempo, a nossa. apro·vaçíio e ade=ão. 

O que fa:::c111os agora cm. publico é, fortanlo, uma. 

larga j)rO'i.-'a. dcmonstrath·a. de que não atribuimos impor

tancia ·11iay11,~ ao problema da grafia dos r:ocalwlos, quando 
co111/1arado aos f>rohlcmas relativos ás proprias idl'i{1s Ot l 

noções co11tidas ou. cs pressas f'or essas 1ne.s111as f>alavras 
011 'i..'OCCZblllot. 

Com o decorrer dos tcJ11pos, o rnodo de grafar as 
palm. 1ras varia cm ,,1crdadc dentro de certo.'. limites. 1Vo 

português, cspccial111c1llc, a. va1-iaçiio 11ão teui si.do pequc11a 

e por tal forma se tem operado, ra/)iàa. ~ illtcnsa, que 
dificil nwsmo se tornaria a rcftrc11cia englobada, se acaI;o 

(*) A «Adi .. ·rrle11cin1> aci11za -:·cm c.r/1vsta, 11esla mesma gra
plzia. cm Iodas as obras p11lJ/1cadas ai11da. em vida cio autor, a 
co1itar da <t.Philosophía da. -:l,·/~i>, l? cdiç(i.o, (191S). · 



Hão se tornasse aqui de todo i11oport1mo qualquer e=cmplo 
1zcs.1e sentido. É bc11i de ver que se11do a língua a pro_-
p • rr ~ I ') d f • ' l na _Ta.a· o po,.10, gru za certa e aq1,e a que go=a de 
1c.=o corrente} ele uma popularidade -maior ou de uma acct
tação 111ais _qeral . . . Longe de 11ôs, portmrto, pretender,' 
aq1,i ou allwrcs, tra.:cr o 110J·so co11curso âs discussões 
sobre "ortografia" . .. 

Esta ad'i:ertencia ·iuicial serve apenas para mostrar . 
publicamente a rclath1idacle co1n que julgamos acertado 
dever c,zcarar as ra::õcs dc::cn,/olvidas sobre assuntos 
daquela. naturr:=a. 1V cio /w cm, nosso proceder ·i11cocrcn
cia, qumido abaudonamos a. grafia sz'.mplif icada 1t=ada cm 

nossos escritos para apre=c11lar cm- publico as nossas 
ideias. J-Ia tolcrwzcia e i~CllÇtío apenas} dc-sdr. o 1110111eJZto 
que wio consideramo:..' d~ ncnlwm modo oporfrma a ·insis
tencia ou disc11ss<Io sobre qucsfiJcs de grafia. A i.:c11çtio 

define a 1·c~'atfr.:idadc ela imporla,:cia do problema; a 
to!crancia serve ai11cla melhor ao nosso scr;.iiço de pro
faganda. 

Em tempo breve, acreditamos que se faça eui nosso 
1neio a -reforma ortogtafica já suficie11femc11fe esboçada; 
em país 110,:0 as ideias caminham naturalmeate lijeiro por 



não encontrarem a re::istencia do pe::o morto do /z(Jbito 
qzt~ wna longa he-reditariedade estabelece. kf ais q mais, 
e·m país onde os analfabetos constituem, q maioria apavo
rante dos mUliõcs para humilhação de uvia mi1zoria letra
da, a sintpNf icação .será úiestimavel. Por isso 1ncs1iio, o 

mu~ilio qz,e cada um. d e 1zós puder prestar ao problema 

vital da iHslruçiío não deve ser dcsprc::ado nem apou
cado. A tarefa é tão graudc, os re:;ultados serão tão. valio
sos e o dcscuid o tem, sldo tão geral nesse senh"d o, que se 
não deve prescindir n-crn mesmo da coopcraçüo das mclJ10·

rcs forças. Os fins justif1'ca.m, ás mais das 'Z.'e~cs, os 
1n.eios. As coitsiderações etimolojicas dtrJem, ceder ás 
exijcndas do utilitarismo. O pra::er de uma pequena casta 
ele lrtrados deve ser sacrificado pelo. sen.1iço prestado a 
uma grande maioria. a ~d1t.car, a instruir, a sociali:;ar ou 

íl nacionalizar. 

2 - A. M.. R. 11. 





Rio S. Francisco,_ Rio sem historia 





RIOS. FR.ANCISCO - R.10 Sl;M 
HISTORIA 

A Th eo dor o Sampaio 

Confereacin realizada ( 29,VI-923) nci 
Sociedade de Geograpliia do Rio de ]a. 
neiro, acompanhada de projccçõcs õe 
,·islns tomadas no frecho Pitnpóra
J oazciro. 

"Ce1iamcnte, a força centripeta da. realeza 
revigorada com a vinda inopinada de João VI 
e 15.000 acompanhantes; reforçada pelo gen.io 
do cgregio patriarcha, domando o animo varo
nil de Pedro I; refundidn. pela energia aspcr
rima de Diogo Feijó, no momento ta.!vc.z mais 
critico de nossa historia, e revigorada depois 
pela intclligencia culta de Pedro II servida pelo 
braço firme de Cax.ias e orientada. pêla visfio 
politicn. ele Itaborahy, Paranit, Nabuco e o pri
meiro Rio Branco ; certamente, dizia, foi ines
timavel a acção <l o throno nn tessitura de nossa 
unidade política, reagindo aos regionalismos 
cosmicos veementes, e contrabalançando com 
firmeza o federali smo em seus arroubos insu
lados mas violentos". 

"Porém, quanto mais reflexiono, mais 
.1creclito que de nada teria valido aqucl la fo rça. 
de centralização coesiva se não tivesse o thro-
no representa.do a sua funcção histo rie.a, mo
vimentando-se num tablado gcograplzico for
midavel, dentro do qual fôra feita a união dos 
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centros basieos ele norte n sul mal uní<lo~ e 
mutuamente mal amparados ao long(l da costa 
immensa sem ligações cstavds. Nem invoco 
a unidade da lingua, nem o valor decisivo da 
unidade religiosa, como forças preeminentes 
daquella unificação, por jsso que o exemplo 
do f mccionamento das nadona1idades (>spanho· 
Ias do Pacifico é mn attesta<lo insophismavcl 
da relatividade de seus valores em face dos 
imf)Crativos gcographicos differenc:iadores e 
categoricos da unidade politica dos povos. E 
o proprio genio de Bolivar, impotente apesar 
da cooperação opulenta de seus generaes inti
moratos. é, po:- si, a confirmação do pouco que 
nos teria valido a cultura de JCtsé Bonifacio. 
alliada ao impcto de Pedro I t se a~so o gran~ 
de vaHe do rio S. Francisco não frvesse, como 
f actor hist orico-geogra phico, contrabalança.do 
todos os <lemah factores cosrnicos differen
dadores, pela costa afóra., de nossa propria 
unidade ethn.ic.a, ·social e politka dos primeiros 
seculos". 



Simplicidade da ignorancia (1) 

Varias vezes, tenho encontrado, nos escritos 
geographicos sobre nossa terra, un1a affirmação 
que seria comica se não fôsse antes dolorosa pelo 
que nella se resume da ignorancia ingenua sobre 
as nossas cousas. Refiro-me á "extraordinaria 
simplicidade de nossa hydrographia", asserto que 
vejo repetido en1 livros varios, sen1 que saiba, to
davia, quem tenha sido o seu priinei ro autor ... Por
que, excluido o facto generico de não ''correrem 

(1) O facto d\! haver eu mesmo viajado larga e..~ensão do 
rio S.Francisco ( 1921) faz com que não me interesse em des
crevcl-o, por agora. Aconselharia, no entanto, ao leitor sagaz, a 
realização dessa. viagem, ceno <lc que não lhe haver:a de ser es
casso o lucro. E nem rememoro düfficuldadcs proprias de quem 
vi.aj a. Ao contrario, posso mesmo informar que tudo me foi facit; 
trem de ferro do Rio n. Pirapóra, 9 dias, tocando cm todos os 
portos Huviae5 entre Pirapóra e Joazciro e vencendo os 1369 ki
Jometros de percurso a vapor e ,,ria fcrrea, de Joazciro á Bahia. 
Era Yerão. . A vantagem das aguas altas faz nascer o destemor 
pelo calor. A un:ca dií ficuldade ·.por vencer foi ... antes da. par. 
tida. Essa foi séria. Perdi, d\! facto, ,rarios dias antes de des
cobr ir quem me pudesse dar informes sohre a viagem e o horario 
dos navios fluviaes. Porque, no litoral, ninguem sabe que aquillo 
e..,ciste: m:!m os guias de viagens l nem as agcocias de transporte 
de bagagens I E foi então que encontrei o engenheiro Octavio 
Carneiro <la <:rCompanhia de Viação Mineiral) (Pirapóra), a 
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para cima" as aguas de nossos rios e de procurare1n 
todos elles as aguas do oceano - como todos os 
rios do planeta - aque11a "simplicidade" apon
tada · se converte apenas num lôgro formidavel. 

Assombra muito, ao contrario, a diversidade, 
condição segura e salíen.e da complexidade de 
nossos systernas hydrographicos, destartc, tão jus
tamente revelada. Recordemos. Ao sul, aque11a 
.anomalia interessantissima do Tietê e Parana-
panen1a, correndo para den ro <la terra, de costas 
voltadas para o mar, e convidando o hornem para 
a vida sertaneja, como, pri1neiro que outros, obser
vou Theodoro Sampaio ao explicar o destemor 
com que os paulistas fecu nda ram con1 as suas 
coragens a virgindade dos sertões. Ao norte, o 
t remedal immenso, a ultima pagina ainda a escre
ver de "genesis", con10 opinou Eudydes ao de-

quem d~vo inàicação muito gra~o do conselho de ese0lhcr o (t\Ven
ceslau Braz:) , navio de sua Com a.nhia e, naqutllc tempo como 
hoje, o unico decente cm que se pedia viajar, dada a vctustez na.-

. turalissima. dos n1vios cansados da Compa.nh'a de Navegação 
Bahia.na. 

Naquellc tempo, do estava o S. Francisco na moda como 
agora: nem Pear~ nem Mello V' anna. o . haviam <:descoberto~ 
a:nda .. . 

Eu li, e -por certo o leitor tambcm ku, a noticia do interesse 
com que o actual presid'.'.:nte de ).1 inas está olh.1ndo o grande rio, 
de[>Ois <lc viajar uma parte do seu curso. Oxalá não Sé percam 
cm palavras aquellcs desejos de acção. Apenas. o Brasil, onde o 
'w\:rbo é fluente e a acção muitas \·ezcs timorata, P.u me resen·o 
seml)rc pnra ar l)lam\ :r as realizações, ag-uardando a confirmação 
posterior das palavras dos .programmas. ).fas, seja como íõr, um 
passo já foi dado, porque. '[)ela primeira vei na Republica. está 
sendo «dcscobcr/a offrcialnrc1ttc~ o S. Fra.11cisoo ... 
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frontal-a e de onde traria aquella descrição viva 
e soberba do Purús, como rio em plena "infancia'\ 
e do vultoso Amazonas na luta veementissima con
tra a propr1a terra das margens baixíssimas de 
continuo soladas. "Não ha fixar, sob o aspecto 
topographico, em linhas definitivas. De seis em 
seis mêses, cada enchente que passa é uma esponja 
molhada sobre um desenho mal feito: apaga, mo
difica ou transforma os traços mais salientes e 
firmes, como se no quadro de suas planuras des
medidas andasse o pincel irrequieto de .um sobre
humano artista incontestavel" ( E. da Cunha, 
Pref. ao ~, Inferno VeYde"). 

"Afinal de contas~ a "terra cabida'' bem pôde 
ser a definição do A1nazonas. Por vezes, no seu 
terreno aluvial tudo repentinamente cavilta e se 
afunda1 mas se rcconstitue aos poucos. Cae a 
terra aqui, acolá a terra se accresce. De sorte 
que, quando o 1nesú10 sólo naufraga, só essa alma 
fluctua , salva na arca do proprio peito, onde nma 
grande esperança volta sempre, mal cessa o ca
taclysmo, que arrasta o caboclo. poupando-o" (Al
berto Rangel). 

11as não é tudo: continua ainda a mutação do 
quadro vasto. Passam ao extremo opposto as con
dições do systema hydrographico nordestino, de
pois da zona ele transjção, por si mesmo interes
sante, das terras do 11aranhão. Agua de mais no 
tremedal, transformando terras baixas em mares 
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temporarios de agua dôce. Agua de menos nos 
sertões semi-aridos do nordeste, em que o declive 
farto do sólo acce1era o desequi1ibrio da distribui
ção annual mal regada. Admira-me que o pro
prio Euclydes não tivesse invocado a imagem in
versa, appellando para aqueUe mesmo "sobrehu
mano artista incontentavel". Porque tudo se pas
sa como se cada estio apagasse, nutn estertor de 
morte, a vida daquelles vaUes originalissimos de 
erosão, cavados pe1as proprias aguas despenhadas 
com veemencia dos chapadões asperos e dos con
trafortes gerahnente desnudos: " rios intermitten
tes", sêccos por varias vezes, desfigurados pelo 
proprio homen1 ao transformar as cacin1bas de 
seus leitos, em campos esporadicos de cultura, an
tes que desçam de novo as enxurradas vultosas, 
precipitadamente despencadas, sem tempo de res
pcitaren1 os seus proprios cursos de outros annos. 

Ha mais. _l\ntecedentes itnperiosos da di
versidade de nossas bacias hydrographicas, são 
tambem caracterizadamente dífferenciados entre 
si os nossos systemas orographicos. Conheceis, 
talvez, a fantasia 1uxuosissirna que o mais hones
to dos estudiosos estrangeiros de nossas cousas le
gou ás nossas cartas geographicas incipientes. Re
firo-me ás· cordilheiras, ás linhas de cumiadas, dis-· 
tribuidas sem avareza, no começo do seculo pa~
sado, por Eschwege, nos mappas de 11atto-Grosso, 
Goyaz e 1Hnas. Interessante o caso. Habituado 
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com o que vira na serra do Mar, do Espinhaço e 
no valle do alto S. Francisco, logo imaginou o 
geologo eminente, por simplificação propria do ts
pirito humano, repetições generalizadas de sy.s
temas orographicos. Dahi, os desenhos f antas
ticos de uma grande serra, dividindo, entre a Bahia 
e Goyaz, o va1le do S. Francisco, das aguas ver-· 
tentes do Tocantins e outros mais etn Matlo
Grosso, separando as bacias do Prata e do A.ma
zonas, linhas de cumiadas abstractas que, mais 
tarde, fôrarn substituidas pela realidade dos grau
des chapadões e planaltos interiores interessantb,
simos, quando nós, brasi'.eiros, co1nprecndemo.5 
que nos cabia o estudo de nossa propria geo
graphia. E a correcção das cordilheiras matto
grossenses é de todo recente, observemos hones
tamente, o que faz dizer que o erro de Esch\vege 
tornou-se em parte secular. Lembrando trabalho 
analogo, passado meio seculo antes na Russia, 
quando os geographos nacionaes fixaram os re
levos do solo de sua patria, diluindo as cordilhei
ras mestras forjadas pelos cartographos de ga
binete, Rondon realizou entre nós a obra n1emo
ravel e asperrima com que traçou uma parte larga 
da chorographia matto-grossensc. 1'Ias defendo 
Eschwege, todavia, amparado na propria honesti
dade de sua obra. Aquelles mappas constituian1 
esboços apenas, como e?le mes1no accentuou, de
senhados sobre informações daquella época. Seu 
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é apenas o mappa de uma parte de rviinas Gerae.:i, 
trabalho vultoso para aquelle tempo, e em que 
fôrain resalvadas ainda assirn, com a indicação de 
seus proprios caminhamcntos, as fantasias das 
quaes não quis legitimar a sua paternidade. 

E, no entanto, como disse antes, apesar de 
todas essas originalidades e diversidades de noss[i 
geographia, convencionou-se continuar a falar na 
"e.~traordiHarz'.a siniplicidade do nosso systema hy
drograplzicov . . . 

Todavia, mesn10 o S. Francisco, isolada
mente, já é por si um rio originalíssimo e com
plexo. Primeiro, a direcção e.sdruxula de que é 
exemp:o a sua mutação inesperada, pelo vigor com 
que infleten1 as aguas para a costa, depois de per
correrem varias leguas num rumo seguro que lhe 
era proximamente parallelo. Ainda o perfil, con
vén1 notar, fundindo em seu typo todos os typos 
communs dos rios. Em. seguida1 a transição entre 
o rio de planalto ( plenamente navegavel de Pira
póra a Sobradinho) e entre o agitado do alto 
S. Francisco, dum lado, e o encachoeiran1ento pe
rigoso, preparando, de longe, a quéda formidavd 
ele Pau?o Affonso, de outro la<lo, constitue, segu
ramente, facto nutaYel. Isso explica a difficuldade 
que houve cm descre,·el-o con1 pericia, até o traba
lho de 1Iilner Roberts, dividindo o seu curso nas 5 
secções diversificadas, depois dos estudos notaveis 
com que corrigiu, apoiando o alvitre de Krauss, 
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a opinião anterior de Halfeld no ponto em que 
opinára aquelle ( Krauss) pelas obras de melho
ramento entre Boa Vista e Jatobá (259 Kl.) em 
complemento a outros de menor vulto entre So· 
bradinho e Boa \Tista ( 162 Kl.). 

E, mais do que tudo isso, assombra a diver
sidade de aspectos do valle respei tavel, na transi
ção violenta com que se succedcm as zonas ele dif
ferenciação tão vigorosa. Sem o haver percorri. 
do todo, no que preparou a defesa de alguns en
ganos que commetteu, generalizando sobre as 
terras e as gentes do trecho médio, o que vira nos 
sertões adjacentes de Caüudos, Euclydcs da Cunha 
transmittiu-nos, no entanto, uma af firmação clara 
e robusta da falta de homogeneidade cio S. Fran
cisco, logo reflectida, não só na historia de pene- . 
tração e da conquista de seu valle, mas na evo
luçio da fixação de suas gentes: "Deixa as re
giões alpestres, cidades alcandoradas sobre serras, 
reflectindo o arrojo incomparavel elas bandeiras; 
atravessa depois os grandes "geracs'', desmedidas 
arenas afei tas á sociedade rude, libérrima e forte 
dos vaqueiros; e attinge por fim as paragens pou
co appetecidas, amaninhadas pelas sêccas, talha
das aos roteiros lentos e penosos das missões". 

Contrastes desses não possue nem o Missis
sipi, apesar da extensão e direcção do curso que 
lhe differencia os climas entre a foz e as nascen
tes; nem o Danubio despenhado inicialmente dos 
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Alpes, mas estabilizado depois numa corrente sua
ve em que descansam as suas aguas amarelladas, 
tão diversas do tom azu1 de seus primeiros for
madores altos; muito 1nenos o Amazonas, apesar 
da transição andina, suavemente lenta em grande 
parte; e ainda menos o Nilo, na homogeneidade 
con1 que vivifica as margens apertadissimas de 
dois desertos lagos. 

Rio sem historia 

Do valle do Amazonas, disse Euclydes ser 
terra seni historia, completando, syntheticamentt; 
uma série agudissima de observações f citas em 
tôrno do proprio ambiente cosmico daquelle mun
do em formação. Admira-me, todavia, que não 
tivesse dito - elle que acabára de conhecer um 
trecho das terras voltadas para o S: Francisco· -
que o S. Francisco é rio sem, historia, phrase que 
define, como nenhuma outra, a ignorancia rebelde 
· e perigosa em que temos incidido sobre as nossas 
propnas cousas. 

"Porque, afinal, é lastimavei que ainda hoje 
procure1nos nas velhas paginas de Saint-Hilaire ... 
noticias do Brasil. Alheamo-nos desta terra. 
Criamos a extrav~gancia de um exílio sub
jectivo que del1a nos afasta, emquanto vagueamos 
como somnambulos pelo seu_ seio desconhecido,,. 
(Contrastes e confrontos). 
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"E' a terra por tal fórma grande que) em 
querendo a gente conhecel-a, reconhece o pouco 
que della sabe ainda ... " Isso que poderia ter áito 
um chronista do seculo X\TI, quando fôram feitas 
as primeiras descrições parcellares e ingenuas dç 
nossa terra, de suas gentes e de suas riquezas: 
isso, que poderiam ter repetido os bandeirantes que 
durante os seculos XVII e XVIII traçara111 com 
arrojo a epopéa da conquista dilatada de U'Jssos 
latifundios; isso, que poderia ter sido proferido 
pelos naturalistas estrangeiros que no seculo XIX 
illustraram os seus nomes, estudando uma parte 
notavel do nosso hinterland; isso, essa mesma af
finnação, em sumna, pôde ainda ser repetida ho
je, em outra escala, pelos geographos nacionaes, 
sem que n'o entanto contenha ella qualquer menos
prezo pelos serviços até agora executados em 
torno da descrição cartographica de nossa patria". 
(V. L. Cardoso, "Pensamentos Brasileiro/', 
1924 ). 

"Não pretendo, todavia, assustar sem fun
damento a curiosidade do leitor que me vae lendo. 
E observo, por isso mesmo, que as descrições so
bre o S. Francisco fôram feitas até hoje, tão 
somente, por estrangeiros illustres interessados no 
estudo de nossa terra: !1/Iartius, Spix, Burton, 
Saint-Hi1aire, Half eld, Krauss, Milnor Roberts, 
Liais, etc. A unica excepção séria, que conheço, 
authenticada pela descrição nota Yel de um trecho 
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largo daqueHe rio, 1~ a de The.odoro Sampaio, po
rém mesmo esse autor, figura eminente entre os 
que conhecem a nossa terra, realizou aquclla via
gem subordinado á companhia de visitantes es
trangeiros'' ( 1) . 

"Accrescento, ainda, que os unicos levanta
mentos <:ompletos executados no .São Francisco 
são os <le 1-Ialf cJd, engenheiro allemão contratado 
por Pedro JI, cujas plantas e mappas, valiosissi
mos, servetn até hoje á navegação precaría da
quclle rio magnifico e i1nponentc."' 

"Lembro, de outro lado, que o que <leUe dis
seram Capístrano de Abreu e João Ribeiro (2), 
em seus escritos de historia patria, é ben1 pouco 
ainda do muito que ha a dizer sobre a influencia 
daquellc mesn10 rio no nosso desenvolviú ento bis-

(1) ··O ríc S . Frauâscl1 e IJ CJ:t]/)OdlJ. Diamanlinor> (1906, 
S. Paulo) Viagem r~a1izaoa cm 1$79. Como cngcnhe:iro aj\tdantc 
<I~ Comp. chefiada por W. Milnor Roberts, Thcodoro Sam,::iio, 
.ilém da descrição dos t~chos .percorridos, aprc:Cfltou croquis e 
de:scnhos POr c:lle mesmo executado:; durante a viagem. Atraves~ 
saudo depois <i cliap:uJ.a diamantina, fixou a chorographia d~ uma 
r~gifo intcressant~ do fü, i :ld(1 da Bilia, corrii,ndo uma série de 
fantasias sobre as serras e sua distribui~ão desde ha muito re_pe~ 
t_ida em m.,ssos mappa.s. 

(2) . , . ttexc!uiJ:d, o 11:ür, ccm:ir.lic> de todas 11s ávili:.açiíes, o 
grande :aminho da civiii::ação brasif âra f:. o rio S. Franci~co ; é 
nas suas cabeceiras q~ pairam as grat1des bandciltls e aiú se e.x
l)ande e ondufa o t"mpul.r,1 das mú,as; é no seu curso médio e iu~ 
ícrior que .se e."<Pande e '.Propaga o im pniso de criação, os áois 
maxirnos factores do povoamento, As suas or.dufaçõ~s cxt~mas. 
dc.'>dc S. Paulo (ligado a Minas) até o Piauby {liga<lo :i. Per• 
uambuco) al:raçarn o qu-c hoje se poderia. chantar o <Era.si bra· 
silciro, (Joã<.> Ribeiro, «Hif,~oría do Brasil~, 1900). 
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torico. Outros historíographos silenciaram, de 
todo, sobre o assumpto. (V. L. Cardoso, "Figit
·rase Conceitos"} 1924) . 

Rio sem historia ... Porque, de facto, não ha 
historia sem sequencia, e, do povoamento e pene
tração elo val'.e elo S. Francisco, nos ficaram, ape-
11as, dcpoimen tos isolados, dados escassos ou de- . 
talhes insignificantes. 

Procurando reconstituir a penetração dos 
missionarias, criadores de povoados sertanejos 
em substituição aos velhos aldeamentos de indios, 
abruptamente desamparados ( 1i58) pelo golpe 
inopporttmo no Brasi11 cb mão energica de Pom
bat logo sentenciou Euclyclcs} ao defrontar a ma
greza de documentos cm que pudesse firmar o seu 
~stuclo: - "Não tiveram, as missões, um historia
dor". Suppôs, todavia, que se tivessem fixado 
os missionarias jcsuitas e franciscanos, especial
mente, entre Itapicurú e Geremoabo e,'dahi, acom
panhando o S. Francisco no secu~o XVII, até ao,:; 
sertões de Rodellas e Cabrobó ou~ mais abaixo e 
com menor intensidade, até os chapadões de Jaco
bina, de onde descem, nas épocas de chuva, o Ita
picurú e o Jacuipe. Os dados -são confusos ; nem. 
permittcm acompanhar o seguimento de penetra
ção, logo baralhados com outros, tambem escassos, 
em que surgem as referencias á colonização do 
bahianos ou de paulistas, durante a segunda me
tade do seculo XVIII. Lembro, todavia, haver no-

3 - A. M. n; D. 



38 V1cENTE Lrcuno C,,n.noso 

tado que velhos templos abandonados, alguns ar
ruinados, das povoações <laquelles sertões, indi
cam, provavelmente, uma penetração nlissionaria 
n1uito mais larga elo que aquclla, medrosamente 
compendiada pela historia. 

:rviarcos nmdos! aquelles templos Yctustos as
sombram pela audncia, com que a energia humil
de dos missionarias cruzou - cruzou ou pre<:c
<leu - com a ousadia arrogante dos bandeirantes 
paulistas ou das proprias penetrações bahianas, 
abertos que havian1 ficado ao Jongo do Para
guassú, do rio das Contas e do Jequitinhonha os 
caminhos das primeiras entradas enganosas, aca
nhadas e inf ructiferas, do secu]o XVI. E desa
fiam a curiosidade dos pesquisadores dos archi
vos não consumidos ainda pelas traças, pelos desa
tinos miseravcis dos politiqueiros desalmados ou 
pela crendice pan·a elos sertanejos retrogradas ... 
Remirei-os, silencioso. Triste, porque soubera que, 
nos disturbios cangaceiros <le 1920, até os papeis 
antigos dos cartorios serviram de bucha para pi
capáos antiquados, processo de utilixação no in
terior ( do interior) do Brasil, nas regiões onde 
escasseia o papel com que em tempo de guerra se 
substitue a bucha dos foguetes na adoração inadia
ve1 elo "divino". . . E aquelies sertões têm sido 
continuamente agitados. . . Nem foi, certamente, 
por méra coincidencia que o viram convulsionado, 
durante suas proprias viagens, Tviartius, Burton, 
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Theodoro Sampaio ... e outros mais. E o "di
vino,,, antes do papel facil dos jornaes, sempre foi 
adorado com foguetes .. . 

Rio sem historia ... De facto, não ha como 
seguil-a no emmaranhamento desconnexo de dados 
isolados, sem datas que se superponham ou · ref e
rencias que se completem. Faz-se o vazio entre in
dicações avaras e sovinas: o bandeirante Domin
gos Sertão, vindo do sul, "centrallzando nas suas 
cincoenta fazendas de criação o circulo animado 
da vida sertaneja", ( sertão de Rode11as, segunda 
metade do seculo XVIII); a fundação por Lan
castre, com o indígena catechizado, do arraial da 
Barra e de outros aldeamentos ao longo do médio 
S. F rancisco ao terminar o secu1o XVIII; o senho_
rio feudal de Antonio Guedes de Brito, potentado 
residente no 1Iorro do Chapéo com o titulo de 
Mestre de Campo "Regente do S. Francisco", a 
quem fôrnm doadas 160 leguas medidas até ao 
rio das Velhas; as correrias do paulista J anua rio, 
reprimidor da pirataria desenfreada de então, ci
vilizando a barbaria e legando o seu nome á vifür 
de Tv1athias Cardoso; a fundação do arraial de 
11Iaria da Cruz, typo interessante de um patriar
chado feminino. E is quase tudo elo relato min
guado col1igido por Theocloro Sampaio, Eucly
des da Cunha e Diogo de \ 7 asconcellos, visando a 
historia do povoamento dos sertões, quer bahia
nos, quer mineiros, pelas duas levas oppostas que 
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se chocaram ao longo do grande rio. E, antes 
delles, aquella informação talvez honesta nu1n 
livro eminentemente ingenuo ele Ignacio Accioli 
(" Informações ou descrições topographicas e po
liticas do rio S. Francisco"} Bahia, 1847) . "Em 
minhas investigações archeologicas, apenas tenho 
achado noticias of ficiaes da sesmaria concedida, 
nos começos da povoação deste rio ( São Francis
co), aos famigerados paulistas Mathias Cordei
ro ( ?) e Manoel Francisco de Toledo que haviam, 
entre outros delictos, tomado parte activa nos ban
dos e facções que fizeram tomar o nome de rio das 
1'.ifortes ao que era assim conhecido na província 
de fviinas Geraes, e de algumas concessões ou datas 
de terras para o assento de villas, parochias e n1 is
sões de indios: quanto ás sesmarias de particula
res, nada achei; e no entanto não se encontra, ao 
longo desse rio, um palrno de terra, e o mesmo nos 
seus afluentes, de que alguem não se diga pro
prietario. Só a casa da Torre chama agora ao 
domínio não pequena parte do districto das t res 
villas - o da Barra, Campo Largo e Santa Rita 
do Rio Preto". 

"Em meio dessa fal ta de sequencia de dados 
sobre aquelles movimentos n1igratorios, uma carta 
régia de 1701 prohibindo quaesquer communica
ções daque1la par te dos sertões bahianos c01n as 
minas dos paulistas nos sertões 1nineiros. As pe
nas eram severas. Cloro que a lei não foi cum-
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prida: e aquella prohibição é apenas o maior 
attcstado affirmativo do commercio de gentes e de 
productos ao longo do S. Francisco naquelle li
miar do proprio seculo XVIII . .. 

Não fôram 1nais felizes os pesquisadores pos
teriores: Rocha Po1nbo ('!Historia do Brasil"), 
Ca1ogeras ( 1905, "As lvlind/ do Brasil" ), Cap. de 
Abreu (1907, "Capitulas da Hz'.storia Col01úal") , 
Basilio de lVIagalhães ("Expa,zsão geographica do 
B1·asil até fins do seculo XVIII", 1914), Bor
ges de Barros (( Bandeirantes Bahianos". 1919). 

J\1as, ainda: assim, tudo indica que, durante o 
seculo XVIII e apesar da decadencia prematura do 
apogeu das minas de ouro, a influencia daquelle 
valle como ª condensa.dor de gente" , como opinou, 
com argucia rara, Capistrano de Abreu em seu 
primeiro estudo, não era despreziYcl. 1\ndou, pois, 
mal Sottthey, e com elle os seus repetidores, 
quando a ffirmou, desalentadamente: ''Pelos fins 
do scculo X\iIII não lhe ;:,ovoavam as margens do 
meio do seu curso para cima senão alguns pesca
dores, qt1e de seu peixe viviam, fazendo um pouco 
de commercio em sal, e vagabundos dispersos, tal
vez mais numerosos, que fugidos á vingança par
ticu!ar, que haviam merecido, ou á juséiça publica:, 
que provocado tinham, escondiam-se nestes ser
tões, vivendo do gado que das fazendas fur
tavam". 
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Presumo tambem mais verdadeira a informa
ção de Diogo de Vasconce11os ( "Ht'.storia, 1'1 édt"a 
de Múias Geraes", 1918), que não esquecêra an
teriormente as correrias selvagens dos bandolei
ros foragidos, detern1inando até mesmo, como me
dida de protecção civilizadora, aquelle senhorio 
feudal opulentissimo de Guedes de Brito, o "Re
gente do S. Francisco": "Pelo rio, fazia-se um 
largo commercio da Bahia para as Minas, como 
por elle subiam todos os generos de conforto e de 
luxo, segundo as necessidades dos moradores se
leccionados naguella cidade, então a mais opulenta 
do Brasiln. 

De resto, provas robustas existem, pelo tes
temunho sernpre louvado de Pedro Taques ("No
biliarchia Paulista"), de que numerosas fôram as. 
familias paulistas aclimadas naquc11es sertões. 
E de outro lado, como observou João Ribeiro, não 
sendo aquelles sertões de gadaria gravados com 
impostos, como as terras litoraneas, quer do Sul, 
quer do Nordeste, tudo indicava constituirem cilcs 
um campo convidativo aos que quisessem viver 
independentes do fisco. Fiado nesses informes, 
logo alvitrou Euclydes, traçando o verdadeiro es
boço do movin1cnto daquellas ondas de penetração 
humana beneficiadas por taes isenções : "Abrindo 
aos exploradores duas entradas unicas; á nascen
te e á f óz, levando os hon1ens do Sul ao encontro 
elos ho1nens do Norte, o g rande rio erigia~se desde 
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o principio co1n a feição de um unificador ethni
co, longo traço de união entre as duas sociedades 
que se não conheciam. Porque1 provindos dos 
mais diversos pontos e origens ou f ôssem os pau
listas, de Domingos Sertão, ou os bahianos, de 
Garcia d' A. vila, ou os pernambucanos de Francis
co Caldas, com os seus pequenos exercitas de Ta
oajúras alliados, ou mesmo os portuguêses de I\1a
nocl Nunes \ 7ianna, que dali partiu da sua fazenda 
do Escuro, em Carinhanha, para commandar os 
emboabas no rio elas }Iortes, · os forasteiros, ao 
attingirem o amago d~quclle sertão. raro vol
tavam". 

Em summa, um color ido de pouca intensida
de áquelle quadro secco de l\íartius, anterior de 
mais un1 seculo: "Quando os colonos europeus 
entre 1674 e 1700 se espalharam da Bahia para a 
provincia do Piauhy e, mais tarde, no principio do 
seculo passado ( XV I1I ) , começaram a viajar de 
Tulinas Geraes pelo rio S. Francisco abaixo, di
versas missões fôram· f11ndadas á margem desse 
rio pelos franciscanos da Bahia". 

O "Descobrimento" official do S. Francisco 

Todavia, se a Republica o tem deixado no 
olvido, a J\1ona rchia o descobrira desde cêdo. 
Descobrira e cstudára. São notavcis as contr i
buições claquelle tempo. Do alto S. F rancisco,. 
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occuparam-se Esclnvege, Saint-I-Iilaire e Liais, es
pecialmente. Mais tarde, O. Derby, deixando em 
seu trabalho de geologo o grande elogio á obra 
notavel de Eschwege. 

Do valle, em geral, l\1artius e Spix ( 1817-20) 
naquel!as viagens memoraveis nunca assás lem
bradas. 

Depois I Gar dner ( 1836-41 ) , o e:xp1 orador in
glês honesto, emigrado de suas funções no J ar
dim Botanico da India, que, evitando os trajectos 
de Martius, entrou pelo Ceará, foi ao Piauhy e a 
Goyaz, atravessou os sertões bahianos, cruzando o 
S. Frandsco em 1'.1acahubas, e penetrott, finalmen
te, o districto diamantino em Minas. 11ais tar
det Burton, outro inglês amigo de nossa terra 
( 1867), o narrador interes_sante da travessia de 
todo o rio das Velhas e de todo o médio e baixo 
S. Francisco. E, emfim, Thcodoro Sampnio ( que 
fez parte da comm1ssão do norte-americano 11il
nor Roberts em 1. 879), o autor da descrição inte
ressante, acompanhada de croquis. não só do baixo 
e médio S. Francisco, mas de um trecho largo 
dos chapadões diamantinos bahianos, corrigindo 

· as fantasias geographicas de então nesta ultima 
zona. 

Mas Pedro II fez mais. Commissionou o 
aIIernão Halfeld que, de 1852 a 54, executou o 
trabalho notabilissimo do levantamento comp~eto 
e detalhado daqut!lle rio desde Pirapóra até ao 
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Oceano. E ouvia depois a opinião abalisada de 
Krauss, de um lado, e de Milnor Roberts, de outro, 
chefiando este os trabalhos de Placido Amarante, 
Orville Derby, Saboia e Theodoro Sampaio. 

I-Ialfeld opinára pelo não aproveitamento do 
rio entre Bôa \ Tista e J atobá (295 kms.) , julgando 
onerosas as obras. Indicava a solução ferrovia
ria. Dahi, as concessões de 1853 e 1855 das es
tradas do Recife ao S. Francisco, e da Bahia ao 
S. Francisco (Joazciro ) . 1(rauss discordou: insis
tindo pelo melhoramento elo r io, j ulgando-o in
aproveitavel apenas entre Piranhas e Jatobá, t re
cho para o qt1al projectou a via fcrrea que f oi 
mais tarde realizada. 

?víilnor Robcrts formou escola. Amarante 
iniciou, sen1 completar, as obras de correcção ás 
corredeiras do Sobradinho ( 40 kilometros a mon
tante de Joazeiro), primeiro passo de um pro
gramma alentado, cêdo posto de lado pela Repu
blica. T heodoro Sampaio _e Derby individuali
zaram as suas figuras em seus proprios traba
lhos e relatos. 

Depois, as décadas tristes <lo descaso e das 
fantasias. O hiato largo, só uma vc.z quebrado 
pelo verbo vecn1entiss1mo de Eudydes. Descaso, 
nessa insistencia, criminosa por ser longa, com 
que não tem sido cuidada a propria navegação li
vre do rio, naquelle trecho soberbo de mais de· 
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1. 300 kilometros entre Pirapóra e Sobradinho 
( ou J oazciro na época de aguas altas) ( 1). 

Não ha um unico pontão de atracação cons
truido, emquanto enve1hecêram os navios do ten1-
po da 1'fonarchia, que são quase todos, com ex
cepçõcs raras como o "\1/e ccs1au Braz 1

', que re
corda pelo nome o presidente da Republica, que 
teve um momento ligeiro de attenção pe1a nave
gação daquclle rio. 

Não insisto. Appello par:i a eloquencia do . , 
propno mappa, num pais como o nosso, sem a 
industria do ferro ainda organizada, em que é 
caríssima a construcç.ão f erroviaria. EH e nos 
mostra, de facto, attentamente observado, o ab
surdo de se pensar no projecto ousado da " Pi ra
póra~Belém'' (2.500 kms. proximamente; 300.000 
contos custo provavel) an es de ser c111dada e iz -
tensifica<la a navegação elos 1.369 kms. GO 111édio 
S. Francisco. E mostra mais, pelos pro· cctos go
vernamcntaes actnaes ferro via rios ( mensage1n de 
3 de l\-1aio, 1925 ), que não houve ainda pensamento 
na Republica - coino houvera na i\1onarc:hia, des
de os meados do sect1lo passado - de ligar a 
rêde fluvial do S. Fl"ancisco á rêde fcrroviaria do 
norte por ser c:onstrni<la e desenvolvida. 

(1) Além desse trecho navcgavel, al' m <lo bai:xo S. Fra11-
cisco, de lla\.·t'g:-tção :.iind.l mais fraca, além <h: tr!!chos do rio d:is 
Velhas, são n;i.vcga,·cis v:trios de $Clls nffhicn~s cm extensão <lc 
todo nota\·cJ: csr.cci:i lmcnte o Rio Gr;ir.dc (350 l<lm. de navega
~)) o Rio Preto (269 kl m.) e o rio Cornml"s (125 klm. ). 
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E' evidente a intelligencia do projecto actual 
sobre a "Belém-Pirapóra": 1.741 kms. de cons
trucção, permittindo completar a união ferrovia
ria de 15 capitaes entre si e com a Capital Fe
deral. }llas elle mesmo indica - pela insistencia 
ela ligação ele Iviontes Claros (Ivíinas) e Sincorá 
(Bahia ) através de 770 kms. por constrúir sobre 
chapadões largos e rudes de escasso valor - a 
,ien1wma attenção dispe;isada â navegação .do S. 
Francisco ( 1). 

(1) Reproduzo o proprie trecho da Mensa~ m preside11cial 
(3-5-925) no pont o a que me acabo de referi r : 

«Os mesmos embaraços que têm impedido n~aliza r todas as 
provid~ncias :,ec,:>ssa rias, para augmcntar e aperfeiçoar o apparc
lhamroto <las entradas c.le ferro, não têm permitido impri mir :i.cti
\Ídade intensa ao pro!ongamcmo clcllas pelo interior elo paiz. Não 
seria, tfltf':tanto, licito, qt1aesquer que fos~~m as <l i fficuldade~ a 
vencer, abandonar, por c0mpleto, a comtrucção de algumas linhas 
que atte:i dem ás necessidades vitacs e inadiavcis de div~rsas zo
nas do nosso l~rritor:o, N l que interc~sam ti conservação da uni
dade politica do ílr;1sil, p\:la ~ol:dari cc!atle dos seus interesses eco· 
nomicos. Sobrcle\'am, entre dias. as que se de~t inam a completar 
a ligação c!0 extremo sul ao norte e tias <li\•ersa5 c:ipitaes en tre si. 

ctDa grande linha !ongituc.linal, que realizarit esse proposito, 
inauguraram-se.: cm 1924, na scccão Rio-Bahia, 46 kms., do pro· 
longamcnto da Central do Brn sil \.: 2S kms., c.lo prolongamento da 
Central da Bahia. A ligação fcrrovi aria entre a~ duas capitaes 
já conta 1.522 km s. em trafego, fa lti nc!o, para completai-a, i88, 
parte dos quacs está atacada. 

<:.A' jt1ncc:io da Rêde Bahiana que se prolongn por todo o Es
tado <k Sergipe, com a rêtle que une Alagoas, Pcrn2mbuco, Parahy
ba e Rio Gran<l'! do Norte, fa!ta sómente o trecho entre Collegio 
e Cajueiro, com ecrca de 200 kms. Com a conclusão dl!stes e com 
as linhas iniciadas. que r,:garão a Para-hr ba ae: Cear.í. e este á ca
pital do Piauhy, formando um t~tal ele 1. 741 kms. a construir, 
ficarão uP.. idas. por es:radas de ferro, as eapitacs c.le 15 Estados en
tro;: si e com a Capital da Republica>. 
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Falei das fantasias durante as décadas repu
blicanas. Referia-me aos projectos de canaes do 
S. Franci.sco ao Jaguaribe e a outro mais, visando 
outros valles, que betn denotam o arrojo, muitas 
vezes esteril de nossa imaginação tropical, no des
temor com que desrespeita as realidades concretas 
40 mundo physico. Mappas posteriores, organi
zados pela lrispectoria de Seccas, então sob a. che
fia de Aarão Reis, vieran1 pôr em fóco o dispa
rate de taes projectos, nessa 1naneira lamentave1 
e inopinada de projectar .canaes sem levantamen
tos geographicos preliminares de referencia. Não 
exaggero. Lembro o livro de Boucharclet que 
recheou o nordeste> alliviando-o das scccas> com 
uma série fa.ntastica de canacs> sangrando o S. 
Francisco ... inoffensivo dos mappas. 

* * * 
Sem opinião publica devidan1ente orientada, 

não póclem haver bôas e efficazt:s realizações go
vernamentaes. Acredito, pois, que em breve t1tna 
opínião co1Iectiva de particulares incentivará o 
governo da Republica ao zelo e 1nelhoria daquella 
grande dadiva, que a natureza nos legou sem 
avareza·. E rec0rdo que se avolumain as vozes 
isoladas. E' com prazer, pois, que registo o ap
paredmento proximo do relatorio de H. \Ville
mans, compendian90 uma série de estudos geo?o
gicos importantes levados a effeíto por órgãos do 
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Ministcrio da Agricultura em varias sectores da
quelle valle. E menciono, de outro lado, uma sé
rie de nomes ele autores de conferencias recentes 
sobre o S. Francisco, como Souza Bandeira, Elpi
dio de Mesquita, Octavio Carneiro e Affonso 
Costa, formadores todos dessa opinião publica 
inicial anonyma que fez levar, ha pouco, o inglês 
Pearse ( 1921) áquellc val!e, para vaticinar-lhe, 
em relatorio especializado, um ft1tt1ro notavel cm 
nossa pa tria, como productor possível de algodão 
em )arga escala. 1.fas não esqueço, tão pouco, a me
moria do Instituto de 1'Ianguinhos, assignada por 
Lutz e Bclisario Pcnna, naquclla viagem interior 
larga e interessante através dos sertões da Bahia, 
Piauhy, Goyaz e rviinas, cm que f9ram prof e
ridos e documentados julgamentos severíssimos, 
mas honestos, sobre . as condições misera veis de 
,·arios dos nossos núc~cos de população interior. 

A Historia esquecendo a Geographia 

O que é certo, porém, é que se o relato dos 
historiographos sobre o povoamento do S. Fran
cisco foi minguadamentc bordado num tecido 
compôsto de vazios, 1ncnor ioi ainda a. attenção 

' por e11c merecida por parte dos autores de nossa 
historia patria, ou dos cscriptores que reproduzi
ram a nossa evolução social, descrevendo as aven
turas vencidas e os destinos proYavcis de nosso 



50 VICE~TE Lrcr.NIO CARDOSO 

povo, nesse jogar veemente em que se embaralha
ram gentes de todas as côres num tablado gcogra
phico formidavel ( 1). 

Porque não h~ negar que o descaso foi geral. 
Natura nos primeiros cronistas ingenuos, 

corno Gabriel Soares de Souza~ Gandavo e Frei 
·vicente do Salvador (2), no tempo do "csgravata
mento da costa,,, antes da descoberta das terras 

. (1) «Vêm-se ali todos os matizes da população polrchroma 
de nossa terra,. «Neste particular é o vallc do S. Francisco um 
vasto cadinho cm que todas as raças representadas na Amcric~ 
se fundem ou se ama.l~mam. 

~N cs:as paragens, o deserto é apenas apparent~. O Brasil é 
em verdade mais hab:tado do que se pcma <! menos rico do que 
se presume. 

'l.A população vive alheia tis lei s cconomicas. Produz a pe nas o 
p~ciso para viver. Não importa, ·porque não produz para trocar, 
nem troca ou permuta, porque não tem mcr~do, onde fazd-o;z, , 
(Thcodoro Sampaio - •0 Rio S. Francisco e a Chapada D ia
mantina~, S. Paulo, 1906) . 

(2) «No inverno, não raz tan:a. agua (o S. Francisco) 
. nem corre como no verão e no cabo das ditas ,,intc lcguas ( para 
~ interior a partir da fóz) faz uma cachoeira por onde a agua se 
despenha e im~de a navegação; porém dahi por deante se po<lc 
n;wc~r. em barcos que Já. se armarem, até um sumidouro, oudc 
este rio \'em <lez ou doze kguas por baiXo tia terra. E tam~m é 
na,egaye) dahi para cima oitenta ou 110,enta lcguas, podendo na
vegar b:1 rcos, ainda mui grandes, pela quictaç;io com que corre o 
rio quasi sem sentir-se, e os indi os Amaupir:ís navegam por el}c 
cm canôas. 

E' gentio este que ainda não foi tratado e dizem que se ata
viam com algumas peças <lc ouro, pelo que Duarte de Albuquer
que Coelho, senhor que foi de Pernambuco, trato u llO reino desta 
conquista, mas unc;i se fez, nem o rio se povoou até agora mais 
que de alguns curracs <lc gado e roças de farinha ao longo do 
mar, sendo assim que é capaz de boas povo;i.ções. porqt1e t\'!m 
vador - ~H ;storia do Brasílri, ctl. Cap. tle Abreu, 19 18, pg. 104), 
muito páu Brasil e terras para engenhos,. (Frei Vicente do Sal-
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interiores:· desculpavcl ainda na obra de relato in
teressantíssimo de Antonil, apesar das referencias 
ao "rio dos curraes", ou em Rocha Pitta, no des
temor c1e suas fantasias; e1Ie começa a avultar na 
obra opulenta de Southey, tão arguto na desco
berta · da trama de nossa historia. i\ssombra, 
porém, posteriormente, pelo silencio esteril, em 
Varnhagen, Pereira da Silva, ! 1Iel10 n1oraes e J oa
quim Nabuco, reproduzindo a ausencia da funcçizo 
Jzistorica. daquelle grande valle que não haviam 
vishunbrado Eschwege, l\llartius, Saint-Hilaire e 
A[mitage_. tão operosos na tessitura inicial de nos
sa historia. Assombra, ainda mais tarde, e1n Ely
sée Réclus, no descaso com que f alou do valle, se1n 
perceber a sua funcção u;zificadora. cent·ral) o mes
mo autor, prccisan1ente, que tão grande cornuco
pia de observações sagazes espalhou entre nós na
quelle estudo largo e memoravel en1 que tratou de 
nossa terra e <le nossas gentes. 
· Reduzida, pois, a uma simples phrase :ia obra 
inicial d~ Capistrano de A breu (" Condensador 
de gente"), e a uma passagetn singela, poste
riormente, na synthesc historica notavcl ée João 
Ribeiro, quando falou do "grande caminho inte
rior da civilização hrasileira ' ', as reflexões sobre 
a funcção historiv..., uo rio S. Francisco ficaraxn 
nullas até o limiar de nosso seculo, quando Eu
clydes da Cunha, retomando a af fi rmação, re
centíssima então, do segundo daquelles historia-
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dores patricios1 descobriu, por conta propria, que 
a 'influencia daquelie rio "balanceia a do propr-io 
Tietén ao sul, cujo phenomeno historico interes
santissimo de "convite ao homem para a conquis
ta da terra,, a intclligencia de Theodoro San1paio 
deixára antes gravado con1 lucidez. Então, disse 
a verdade opulcntissin1a, desvirginando o myste
rio <la unidade imponente de nosso imperio: "1-\s 
entradas de um e outro lado da n1eridia11a, im
proprias á dispersão, facilitavam antes o entre\t
çamento dos extremos do país. Ligavam-n'os no 
espaço e no tempo. Estabelecendo no interior a 
continuidade territorial, que faltava ainda em par
te na costa e su.rgindo entre os nortistas, que lu ta
vam pela autonomia da patria nascente, e os sulis
tas, que lhe aiargavan1 a área, abastecendo-os por 
igual con1 as fartas boiadas que subiam para o 
valle do r io elas \Telhas ou decahian1 até ás ca
beceiras do Parnahyba, aque~la rude sociedade, in-. 
compreendida e olvidada, constituia o cerne vigo
roso de nossa unidade politica". (" Os Sertões": 
"nacionalidade", 110 texto. e não "unidade poli
tica" como escrevo). 

lV{as não foi attendido, como ta1nbem não o 
f ôra, en1 sua passagcn1 sagacissima, João Ribeiro. 
Isso explica o silencio dos que vieram depois. O 
de Rochci Pombo1 Calogcras, Basilio de !via
galhães, de um lado; o de Sílvio Romero, Ar
thur Orlando, Oliveira Lima, A lberto T orres, 



Á rrfARGEM DA HISTORIA DO BRASIL 53 

\Tictor \Tianna, Gilberto Arr;ado e Oliveira Vianna, 
de outro; uns, estudando a penetração e conquis
ta da terra, tão sómente; outros, procurando ex
plicar e definir especialmente a nossa evolução 
social e politica através dos eventos do passado. 
E espanta o facto, por isso que todos os socio1ogos 
apontados se preoccuparam esforçadamente, sob 
aspectos varies, em fixar as condições imperio
sas e categoricas de nosso "federalismo centri
fugo" neutralizado pela potencia coesiva da rea
leza. E admira tambem - porque occu:tar ? - o 
proprio silencio posterior de Euclydes, por isso que 
nas suas obras outras que fôram, com mais calma 
e maior clareza, a expressão maxima de seus en
genhos, não retomou o assumpto grave e oppor
tuno, co1J1 a aggravantc ele se haver dene esque
cido naquelle balanço imponente em que falou, com 
pompa austera, da histor ia do Imperio, fixando 
pelo verbo de seu estylo brasileiro o i;eu perfil ines
quecivel em nossas letras. (ª A' .iliargem da Hi's
toria."). 

Certamente, a força centrípeta da realeza, re
vigorada com a vinda inopinada de J oão VI e 
seus 15. 000 acompanhantes, reforçada pelo ge
nio do egregio patriarcha, domando o animo va
ronil de Pedro I, refundida pela energia asperri
ma de Diogo Feijó, no momento talvez n;ais criti
co de nossa história, e rtvigorada depois pela in
telligencia culta de Pedro II~ servida pelo braço 

, - A. M. n. D. 
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firme de Caxias e orientada pela visão política 
de Itaborahy, Paraná, Nabuco e o primeiro Rio 
Branco, certamente, dizia, foi inestima vel a acção 
do throno na tessitura ele nossa unidade politica, 
reagindo aos regionalismos cosmicos veementes, 
e contraba1ançando, com firmeza, o federalismo 
em seus arroubos insulados, mas violentos. 

Porém, quanto mais reflexiono, mais acre
dito que de pouco teria vJlido aquella força de 
centrali:Jação coesÍ't.Ja., se não tivesse o throno re
presentado a sua funcção historica, movimentan
do-se num tablado geogra.phico dentro do qual 
fôra feita a união <los centros basicos, ele norte e 
sul, mal unidos e mutuamente mal amparados ao 
longo da costa. in1mensa sem ligações estaveis. 

Nem invoco a unidade da lingua, ncrn o va
lor decisivo da unidade religiosa, como forças 
preeminentes daquella unificação, por isso que o 
exemplo do f raccionamento das nacionalidades 
espanholas do Pacifico é um attestado insophis
mavel da relatividade de seus valores em face dos 
imperativos geographicos dif fcrenciadorcs cate
goricos da unidade poli tica dos povos. E o pro
prio genio de Bolivar, impotente apesar da coope
ração opulenta de seus generaes intimoratos, é, 
por si, a confinnação do pouco que nos teria va
Hdo a cultura de José Bonifacio alliada ao ímpeto 
de Pedro I se acaso o grande valie do rio S. Fran
cisco não tivesse, como factor historico e geogra-
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phico, contrabalançado todos os dema1s factores 
cosmicos dif ferenciadores. pela costa afóra, de 
nossa propria unidade ethnica, social e política dos 
primeiros seculos de nossa evolução. 

No limiar do seculo XIX, quando João. VI, 
sob a tutela inspiradora do grande Cayrú, tra
çou sein conscicncia clara as bases indissoluveis da 
unidade do Imperio, como nação, elle encontrou, 
sen1 o saber, o valle do S. Francisco povoado por 
gentes do sul e outras vindas do norte, durante 
todo o seculo XVIII, povoações anonymas de 1nis
sionarios, bandeirantes e vaqueiros que forjaram, 
pelo "fundo" com que transformaram o quadro 
plano da costa nrnn relevo impressionante, o em
basamento tôsco, mas suf ficientcmente vasto so
bre o qual f ôram depois trabalhadas as peças do 
edificio maximo que a Republica recebeu das 
p-1ãos da Monarchia extincta: o Imperio, a unida
de empolgante do Imperio. 

Ao defrontarmos, en1 pleno scculo XX, as 
aguas do S. Francisco em seu curso médio, re
pitamos, pois, co1n uma conscicncia nova de con
ceito ne!la contido, aquclla phrase admira vel do 
missíonario humilde do seculo XVII, ao pisar as 
margens daquelle rio: "que eloquente sermão é 
por si niesma toda esta terra!" E compreenda-· 
11ios que ª o nú/agre da unidade", obtido pela força 
centripeta da realeza teria sido diluído pelos im
perativos cosmicos differenciadores do littoral de 
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norte a sul, se pelo centro da terra immensa, per
correndo os geraes dos planaltos e ligando as ter
ras altas interiores de 11inas aos sertões se1ni
aridos do nordeste, não tivesse o S. Francisco 
fixado a "base physica" da unidade . empo:gante 
do Imperio, constituindo ·aquelle grande tablado 
geographico · em que populações de missionarios, 
bandeirantes e vaqueiros realizaram, com o vigor 
proprio das causas anonymas: o embasamento do 
Imperio e fixaram o cérne da unidade política ín
destructivel. 



O Rio S. Francisco , Base physíca 
da unidade do Imperío 





O R.10 S. FRANCISCO·- BASE :PHYSICA 
DA UNIDADE DO IMPERIO 

A Licinio A. Cardoso 

Confcrcncin rcn1 iznda no ln:.tituto IIiJ. 
torico e Gcographico de S. Paulo (2-8· 
1925) como lzomcnngcm ele resp ei to 
nos estudos hi~torico•gcor;rapbicos brasi• 
lciro!- inici:ttlos cm S. P:mlo por Azcvc• 
do ifnrqucs, A. de Tolctlo Pizn, Edu;irdo 
Prado, O. D crby, Thcodoro Snmpaio, 
Washington Lui~ e que trouxcr:u~, per· 
spcct ivo9 no\.":lS no quadro de nosso hi~ 
torin patria, 

"No limiar e o scculo XIX, quando J ão 
VI sob a tute a inspiradora cio grande Cayrú 
traçou, sem conscíencía clara, a.s bases indisso
luvcis da. unidade do Imperio como nação, cllc 
encontrou, sem o saber, o valle <lo S. Francisco' 
povoado por gentes do •sul e outras vindas do 
norte durante todo o secttl{l XVIII, povoações 
anonymas de missionarias, bandeirantes e va· 
queiros que forjaram, pelo "fundo,' com que 
transformar~m o quadro plano da_ costa num 
relevo impressionante, o "embasamento" tôsco, 
mas sufficicntemcnte vasto, sobre o qual fô
ram dcp is trabalhadas as peças do ed ificio 
rnaximo que a Republica recebeu <las mãos da 
Monarchia e>.."tinct:i - o Imperio, a unidade 
empolgante do Imperio, 
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"Compreendamos, pois, que o milagre da 
unidade, obtido pela força centripet_!l da rea
leza, te:-ia sido diluído pelos imperativos cos
micos, di ff crcnciadorcs do littoral de norte a 
sul, se pelo centro da terra immensa, percor
rendo os geraes dos planaltos e ligando as 
terras altas interiores de !\'finas aos sertões 
scmi-aridos do nordeste, não tivesse o S. Fran
cisco fixado a base ph,ysica da unidade empol
gante do Imperio, constituindo aquclie grande 
tablado gcographico em que populações de mis
sionnios, bandeirnntes e vaqueiros rea.lizaram, 
com o vigor proprio <las cousas a.nonymas, o 
cmbasamcufo do lmpcrt'.o e fixaram o céme 
da unidade política indes!n1ctivcl". 

A these aqui apresentada é a do rio 
S. Francisco como base.· plr·ysica da unidade do 
Irnpcrfo. 

Como, porém, a c:rtmsão de unidade po
iitica é maior do que .1. base, coniprecndo as 
duvidas que possam surgir no e~pirito do 
leitor, por isso que o S. Francisco não pó<le 
explicar, ·senão indirectamentc, nem a conser
va<;ão do Rio Grande do Sul 11cm a do valle do 
Ama7.onas dentro do assombro de nossa uni
dade histo:-ica. 1vias, logo, respondo. 

O S. Francisco manteve a união entre o 
centro do sul - Rio, S. Paulo e l\lin;i.s - e o 
centro do norte - Bahia, Pcrnamhuco - que 
eram até o seculo XIX os grandes núcleos, 
~c!usivos quase de nossa civiliza~ão inci-
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piente. Iso)ado do "todo", sem ligações fa
ceis, pelo interior ou pela costa, o extremo sul 
estava destinado ao desmembramento, só impe
dido depois da luta rude pelas annas durante 
varios annos. Divorciad~ do "todo", esteve 
ainda por seu turno. por tare-o terr,po, o 
valle do Amazonas. Salvou-o, primeiro. o im
pedimento . da na•.:cgação estrangeira, fechado 
que esteve o rio ao commercio c..,tcrno até á 
guerra. do Para,Q'Uay. Salvou-o, mais tarde. 
a colonização sertane.ia de nordestinos na cx
p1oradio do caucho. 

Com·enhamos one. se tivessem sido es
trang-ei ros os 2. 000 . 000 etc conquistadores do 
Acre. teri:i.mos visto nascer o maior pcrisro in
ternncional encrav:1dn no coração brasileiro do 

continente sn1-:\mcricaro. 
Nem ro~so esquecer, 'de ot1tro lacto. o 

~:.inclc h~ncficio <ln ~uerra do Pnrngirn.y. como 
insuffa<lora do rohustrcimento ela nossa uni
d:i.dc noHtic:1. conforme tive iá et1 mesm() oc:ca
sião <l<' :1<:.!=-iJ::nah\r (" Pensamrntos Tfra_çifei
ros", 1924) . ohservanc:o <111e, <lepois del1:i.. as 
h1t:i.s fratricidas de tendencbs ~cp1rntistas 
trnnsformc1ram-se em 1ut:'l~ noliticas parlamen· 
tares. De rc~to. o beneficio da gnerra. neste 
senti<lo <la unid:i.de cimentada por p-entes do 
su1 e do norte nas nelejas rudes do Para!!1my. 
foi a repetição mais compkxa e mais farp:a 
daqueHe mesmo phenomeno mais focil <l:
ser ohserv::id(J no Unigt1ay e na Argentína. 
"Amol!ccido, primeiro, nos charcos do Para
guay, foi cm verdade só depois <laque11a luta; 
que o barro americano acabou sendo modelado 
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com a formação dessas tres novas nacionali
dades do continente". 

I\-f as insisto sobre a funcção histor ico
geographica do S. Francisco, porque aqueila 
união interior tecida pelo grande rio foi a. base 
primeira que permittitt posteriormente, ao sul 
e ao norte, a dilatação de noss.:1. unidade poli~ 
tica., dent ro do I rnperio. desde as campinas 
riograndenses até ao tremcdal immenso e for
mitlave: do An:azonas. 



O sennão da terra 

"Que eloquente sermão é por si mesma toda 
esta terra", assim proferiu deante do S. Francis
co un1 missionario humilde, obreiro anonymo, como 
aquelles muitos outros que deixaram, em nome das 
suas ordens religiosas, t11na das paginas mais 
energicas ela nossa historia patria, qual aquella 
da conquista de un1 trato largo de terra i1nmensa 
e da fixação ao solo subsequente, opportunissima 
e intelligente, do abor1gcne catechizado, de parce
ria com a tutela ao escravo fugido do Jittoral ou 
ao colono delle intcncionahncnte extraviado. 

"Todavia, as 111issões jesuitas não tiveram 
ainda o seu historfr,clor '' . . . sentenciou Euclydes · 
da Cunha ( 1902), ao observar o vazio em que se 
perdern os dados historicos relativos ao povoa
mento dos sertões do Nordeste. E pouco depois, 
honestan1ente, Capistrano ele Abreu ( 1907), nu-
1na obra que representa um marco alentado na 
evolução de nossa historiographia (" C apitulos de 
Flistoria Colonial"), affirmou com djsplicenda 
rara, invocando os archivos ( como lembrára an
tes 11artius) virgens de nossas pesquisas, das or-
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dens religiosas da E uropa central - "Antes de 
uma historia dos jesuítas será presun1pçoso quem 
quiser escrever a do B rasil" .. . 

E m Yerdade, se o acto opportuno de Pombal, 
expulsando os jesuiias de Portugal, não tivesse 
sido nefasto ao. Brasil pela inconscicncia crimi
nosa, inopportuna e perigosa, com que faz seccar 
aqui a seiva utnissima da obra de educação e ci
vilização levada a ef fe ito, por toda a parte, pe~as 
ordens religiosas, só aquclle acto, dizia, merece
ria repulsa veemente nossa pelo embaralhado que 
nos trouxe com a sonegação e expatriação de uma 
série notavel de documentos em que ficára arc~1i
vada a penetração de um trecl!o vasto de nossa 
terra. Porque, não ha negar, sem o trabalho do 
missiona rio ( o jesuíta, o franci scano, o carme
lita, o dominicano), não haveria de ter sido con
quistado e co!onizndo por portuguêscs o treme
da1 amazonico, nen1 a zona de transição dos cam
pos do Maranhão, nem, tão pouco, os ser tões as
peros e seccos do nordeste ele uma e outra banda 
do S. F rancisco. 

Mas, de outro lado, logo reponta uma outra 
face do dedalo de nossa evolução historica, por
que, tam bem não ha negar, ficou por ser escri
ta até ao nosso seculo a verdadeira }hstoria das 
bandeiras paulistas, a grande epopéa da raça for
mada con1 a conquista da propria terra. Espan
ta, de facto, o descaso dos histographos do se-
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culo passado, sem se aperceberem do valor da obra 
por tentosa1 naquelle esquecimento estulto e cri
minoso em que nos deixaram as arrancadas paulis
tas dos secu:os X\1I e XVII, especialmente, que 
nos trouxeram a conquista de toda a região sulina 
durante aqucllas décadas bravas de caça ao gentio 
missionado, por tal modo energicos e vivazes que, 
com o desastre f ormi<lavel de 11bororé, logo em 
1641, já estava ·proximamente fixada toda a con
figuração futura do Brasil ao sul, crescido até 
as lindcs das missões do Tape e do Uruguay. 

Espanta, de facto, não ha negar, que a figura 
do português Antonio Raposo Tavares, o maior 
bandeirante "pau~ista'' - o vulto interessantissi
mo do seculo XVII pela. anda eia brutal e selvagem 
com que var ou os sertões do sul, do norte e nor
deste - só houvesse sido historicamente fixada 
em 1905 pela operosidade de vVashington Luís. 

E' lamentavcl, ein verdade, que tenhamos de 
confessar que a historia completa das bandeiras 
paulistas só agora tenha vindo a lume, graças aos 
trabalhos nota veis de Aff onso Escragnolc Tau
nay, figura mestra actual, sem nenhtm1 favor, en
tre os que seguem a rota inicial fixada por Aze
vedo lvfarques, Antonio d~ T. Piza, Eduardo Pra
do, Derby, Tbeodoro Sampaio, estudos estes que 
prepararam ern grande parte os compendiamentos 
de Rocha Pombo, (Hz'.stor-ia do Brasil); de Calo
geras (1905), (As Minas do Brasil); de Diogo 
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de Vasconce!!os (1904, ªHütoria Antiga de l'v!i
na.s Geraes17 e "His:oria 111édia1

', 1918); de Capis
trano de Abreu (1907, "Capítulos de Historia Co
lonial" e de Basilio de 1-Iagalhães ( 1914, "Ex
pansão Geographica do Brasil até fins do secu.,.. 
lo XVII") até hoje o melhor relato, pela genera
lidade do conjunto abarcado sobre o a~sumpto. 

De modo que, sem a historia - humilde e 
opulenta ao 1nesmo te1npo - da catechese jesuita 
no tremedal do norte e no seu caminho de pene
tração através dos campos do 1Iaranhão, ou 
dos sertões do Nordeste, e sem a /, istoria das bdn
de1'.ras paulistas, devidamente compreendida e com
pendiada em sua estructura originalíssima e for
midavel, de modo que dizia - se1n esses relatos 
imprescindiveis sobre a conquista da terra, ficou 
a nossa historia emmagrecida de suas riquezas 
imponentes, por isso que se fartaran1 os historio
graphos no compcndiamento, apenas, de historia 
Htto1·anea e mais especialmente a inda no arrumar 
os dados relatives propriamente á histon·a admi
nütrativa da Colon(a. Dir-se-ia, afinal, historia 
escrita por portuguêses e não por brasileiros. 
tanta era a reproducção, sensaborona muitas ve
zes, dos modelos das antigas cronicas reaes tor
nadas quase como exemplos no elogio farto aos 
governantes. 

!vias, com isso, fí cou sem pompa a nossa his· 
toria patria. E, mais, ficou sem epopéa, tomada 
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que foi á cpopéa do cyclo dos descobrimentos 
brilhantissimos como epopéa. de emprestinio ou, 
pe lo menos, superior áquella outra do seculo XVII 
relativa á cxpu são dos hollandêses na costa do 
nordeste ( 1) . 

Foi um :ogro lamentavel, engano ir:desculpa:-. 
vel, porque a verdadeira epopéa brasileira e toe.las 
as historias dos povos são bordadas sobre um te
cido inicial de epopéas - foi a da co,zquista da 
terra ininze11sa c1n que sobresairam as bandei-

(1) Contrariando Rocha Pomhi..l ( q!J isloria 1/o !Jrasii», 1 O 
,·oi.) que tratou com maior \:Xtensão a reconquista <lo nordeste 
do que a epopéa b- mlcirantc, disse Capistrano ele Abreu ( <.Capit1t
los de Historia Colonial~, 1907) : 

cA invasiio íJamo,:nga consti tuc méro episódio da occupa<;ão 
da costa. Deixa-a na scmbra a todos os respeitos o povoamento 
elo sertão, iniciado cm éf)()cas <li versas, ele pontos apartados, até 
formar-se uma cor rente: in~crior, m.1is \'Olumosa e ma·s fo rtilizan
lc QU\! o tcnnc i io li toranec,~. 

Não vêm ióra ~e i,roposito outras a,f.firrnaçõcs do mesmo au
tor colhi elas na !llcsma chra: 

4:Q ucíxam-sc os prímcir, s chronislas de a.miarem os contcm
porancos a rranhando a areia cla:; costas, como caranguejos, cm 
vez d\! ati:-arc:m-se ao interior. fazd -o se:ia facil cm S. Paulo, 
onelc a caçada hum:u1a e clcsl 11 m.1na :ittrahia e occupava a activí
cladc geral, ou na Am,nonin toda cortada ele rios ca11 cl :i losos e 
elc sim1,e'tlí<lo:;, com pr\:c ios s prodnctos vegetacs, c:<.!ral ;dos sem 
cul tura. Na$ outras zonas inter iores, o problema perlia solução 
diversa. A solução 'oi o ga1lo ,·accum». 

,Um cscrit0r anonrmo dizia, a r~speito elos pau is~as, pou
co elcpois de 1690: «E. s lpposto (J'JC estes p.aufütas, ,pvr algullS 
casos succcel id()s <lc ut1s pa ra outros sejam tidos por insolen tes, 
ningucm póelc cgar que o sertão todo que temos po-:oado 11e:;tc 
Brasil cllcs O conq ui staram do g\!nt io bravo que tinh;i de.;truido e 
assola.elo as villas <lc Ca.yrú, Boi.pcba, Carnamú, ]agua.ri pe, 11ara
gogipe e Pernaçú no tempo <lo go\'ernador A if onso D arte de 'Men-
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ras paulistas pela ousadia atrevida com que, ar
remettendo pelos sertões a dentro, acabaram -
de parceria con1 a humi!de energia dos miss1ona
rios cm outros pontos - por conquistar nada 
menos de dous terços de toda a nossa terra. 

Attentae, senhores, no que isso bem signif i
ca. Aprofundae, cxaminae com clareza a nossa 
historia e concluireis que não ha exemplo no 
n1undo mais flagrante da relatividade do valor dos 
textos dos tratados, das pa.a vras cm summa, em 
face da acção realizada. Porque o Brasil 3á es
tava delimitado ... antes mesmo de seu descobri-

dança, o que não puderam fazer os mais govcmado~s antcceden• 
tes por mais diligencias que fizeram para isso. Tambem não se 
lhes pode negar que íõram os· conqltistadores de Palmares de 
Pernambuco, e tambcm se podem desenganar <JUc sem os paulistas 
com o seu g,.:ntio nunca se badc co11quis:ar o gentio bravo <111e se 
tem levantado no Ceará, no Rio Grande e no sertão do Parahyba 
e Pernambuco, porque o gentio bravo por serras, por penhas, por 
mattos, por catinga, só com o gentio manso se ha de conquistar 
e n5.o com algum outro poc.lcr e dos paul ísLas <leve-se valer S. 1f. 
para a conquista de suas terras~. 

<1fais que as guerras e revoluções poli tica5, deveria atten
dcr-se ao modo por que cm pouco mai de cem an.nos pc;voou-sc 
o littoral desde 1faranhão até Cana.néa, como no scculo XVL os 
pau listas co:1quistando o Parahyb;,. abrira 1 o caminho p::ra l\íinas 
G::racs, os bahianos communicaram com o 11ararihão pelo Para
guassú e Parna.hyba, e o Ceará. ligou-se a P\.!rnambuco pelo Sal
gado e Capibaribc; como no scculo XVII, dcs abertas as minasJ 
povoaram-se elcctricamentc os sertões, 1.: a eeessic.ladc c.lc encon
trar escoadou ros -para o Norte fez na.vcgav~is o Madeira, o Ta
pajoz e o Tccantins; como c:n nosso scculo, introuuzido o vaPor, 
dcfinh0u o sertão ao mesmo tempo que o littoral prosperava e as 
viag~ns dcsviarnm de suas direcções antigas para outras tola men
te diversas>. (Capistrano de Abreu, Pref. á trad. de Scllin, <Geei· 
grapltia do Brasif>, 1888). 
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menta em consequencia do tratado interessantís
simo de 1914 (Tordesilhas) em que c~ois reis 
apoiados por um papa julgaram, ingem1amente, 
que lhes coubesse partilhar as terras do planeta ... 

"O Brasil nasceu, na verdade, envolto em 
complicações diplomaticas", como disse Oliveira 
Lima naquelle beHo estudo ( 1900, "O descobri
mento do Brasil"), em que mostrou à habilidade 
sagacíssima dos diplomatas portuguêses remata
da naquelle '.ance de genio ( pela troca de posses
sões com a Espanha) do nosso Alexandre de Gus
mão, orientando Pombal "em cohonestar o status 
produzido pela invasão audaciosa" dos bandeiran
tes, deflorando escandalosamente a virgindade 
mysteriosa da terra, avarissima e111 esconder o 
primeiro ouro dos betas e os primeiros diamantes 
de alluvião. Estudando o mesmo assumpto, com 
posteridade de data, assim opinou Cloris Bcvila
qua na memoria (Rev. do Jnst. Hist. e Geogr., 
tomo especial, 1915} em que salientou a honestida
de de João III e a má fé posterior de uns e outros 
dos contratantes: "O tratado de Tordesilhas e as 
capitanias hereditarias representam o arbitrio do 
homem; a f armação elo Brasil, quebrando essas 
medidas arbitrarias, significa a forçn social na 
grandeza do seu movimento e a vida humana, ta
lhando as suas f armas adequadas. 

Porque, não ha negar, delimitado antes c:e 
1500> respeitadas com prudencia honesta por Por-

G - A. M. n. D. 
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tugal as lincles da raia divisaria por occasião da 
partilha das capitanias hereditarias, unificado den .. 
tro da corôa espanhola <le 1580 a 1640, o Brasil 
desrespeitou todos os tratados, todos os textos, 
todas as palavras of ficiaes e cresceu por s( por 
conta propria., independentemente dos desejos da 
mãe patria. Não conheço exemplo maior, nem 
mais notavel 1 do que esse que, de maneira tão es
p!endida, bem demonstra o pouco, o pouquíssimo 
que vale a vontade dos governos c1n face de uma 
opinião prtblica generalizada e devidamente orien
tada. 

Emfirn, corno opinou João Ribeiro, o grande 
modelador inicial de nossa historia patria, cxpur~ 
gando-a das ingenuidades de Rocha Pitta, des
pindo-a das fantasias enganosas e pomposas de 
Pereira da Silva e Niello lvioraes, e realizando em 
português a obra resumida <laquillo que· 11artius 
esboçára em 1vlünchen, mais de meio seculo antes 
e1n projecto synthetico sobre1nodo nota vel: "Só a 
formação de uma raça inteiramente acclimata<la ao 
sólo e ao céo do Brasil, como era a elos paulistas, 
poderia preparar tamanhos resultados" ( 1900, 
"Historia do Brasil"). 

E observo, por conta propria, insistindo no 
valor marcado da acção anonyma da sociedade 
brasileira em face da pompa, ficticia n1uitas vezes, 
<las palavras e gestos of ficiacs dos governos, in
vocando em favor de minha these a contra,.prO".;a 
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historica decisiva e notavelmente esclarecedora do 
phenomeno: Todas as conquistas officiaes de ter
ras no Brasil redundaram em f racassos veemen
tes: a Guyana ao Norte, a Colonia do Sacramento 
ao Sul, apesar da teimosia de João VI e Pedro I 
e apesar ainda do tratado de Utrecht ( 1715), que 
reconhecêra a conquista elo Sacramento de 1680. 
Ffrozt apenas ·incorporada ao patrimouio nacional 
a conqltista a11onyma - os dous terços actuaes do 
nosso sólo para além da raia de Tordesilhas, na
quella linha originalissima e de todo inesperada 
nos primeiros seculos, a linha divisaria extensis
sima com que Pombal, inspirado por Alexandre 
de Gusmão, fixou o accôrdo de 1750] revigorado 
depois no tratado preliminar de S. I ldefon
so (17i7). 

E não é só. Bem sabeis que o territorio do 
Acre foi incorporado ao nosso país, durante as 
décadas republicanas, depois que sertanejos, bati
dos pe'.as sêccas do Nordeste, ·realizaram o mila
gre de uma outra epopéa anonyma em nossos tem
pos. Ahi tendes, senhores, a obra maxima de 
Rio Branco. E lle exigiu apenas, no limiar do 
seculo XX, como Gusmão fizera no anno médio 
do seculo X\TIJI, que f ôssem respeitadas as con
quistas anonymas dos filhos de nossa terra: .Nlis
sões ao sul, defendendo as conquistas paulistas do 
seculo XVII; Amapá, a kgitimação de nossos di
reitos em face de argumentos capciosos da diplo-
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macia francesa; Acre, no extremo nordeste, con
solidando a conquista dos sertanejos cearenses na
quella arremcttida violenta de energia, cujo elo
gio, com magua, força é confessar haver partido, 
antes do que da nossa, de uma bocca estrangeira 
amiga de nossa terra. i'das Rio Branco fez mais, 
senhores: elle restituiu ao Urugnay, nU1n gesto 
inedito de honestidade internacional, aquillo que 
nos fôra indebitamente doado anteriormente. 
Chegavam-nos, demais, as posses honestas, e~ por 
isso, num gesto vivo de "antithesc ao principe rna
chiavelico'' , - na phrase do grande Rodó - rea
lizou Rio Branco a mais bella de suas victorias: o 
app~auso e o respeito dos povos civilizados á éthi
ca de nossa nacionalidade. 

As tres historias: os Brasis 

De sorte que, como havia clito, a nossa his
toria patria é composta de tres historias que se 
supe1·põem e entrelaçam-, espel/1m1do as proprias 
terras altas, os clcapadõr:s e os taboleiros, vhzcula
dos todos á costa pelas trajecto-rias 7)ariadisSZ:mas 
de nossos rios. E, sem a historia dos jc.rnitas, 
ainda por ser escrita, sem a historia das bandei
ras, só agora en1 execução avançada - ficou a 
nossa evolução historica debilmente resumida na 
historia da costa, dos alvarás, dos donatarios, das 
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côrtes, dos piratas e conquistadores de nacionali
dades varias em suas arremettidas dos primeiros 
seculos a historia officia.l dos reis, em summa. E, 
destarte, descidos os detalhes aos pontos extre
mos, emquanto ficamos sabedores dos segredos, 
ne1n sen1prc limpos, das concubínas de Pedro I ou 
das gallinhas innumeraveis consmnidas pela vo
racidade doentia de João VI, conservamo-nos na 
ignorancia, pasn1osa e lastimavel, dos verdadeiros 
feitos de Antonio Raposo Tavares, do Anhangue
ra e de outros varios bandeirantes, atrevi<lissimos, 
no desvendarem a terra f ormidave], sequiosos 
que estavam em encontrar o ouro que a natureza 
escondia com avareza propria de gente rica; como 
ficamos, ainda~ no desconhecimento dos lances 
com que foi desfeita, especialmente no nordeste, a 
penetração dos missionarias, ficando o tapuia na
quelle sector enormissimo em que se conservam 
até hoje, como mostrou Theo<loro San1paio, os 
proprios nomes daquel!as antiquissimas localida
des indigenas missionadas. 

E, igualn1e11te, per<len1os os traços da con
quista ao longo do S. Francisco, rio que consti
tuiu a pedra basi lar da união ímponentissima cf
fectivada entre as gentes do norte e as do sul. 
Porque, não ha negar, o vazio de nossa historia 
nesse relato é vergonhoso. E, por isso, pela ca
rencia de dados, pelo silencio éom qt~e os historio
graphos "enterraram" o · S. Francisco, apagan-
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do-o de nossa geographia historica, ficou esqueci
da aquella causa magna reguladora e mantenedo
ra da União tornada possivel dentro do Imperio. 
Porque tudo indicava e tramava a desaggregação: 
o espirito do federali smo das capitanias; a duali
dade do governo inidaI; a diversidade de proces
sos de conquista do solo ( missões abnegadas ao 
norte, bandeirantes destruidores da catechese ao 
sul) ; a differenciação de climas; a inversão inte
ressantissima de invernos (chuvas), corno pri
meiro observou Liais, entre o Sul e o Nordeste; 
as difficuklades de navegação (ventos) in1pedin
do a união ao longo da propria costa, como apon
tou Southey sagazmente ( naquele ponto em que 
explicou a subordinação directa do Pará a Lisbôa 
e não á Ba:iia ou ao Rio) ; a deficiencia e irregu
laridade de colonização portuguesa; o desequilí
brio entre as regiões menos escassa1nente occupa
das; a variedade de culturas; e, sobremodo grave, 
a febre do ouro e dos diamantes .. deslocando abru
ptamente a séde do governo da Bahia para o Rio. 
E, mais ainda, a conquista sulina p,tra baixo de 
Cananéa, pela costa, e de Piratininga, pelo inte
rior, feita á revelia da côrte portuguesat e, de
mais, em contacto franco com os espãnhoes du
rante mais de meio seculo, como demonstra o epi
sodio de Amador Bueno naquelle gesto dos pau
listas denunciador do interesse pequeno pela de-
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nominação portuguesa naquelle tempo em que a 
restauração era. fcstivarnente recebida ao Norte. 

De resto, os maiores e n1clhores depoimen
tos histor icos tornam bem flagrantes as condições 
propicias ao desmembran1ento. Quero crér que 
vos lembreis da palavra do grande Vieira ou da
quella outra, menos pomposa e mais honesta, de 
F rei \ 1iccnte do Salvador, naquellcs pontos em que 
falou do estado de indepcnclencia do 11Iarnnhão e 
Pará e1n rebção ao governo geral. Dei-me eu 
mesmo uma vez (" FZ:gura.s e Conceitos'\ 1924) 
ao trabalho de compendíar as melhores affirrna
ções historicas sobre os '' Brasfs", realidade con
creta daqt1illo que no começo do seculo passado 
era abstractamente apenas tomado como ttm todo 
unico? o :,Brasit", por aquciles que os governavam 
e exploravam. E lá cataloguei: então~ as observa
ções sagacissimas de Southey ao apontar as cou
dici01zaes perigosíssimas attentacloras da unidade 
desejada~ apesar do optiinismo· contun1az desse 
verdadeiro "pae. de Hossa- historia'', optimísmo 
proprio, aliás, de quem não palmilhára o nosso solo; 
o julgamento severo cle Saint-Hilaire, preven
do a repetição, na costa do .Atlantico, daqudla cks
aggrcgação que se processára nas colonias espa .. 
nholas depois ela f ndepenclencia; a Hdescoberta" 
historica de !vlartius, apresentando a clifferencia
ção dos quatro nucleos basicos brasileiros_. denun
ciadores da falta de horr1ogeneidade social e de 
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unidade politica, descoberta que, intelligentemente 
trabalhada por João Rib.eiro, trouxe a remodela
ção de nossa historia patria, logo depois ar.nplia
da, aliás sem referencias, por Capistrano de Abren 
e Rocha Pombo; a summula elo rela to de Varnha
gen, autor, não do titulo de sua obra ("Historia 
da !11dcpcndencia.") mas sim, como honestamente 
confessou, das historias das independencias das 
províncias, tanta era a preca!"Íedade das ligações 
políticas claquella época, emancipadas que fôram 
então as provincias sem unidade. E recordei, ain
da sem detalhar, o apoio tacito sobre essa mesma 
falta de unidade em que rdundam os quadros par
cellados, que nos fôram deixados por Armitagei 
Eschwege, Mawe, Luccock, ao sul, e Koster e Tol
lenare, ao norte, em que não fôram esquecidas as 
impressões de perigo que colheram todos ellcs, es
trangeiros, visitando a nossa terra e conhecendo de 
perto ( o que não fizera Southey) as insufficien
cias organicas de um país extensíssimo, gozando de 
pouca penetrabilidade, escassamente povoado, geo
graphicamen te <li f ferenciado, desorganizadamente 
administrado, desigualmente evoluído e apparelha
do, em summa, sobre o qual pairavam ameaçadoras 
as possibilidades gra vissimas de um desmembra
mento político. Nem esqueci a exposição de Oli
veira :rvlartins durante a segunda metade do seculo 
passado, insistindo ainda pela dualidade do Bra
sil; nem, tão pouco, os escritos modernos de OH-
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veira Vianna, que nos legaram todos, cada um por 
sua parte, completando e ampliando o esboço ini
cial de J oão R1bcfro, a verdadeira consciencia da 
nossa propria historia patria. 

E esqueci, todavia, de citar um projecto ori- · 
ginalinentc comico ( denunciador do a111biente da 
época), de Silvestre Pinheiro Ferreira, aquelle 
português <liplo111ata e publicista para aqui emi
grado, e que em 1843 propunha a Pedro II nada 
menos do que a ~'divisão do Imperio do Br·asil 
em cinco 1nonarchias confederadas" (1{ello 1-fo- · 
raes, "J-Iistoria das Cons6tuições", 18il). 

Não fiz, de resto, naquelles trechos, nenhu~ 
1na referencia ú obra silenciosa e notabilissima do 
grande "solitario de nossas letras,,. Lembro-vos, 
porém, agora, con1 emphase, o nome illustre de 
Tavares Bastos, o grande critico dos vicias do 
Imperio, uma elas menta!ída~es 1nais robustas de 
nossa raça, aquelle grande cspjrito que1mado aos 
trinta e poucos annos, depois da realização de 
t1ma obra opulenta que nfw ten1 sido lida - e me
nos ainda citada - como devêra. Tavares Bas
tos foj o pae, em verdade, dos escritos politicos 
nacionaes em que ioi firmado e provado o nosso 
federahsnio orga1zico, reflexo seguro do regio
nalismo peculiar ao nascimento e crescimento de 
nossos núcleos de população. 
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O assombro da unidade 

Certamente, "o maior assombro de nossa 
historia é a unidade nacional", como disse Tris
tão de Athayde, ou, como affirmaram Oliveira 
~'ianna, Ronald de Carvalho e Pontes de 11iran
da, em 011tros · termos, recentemente; e nem eu ycjo 
maior affirmação de força dos melhores escrito
res de minha geração do que nesse respeito com 
que olha1n o passado, circumsper.tos quanto á gra
vid~de do presente, mas corajosos nas promessas 
de realização para o futuro~ como provaram jun
tos, mas sem conchavos, reunidos em tôrno ele um 
livro, grande e honesto, que não lembra nenhum 
outro dentro de nossa historia, porque elle é, de 
facto, o livro de urna geração, representando por 
isso mesmo uma opinião col1ectiva sem os prejui
zos proprios das forças que pensam e actuam sem 
coesão ("' A' 111argem da Historia. da Republica", 
Inquerito por escritores da geração nascida com 
a Republica, 1924). 

Mas aquelle assombro de que falaram os 
nossos, logo augmenta no confronto de parallelo 
com a historia das demais colonias americanas. 
Sentiu-o bem Oliveira Lima, no grande quadro 
em que ambientou o evoluir de todas as naciona
lidades americanas., aquelle grande espirito :1ue, 
sem nenhum onus, só tem dignific~do o nosso 
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nome e a nossa cultura nos países de civilização 
mais avançada. 

Presumo serem bem raros aque11es que. não 
vêem, na vinda ele João VI e na Constituição sub
sequente elo Imperio, motivos veementes anniquila
dores daquelle federalismo ingenito e robusto re
pontado em 1817 e 1824, sem falar nos outros 
modmcntos, anteriores e posteriores, ele não me:
nor audacia. De igual sorte, supponho serem es
cassos, apesar da zoeira de alguns iconoclastas 
barulhentos, aquelles que não vêem em José Boni
facio a intelligencia culta, domando o ímpeto aven
tureiro ele Pedro I, permittindo, pela c!arividen
cia ele seu espi rito, pela austeridade de sua figu
ra centralizadora e pela força ele seu saber, a tran
sição politica pacifica, difficil e perigosamente 
executada - elo 7 de Setembr.o de 1822 ao 7 ele 
Abril ele 1831, sem a qual teria talvez o Brasil, 
no fim do primeiro quartel do seculo XIX, estra-_ 
çalhado a sua unidade política imponcntissima. 

"A f ig1 ira de José B oni f acio é, <le facto, in
con f unclivel : só elle, educado na Europa, onde 
aprendêra a ver e a sentir o Brasil como um todo, 
sem nenhum espirito regionalista, poderia ter 
feito aquella obra eminente que lhe garante o ti
tulo insigne de patriarcha : José Bonif acio evitou, 
de f~cto, a transição violenta, com o perigo amea
çador da guerra externa e civil, dominando o am
biente de seu tempo: monarchico, por perceber 
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prematura a Republica, elle não teve nenhum re
ceio de estreitar relações com os portt,guêses que 
nos governavam, porque elle se sentia o maior 
brasileiro de então, aquellc em que estavam mais 
vivas e robustas as fibras da nacionalidade inci
piente". (V. L. Cardoso, "Figuras e Concez'.tos'' , 
1924 ). 

Supponho, porém, que sem o camiuho inte
rior do S. Francisco, todo aqucl!e desejo ardente 
de estabelecimento e conservação da unidade ti
vesse redundado em simples traços nagua, logo 
apagados de nossa topographia historica com a 
facilidade com que os acontecimentos sociaes dis
solvem, muitas vezes, os traços dos desenhos e 
projectos off iciaes dos governantes. Illusões, 
haveriam de ter sido1 "aradas sobre as ondas do 
mar", como disse das idéas qt,e não vingam aquel
le genio forte de Bolivar, que não conseguiu man
ter a unidade daquellas terras que não haviam 
sido, senão escassamente, coésas durante a. pro
pria Colonia. E o parallelo se impõe de c:hôf re. 
Nem a continuidade dos desejos da mãe patria, 
nem a uniformidade das riquezas exploradas pelos 
colonos, nem o g·enio de Bolivar, conseguiram, de 
facto, fixar a unidade, fraccionado que estava o 
todo, por não ter ligações senão instaveis, dif fi
cilimas que eram as estradas interiores, bisonhas 
as communicações maritimas á mercê da incons~ 
tancia dos ventos, e inexistente um canânho inte-
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rior qualquer andante que acompanhasse, corri
gindo pela fixação interior das gentes, a <liscon
tinuidade <las occupações insuladas <la costa in1-
1nensa. 

E, no entanto, o S. Francisco - aquella ~dá
diva opulentíssima da natureza - não mereceu a 
attenção da nossa historia. Esqueceram-na, mes~ 
mo, aquelles que admira~am o assombro da unida
de, invocando causas mais pomposas e menos ver 
dadeiras. 

. A terra é o esqueleto dos organismos sociaes, 
eis a n1aior e rnais harmoniosa descoberta socio
logica <lo seculo passado, só attingicla, com sacri
ficio, depois de a f firmações isoladas ou exaggeros 
preju<liciaes sobre as raças, os climas e os alhnen
tos humanos. O S. Francisco é a coluna magna 
de nossa unidade política, o f undan1ento basilar 
que reagiu e venceu todos os imperativos caracte
rizadamente ccntrif ugos of ferecidos · pelo li ttoral. 
Porque, emquanto os federalistas republicanos <la 
costa norte reagiam aos n10narchicos ·W1itarios. 
do sul nos começos <lo seculo XIX, aquelle cami
nho interior já havia fixado as migrações, · quer 
<lo sul quer <lo norte, naquellas caravanas anony
mas que se repetem ainda hoje nas arremettidas 
dos bahianos que vão fecu ndar a riqueza dos ca
fezaes paulistas, e nas peregrinações dos minei
ros que vão ao Bo1n Jesus da Lapa, ou, muito 
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mais longe, aos f undões do Ceará por occasião 
das romarias. 

"Descobrir" o Brasil é conhecermo.,nos . .. 

Quando penso na costa sem ligações estaveis 
mesmo hoje - entre Bahia e Rio çle J a!1eiro -
quando rememoro o caracter precario da navega
ção á \'ela de outrora, durante os primeiros sect:
los de nossa historia, quando compreendo o va
lor do caminho andante que o S. Francisco repre
senta no intercambio entre os bandeirantes do 
sul e os do no'rdeste, eu·. avanço sem nenhum te
mor de erro, que sem aqttelle rio, sem aq1tella es
trada natural útterior, teria sido impossive1 man
ter a unidade de nossa patria, unidade contra a 
qual se insurgiram sempre gravarnes caustican
tes, em face dos quaes teria sido impossivel o de
sejo dos politicos e estadistas se não tivesse exis
tido aquelle laço cosmico de ligação fundamenta1, 

. vinculando_, desde a colonia, o Sul ao N ortc <lo 
; . 

pa1s. 
A ígnorancia do passado elo S. Francisco ex

plica falhas fundamentaes e lamentaveis ele nossa 
propria historia pa :ria. A ignorancia do presen
te <laquelle valle exprime e exemplifica, ao mes
mo tempo, esse perigo, largo, em que temos in
corrido tantas vezes, vivendo no littoral, mas pen-



A NlARGEM DA HISTORIA DO BRASIL 83 

sando, de continuo, tomo se a nossa cabeça esti
vesse .. . na propria Europa. 

"O desconlzecimento do gra.1tde valle do S. 
F,·ancisco sy,nboliza e concreti'za, como nenlwni 
outro, a ignorancia que sobre as terras e gente.s 
interiores, conserva111, os centros cultos littora· 

" neos . 
"Não c.uitle o leitor que devaneio ou exag

gero nessa insistencia com que o venho irritando 
para dizer, por conta tambem propria. da exu
bcrancia de provas en1 que se alteia aqueHa igno
randa estulta, sobre a nossa terra e as nossas gen
tes in teriores, denotando, aberr antemente, uma 
inópia mental aterradora". 

''Eu pergunto, singelainente: poderia haver 
a rgumento mais decisivo, se ainda per<lttrassem 
duvidas sobre aquella ignorancia, do que a teimo
sia com que se tem falado em ligar por via ferrea 
a Capital ao extre1no norte, desprezando, portan
to - num país em que é tarissin1a a construt
ção ferroviaria - aquelles 1. 300 kilometros de 
navegação franca e soberba que separan1 Sobra
dinho (a 40 km. a montante de J oazeiro e Pt!tro
Iina) de Pirapóra? H ontem, era a imponencia 
do projecto ousado da Pirapóra-Be1ém ( estuda
da; 2. 500 km. aproximadamente, 300. 000 contos 
de orçamento provavel) estirada pelas terras in\
mensas e vastas do Goyaz longinquo. I-Ioje, pelo 
sabor da novidade, a insistcncia de traçados nos 
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papeis dos n1appas (projectos de ligação do ra
mal de wfontes Claros a J oazeiro, "para11elamen
te" ao S. Francisco!) parecendo desconhecer dt 
todo aque1la dádiva immensa que a natureza nos 
legou sem nenhuma avareza de donataria". 

"Não lembro, aqui, os rios muitos que u111 
pontilhado medroso dos 1nappas mal encobre a 
trajectoria segura por fixar ou descobrir a1nda. 
Não ren1emoro, tão pouco, as descobertas porten
tosas de Ron<lon, associando, <lesprcndidamente, 
na sua gloria, o non1e ousado de Roosevelt. N en1 
recordo os mystcrios da Amazonia, onde "o es
paço é como o espaço de rvfilton, que se esconde 
en1 si n1es·mo, como opinou E udydes ao clefron
tal-a. Mas insisto sobre o desconhecin1ento do 
valle do S. Francisco, porque elle torna flagrante, 
mais do que qualquer outro trecho do nosso sólo, 
essa falta de lastro perigosa com que caminha
mos para o futuro, deixando ao ]ado da nossa 
trajectoria tumultuaria os marcos inglorios em 
que se registam e archivan1, con1 bruteza, as nos
sas proprias incapacidades de commanclo e direc
ção. E contrista, de facto, rio tão imponente como 
aquelle, valle-celleiro tão digno de outra sorte, 
trafegado por ca lhan1beques tão 1nodestos" ... 
(\t. L. Cardoso, "F1·guras f!. Concet.'tos'\ 1924) . 
Dos sertões de um trecho do S. Francisco, trouxe 
E uclydes um liv ro forn1idavel e, mais, energias 
revigoradas para com111ettimentos não menores. 
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Os sertanejos forjar.am, o drama z1iolc11to dos ser
tões de Canudos; Canudos e.rig/u wn Hvro: o li
vro fixou depo1:s um estylo brasileiro. 

Continuemos, pois, honestamente o desco
brimento de nossa terra e de suas gentes interiores 
cn1 boa hora encetado pelo arremesso atrevido de 
Euclydes da Cunha. Não para aprender com os 
nossos sertanejos o seu falar estropiado, o seu 
cantar sonoro, mas ingenuo, ou as suas fabulas 
mestiças, espalhando a mestiçagem Yiolcntissima 
do proprio homem. i\rfas para compreender que 
carecemos de educal-os, nacionalizal-os, inte
gral-os, em summa, á nossa propria civilização 
do littoral. 

O resultado a co1her por aquellcs homens <le 
consciencia, <1ue penetrarem os nossos sertões, as 
nossas terras e as nossas mattas, será farto e se
guro. Por menos que o não queiram, haverão de 
compreender, então, as resp9nsabilida<les formi
daveis que lhes pesam sobre os hombros, quacs 
aquellas decorrentes de se sentirem chamados, no 
momento presente, a serem os emissarios intelle
ctuaes nas cidades littoraneas dos milhões de anal
phabetos de letras e de of ficios qlle vegetam nos 
latif undios enormissimos do país. Nesse sentido, 
sem nenhum esfor ço quase, qualquer um de nós 
poderá Í{;r milhões de eleitores, quando quiser, 
criando, por si mesmo, energias respeitabilissi
mas, quaes aquellas que synthetizam e symboliza1n 

i; - · .t.. K . H. D. 
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as forças incultas dessa massa amorpha dos mi
lhões de analphabetos perdidos, sem coesão, na
quellas terras extensíssimas de nossa patria. 

~enetremos o sertão, para revigorarmo-nos, 
nessa nova "bandeira de nacionalismo'' de nosso 
seculo, de que falou a intelligencia culta de Af ra
nio Peixoto, mas varemos os nossos rios e percor
ramos as nossas terras com o espirito formado de 
hon1ens cultos, como o fizeram NiartÍus, Spi.,,_ 
St.-Hilaire, Eschwcge, Reclus e Agassiz e com~ 
realizou E ucJydes; aprendamos a conhecer a terra, 
para construir para o futuro os destinos de nossa 
propria nacionalidade. 

"Não nos illudamos. Encaremos, face a fa
ce, a verdade sombria que nos atormenta por mais 
que a queiramos evitar. Confessemos: 

"O Brasil é o symholo concreto de todas as 
nossas riquezas em potencial para o futuro. Po
rém, elle é, ta11ibém} o symbolo viv·o de todas as 110.s

sas difficuldades gravíssimas e te,zebrosas do 
presente. . 

Descobril-o é conhecenno-nos. . . ( V . L. 
Cardoso, "Figuras e Concei~tos''., 1929). 

Tempo é já chegado de compreendermos que 
somos aquillo que fatalidades cosmicas e historicas 
vêm exigindo que sejamos sem remissão cscapa
toria, sem nenhuma alternativa de duvida, sem 
nenhuma possibilidade de evasiva: americanos e 
brasileiros: americanos por não sermos euro-
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peus, apesar do desejo mal velado de muitos de 
quererem ser europeus bem transplantados ... ; 
bras!:ciros, pela civilização latina com que f oi ali
mentado historica e espiritualmente o nosso de
terminisn10 cosmico tropical nesta patria immensa 
em que se chocaram, sem repuisão pela primeira· 
vez no mundo, homens de todas as côres, repre
sentantes das raças as mais diversas. 

Creio que attingimos um divisor de aguas de 
nossa historia, diverso daquelle pe que nos falou 
Nabuco em sua obra mestra. Ecoam pelos chapa
dões ensolarados, pelos valles opulentos e pelas 
vertentes rudes - verdejantes umas e agrestes 
outras - aquelles tumultos robustos etn que se 
resumiram as lutas heroicas do ho1nem contra a 
terra conquistada. 

Vingámos, bem ou mal, a subida perigosa de 
quatro seculos de palmilhar inseguro e incon
sciente. Agora, descansados, por um momento, 
nessa alegria inopinada de horjzontes largos e 
descampados do viajor que vem de alcançar o pla
na{ to alto e vasto, esquecemo-nos dos trabalhos 
asperrimos e tenebrosos que nos aguardam de 
soslaio. Festejamos então, como crianças, com 
foguetes caros, sem attendermos · que, no Brasil, 
c01mnemorar o passado deve significar im,plicita
mente projectar para o futuro. 

"Estamos, de facto, condemnados á civiliza
ção". "Ou progredimos ou desapparecemos", 
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como opinou Eudydes naquelle seu livro mestre 
anterior áquelles escritos outros, em que com 
maior calma e mais certeza vaticinou que havere
mos. de ser "uma componente nova entre as for
ças cansadas da hurnanidade." 

Mas não seremos nós mes1nos a carne de 
nossa carne, o espírito de nosso espírito, se1n que 
saibamos fundir numa conscienâa nacional ' 'a 
politica de nossa raça, ou de nossas raças, de nos
sa indo!e, de .nossos proprios destinos'', como dis
se a voz austera e amargurada de Alberto Tor
res., a figura eminente vencida na batalha do si
lencio, o estadista gorado sem an1biente que lhe 
tivesse feito espocar o seu genio de politico, de
florando as energias do seu espirita masculo. 

E nem nos esqueçamos de que ; u Examina
dos, serena e severamente., os acoutecúnentos qúe 
exigiYmti a instituição da Republica, força é con
vir na verdade contida na asserção humilhante: 
a Republica não trouxe nenhuni idealismo conge
nito; consequencia política da avolução social sob 
o ·id.eal abolicionista, o ,iovo yeginie fixou, apenas 
na cart'(J, constitudonal} /Jequenas ~·deologi·as, se1n 
deixar sequer esboçado o verdadeiro idealismo 
organico e. constructor nacional." (V. L. Cardo~ 
so, "A/firmações e Conz.nientarios", 1925) . 

Rio - junho - 1925. 
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A Acácio Franca .,. 

I 

Os historiographos nacionaes, ao modelarem 
a historia do Brasil, incorreram num engano la
mentavel e estranho: esqueceram-se nada menos 
do que da cpopéa da conquista da propria terra. ... 

Presos aos processos historicos europeus, re
petiram aqui a historia das instituições e da ad
ministração, desde a Colonia. até ao Imperio, sem 
se aperceberem, todavia_, da novidade esplendida 
com que o homen1 no Brasil havia illustrado a 
conquista da propria terra-. 

Certan1ente, sabiam clles que a historia dos 
povos começa sempre numa epopéa, a Hsagração" 
de uma nacionalidade que vae nascer, o "baptis
mo" de um organismo social que vingará con1 o 
evoluir dos tempos. E pesquisaram. Procuraram, 
mas não acharam. Como encontrar, S::! procuram 
nos papeis europeus aqui11o que lá não f ôra senão 
escassamente averbado, concretizado que ficára 
no proprio sóio com o descobrimento e a conqu1s
ta da terra ímmensa? 
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A historia brasileira dos archivos portuguê
ses era a "historia da costa". Nem podia ser ou
tra, escassa que foi a penetração of ficial da terra 
brasileira. Demais perigosa. Duas vezes peri
gosa. Uma, por incidir no ajustado no tratado 
de Tordesilhas ( 1494), acceita como fôra "a 
raia" limitrofe com os dominios da Espanha; 
outra, por não ser rendosa, desesperançados que 
ficaram aquelles que f ôram ou que mandaram que 
se fizessem as primeiras "entradas'' ao norte pela 
terra a dentro. · ' 

A conquista da terra no Brasil foi, antes de 
tudo, "particular''. Contrastando com o officia
lismo régio dos descobrimentos e com a repartição 
régio-feudal da terra descoberta cm nome da co
rôa, o núcleo mestiço de habitantes concentrado 
no planalto de Piratininga executou a sua grande 
epopéa aventureira por conta propria, particular
mente, independentemente dos desejos da mãe
patria. 

As capitanias haviam sido doadas: nellas, 
pois, installados o·s aulices com suas nobrezas, tí
tulos, escravos, direitos, privilegias e regalias. 
E, apesar da enormidade da terra naque11a costa 
immcnsa, sobre que se contaram as leguas de doa
ção, accommodaram-se mal tantos direitos e posses 
em tão vastos latifundios. . . Cêdo vieram, sem 
despacho, de Portugal, o "drama e a tragedia", 
como opinou João Ribeiro, fundindo no seu re-
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lato aquillo que a intelligencia de Oliveira Mar-., 
tins com mest ria havia observado, anter iormen
te, como resultado elos primeiros tempos de do
minio iber ice: o "drama" para as co!onias es
panholas e a "tragedia" para a s terras portu
guesas. 

Estava toda a costa praticamente tom~
da ... As capitanias, porém, não vingaram. De 
Portugal, vinham poucos colonizadores, presas 
que estavam as melhores energias ao encanta
mento natural das riquezas esplendidas da India. 
Escassa a contribuição de ilhéus, julgada, aliás, op
portuna desde cêdo, e talvez mesmo a mais valio
sa, por vir experimentada da cultura da canna· e 
não do trigo ou do centeio. 

J oão I II i~tervém, instituindo o g overno ge-· 
ral ( 1549), interessandc-se directamente pela 
terra americana, já que não eram poucos os peri
gos á mercê dos q uaes vivia a colonia, visitada· 
que se tornava pela pirataria européa cedo insuf
flada. Continuava a colonização da costa, ape
nas. Denlais, honestamente, insistia sempre co1n 
cautela o rei, e1n respeito ao tratado de T ordesi
lhas, dando instrucções aos seus subditos para que 
não violassem aqueJles limites, que sempre fica
ram praticamente vagos, apesar da precisão com 
que, theor icamente, haviam sido retalhadas, com · 
endosso do papa, as terras novas do globo entre 
as corôas de P ortugal e Espanha. 
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João III lançou, em summa, os fundamentos 
da "fazenda portuguesa" ( Oliv. Martins) ao nor
te. Portugal estaria, porém, em breve exhausto; 
fôra grande demais a gloria da epopéa mari
tima e terrestre por nação de gentes tão escassas. 
Cêdo, veio a "syncope" em terras africanas (Al
cacer Kibir, 1578) e com ella, logo depois, a do
minação espanhola em terras portugue?as ( 1580). 

Lucrou o Brasil. Perdia o reino e ganhava 
a colonia. A unificação de uma só corôa apa
gou o pesadelo da "raia" de 1494. As primei
ras "entradas" officiaes definitivas ao norte da
tam1 de facto, dessa época. Não havia 1nais o re
ceio de invadir o alheio; e havia, de outro lado, a 
esperança· de encontrar nas terras voltadas para 
o A t1antico aquel~a mesma fa.rtm·a de ouro com 
que se enriquecêra a Espanha ao tomar conta da 
costa do Pacifico. O co~ono penetrava o inte
rior e alargava a conquista da costa. As datas 
são symptomaticas. Não ha fugir á confissão 
do beneficio. Notou-o um historiador robusto. 
E' uma questão de nonestidade apenas no enfi
leiramento das datas. "A expansão geographica 
da colonia portuguesa pelo littoral estendeu-se de 
Itamaracá até o Amazonas, em trinta e dois án
nos, desde 1584 - conquista da Parahyba - até 
1616 - occupação do Pará; toda essa enorn1e 
região estava, desde o descobrimento, inteiramente 
abandonada, apesar das mallogradas tentativas de 
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colonizai-a, logo ao tempo das capitanias heredi
tarias. · O Brasil attingia assitn, em 1616, pelo 
littoral <lo norte, o seu meridiano extremo, que 
era o da linha da demarcação. E' verdade que 
f amos ainda além dessa linha, conquistando o 
Amazonas, mas esse n1eridiano resultava de um 
accôrdo com a Espanha ( tratado de Tordesilhas) 
e Portuga1 e Espanha eram uma e unica nação nes-

. se tempo" (João Ribeiro, "'Historia do Brasil"). 
, Era o resultado benefico ao Norte: claro, 
persuasivo, syn1ptomatico. Esconderam-nos os 
autores portuguêses ou os historiographos brasi
leiros, que lhes seguiram as pegadas. Não ha 
porém como negal-o, insophismavelmente, r egis
tado que ficou na propria historia da conquista 
da nossa terra numa atnpliação veernente de do-
111inios da Co~onia, quer em extensão pele\ costa, 
quer nas pritneiras penetrações parciaes pelo ser
tão. Demais, n1esmo antes do do1ninio da Espa
nha, já ficára archivado o auxilio particular es
panhol na pesquisa do ouro, durante as primeiras 
investidas pelo sertão bahiano: a expedição de 
Espinosa, 1555, que talvez tenha attingido, depois 
de seguir o curso do Jequitinhonha, o proprio 
valle do alto S. Francisco. E era de todo natu
ral o recurso ao "faro" dos espanhócs para a ten
tativa das descobertas das minas, treinados que 
estavam elles, com o que haviam encontrado em 
terras voltadas para o Pacifico. 
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Poderá, porém, objectar o leitor que a domi
nação espanhola, apesar. da que les beneficios to
dos, perfunctoriamente lembrados, redundou em 
prejuizo grande, trazendo, como foi o caso, a 
guerra e a invasão elos hollandêses no nordeste. 
Esse foi, de fado, o motivo invocado pelos Paí
ses Baixos como direito á conquista da colonia 
americana, já que eram hostís naquel e tempo as 
suas relações con1 a tnetropole espanhola. E, pelo 
menos, o move! da guerra, apresentado e desen
volvido no relato de Barloeus, obra historica fra
ca, muito mais respeitada pe}os que a citarn do 
que propriamente pelos q 1e a conhecem de leitu
ra. Quero crêr,. porém, que essa tenha sido uma 
"razão diplomatica" apenas. O motivo da cobi
ça era maior, bem maior, sendo por aquella época, 
como era, o nordeste brasileiro a "maior região 
do globo productora de assucar". Encontrei essa 
informação interessantissima, desconhecida em 
nossa historia, num autor moderno de todo insus
peito: ·um hollandês preoccupado apenas com a his
toria do assucar ("The World's Cane Sugar in
dustry") H. C. Prinson Gee lings, 1912, Amster
dam), que por certo a colhêra nos archivos hollan
dêses melhor pesquisados do que o fôram por 
N etscher e José Hygino ( 1) . 

( 1) A ' Mar~m <la Historia <la. Insurr'.cição Republ icana. 
' de 1824>, em «Vultos e Idéas>, 1924 - V. L. Çardoso, ed. do 

cAnn. do Brasib>. 
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Portuguesa ou espanhola que fôsse a Colonia, 
a cobiça seria a n1esma; a febre, a f orne européa 
pelo assucar, forçando a conquista do seu maior 
centro productor. Demais; estava aber ta a luta 
veemente entre o "commercio livre" e o "mono
polio of ficial", como entre nós e.,"{planou com mes
tria João Ribeiro. Duas escolas, duas épocas, 
dois princípios antagonicos que se enf reatavam 
em pleno seculo X\11I, quando a doutrina de Gro
tius, da liberdade relativa dos mares, vencia a 
doutrina papalina que dividira, nos ultintos annos 
do seculo XV, os g randes oceanos ( extra euro
peus) do planeta entre as duas nacionalidades ibe- · 
ricas. A guerra, pois, viria de qualquer f ónna, 
notaYel que era a presa cobiçada. Demais, se não 
fôsscm os ho11andêses os autores do plano de con
quista - por serem os mais apparelhados pelo que 
aprenderam, quando subjugados pelos espanhóes 
- não faltariam óutros candidatos . .. Iviesmo em 
terras brasileiras, ora ao sul, ora ao norte, fran
cêses e inglêscs n1ostraran1 que não lhes era pe
queno o desejo de posse ou de commcrcio da colo
nia americana. E, já de longe, f rei Vicente do Sal
vador sustentava a these, ampliada depois por Ca
pistrano de Abreu, <la vantagem dessa constancia 
da cobiça estrangeira ás nossas ter ras: cada pi
rata, cada tentativa de conquista estrangeira de
terminava, de facto, uma reacção portuguesa: 
uma expulsão, uma posse revigorada, uma con-



98 VICENTE LICINIO CARDOSO 

quista nova. A terra era grande demais, immensa 
a costa: desse· modo, o organismo incipiente não 
reagia por si mesmo ás suas proprias insufficien
cias: ''defendia-se apenas, quando atacado, exter-

t " namen e ... 
Desse modo, conquistado o nordeste por hol

landêses a espanhóes 011 a portuguêscs, o resulta
do seria o mesmo, já que, na expulsão subsequente, 
foi a "terra", com o homem nella acclimado, quem 
maior parcella de força forneceu na reconquista, 
mesmo quando abandonada a causa ingrata pelo . 
reino, 

Esse o beneficio, ligeiramente agui apontado, 
da dominação espanhola : ao norte, a amp!iação da 
conquista da terra, pela cósta, em extensão nota
vel, e pelo interior, em tentativas organizadas de 
penetração apesar do minguado dos resultados, u1n 
contacto mais decisivo com a bruteza do sertão 
nordestino. 

Ao sul, porém, foi interessante e muito mais 
benefico ainda o resultado da dominação espanhola 
no Brasil colonial. 

Rio - agosto - 1925. 
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Quanto ao Su , f ôram maiores ainda as van
tagens decorrentes da unificação das duas corôas 
ibericas. Raciocinemos, friamente, sobre os f a
ctos, com calma de espírito exigida por mais de 
tres scculos de sedimentaç.ão historica. 

A capitania de S. Vicente - doada a Mar
tim Affonso - começava em Cananéa; esse era, 
pois, o limite austral da Colonia portuguesa ame-. 
ricana, lim·te acceito por João III, quando hones
tamente quis respeitar o tratado, embora elas · 
tico, de 1524. Tl~eoricamente, a raia estava defi
nida com precisão rigorosa. Praticamente, po
rém, sem locação pelo interior, o limite das duas 
colonias ia sendo tecido de duvidas, de par te a par
te. Todavia, sabiam os colonos do planalto, os . 
primei ros povoadores de Santo André e de Pira
tininga, que não muito além de suas terras passa
ria a raia divisoria <los limi tes com Espanha: sa
biam do respeito do rei pelo accôrdo de Tordesi
lhas e, por isso mesmo, satisfaziam-se cm adiar a 
penetração pelo sertão. Demais, não era facil 
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a empreitada. Destarte, a aggressividade da terra 
e do indio reforçava aquelle impedimento. 

1-'Ias, depois da dominação espanhola, trans
muta-se a situação da colonia. C1andestina até 
1580, a influencia espanhola nos sertões paulis
tas torna-se depois franca e publica, aproveitando 
como foi, de commum accôrdo, o caminho de pe
netração ao Paraguay, em sentido inverso áqueHa 
trajectoria ousadissima com que o allemão Schmi
def alcançára o 1\tlantico, partindo das margens do 
Paraná. 

Reporto-me a dados detalhados e ínsophisma
veis endossados por Affonso de E. Taunay - a 
maior autoridade nossa no assumpto, compendia
dor robusto da grande obra sobre as Bandeiras 
Paulistas1 para a qual tem devotado os seus talen
tos e capacidades de historiador. E' toda uma sé
rie em pleno desenvolvimento: "S. Paulo nos pri
·meiros a1mos"1 1920; .. Na éra das Bandeiras'', 
1920; "C ollectaHca de Documentos da antiga car
tographia paulista'', 1922; "Annaes -do J.llluseu 
paulista'.t, t. 1, 1922; "Historia Geral das Ba1tdei-
1·ás paulisi~as", tomos I e II, 1924, 1925. 

A historia patria registava, até então, dados 
escassos, medrosos, isolados: relações entre espa
nhóes e portuguêses nas proximidades de Guayrá, 
a travessia terrestre do Governador do Paraguay, 
Nuno Cabeça de Vaca ( 1540), desembarcando em 
Santa Catharina e aproveitando parte do cami-
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nho português de Piratininga a Guayrá; a repre
salía de Thomé de Souza em 1553, mandando fe
char e vigiar aquelle porto de desembarque espa
nhol; as instrucções das autoridades espanholas 
no Paraguay ou dos portuguêses em S. Vicente 
e Piratininga, insistindo em dever ser seguido para 
os colonos cspanhóes o caminho fluvial do Prata, 
como trajectoria, visando o Paraguay; e, final
mente, indicaçõe:; vagas sobre a attitude de bene
volencia ou applauso tacito com que os colonos 
espanhóes do Paraguay viam e acompanhavam o 
ataque, saqueio e expulsão dos paulistas ás mis
sões jesuitas. Mas tudo isso, confusamente, me
drosamente: duvidosamente. Coube a Taunay, 
apoiado em documentos espanhóes, recentemente 
tornados publicas em sua obra, reconstituir as re
lações de outrora, fixando a grande influencia be
neiica, exercida, directa ou indírectamente, em São 
Paulo, cm consequcncia da dominação espanhola 
em Portugal. 

Certo, desde antes de 1 S80, existiam relações 
entre espanhóes e portuguêscs,· em alguns pontos, 
facilitadas, aliás, pelo facto de serem portuguêses 
alguns dos missionarios do rio Paraná, apagadas 
como estavam então entíc os jesuítas as noções de 
patria e nacionalidade. P or outro lado, desde 
1552-53 fizera Ulric Schmide1 a travessia terres
tre do Paraguay a S. Vicente, o que sobremodo 
facilitou as incursões dos paulistas cm sentido in-

7 - A. li. B, li. 
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verso. A historia regista, de facto, a presença de 
escravistas de S. Vicente, desde 1554, na região de 
Guayrá. Demais, a attenção exercida sobre os 
espanhóes por S. 'Vicente e Santos não podia deixar 
de ser intensa, como portos de exportação de as
sucar, fechados que ihes estavam a Bahia e Per
nambuco, naquella época, e escassissima que era a 
producção em suas colonias americanas, onde a 
febre do ouro, facilmente achado, não pcrmittia o 
estabelecimento da agricultura como nas terras da 
colonia portuguesa trabalhada pelos ilhéus aqui 
emigrados. 

Faltam-nos dados sobre esse ponto interes
sante, mas compreende-se que assim devia ter sido. 
E, como remate, accrescentamos, o frio intenso da 
embocadura do Prata afugentava, durante uma 
parte longa do anno, os colonos desprotegidos e 
sem habitos de supportal-o, fomentando desse_ 
modo a teima dos espanhóes cm procurarem al
cançar por terra o Paraguay, varando os sertões 
paulistas. Não faltavam, pois., motivos de apro
ximação; antes sobejavam: havia, porém, a sepa
ração official, cujo respeito mantido era uma ga
rantia da parte dos portuguêscs, abertos que fica
riam então os direitos ao desrespeito em outras co
lonias da Asia terrivelmente cobiçadas. Portu
gal respeitava na Amcrica, para ser respeitado. 
no Oriente. 
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~.1as, depois de 1580 se transmuta a situação, 
rapidamente, e, embora com muito acerto, tenha 
a Espanha conservado em seus postos as autori
dades portuguesas, compreende-se a diversidade de 
situações então criadas. 

E tanto assim foi, que Affonso de Taunay 
acabá de apresentar provas robustas nesse sentido, 
apoiado cm documentos espanhóes (inéditos va~ 
rios delles, copiados dos archivos de Sevilha) re
centemente apenas tornados publicas. Observo, 
todavia, ao leitor, a isenção de anir.10 desse autor, 
por isso que não foi por elle sustentada a these a . 
que me venho referindo aqui sobre o beneficio 
daquella. inf luen'cia castelhana em, terras brasi!C?i
ras, preso que ficou naturalmente o seu espirita, 
tão somente, á dcscripção chronologica paciente 
dos eventos. 

Abundan1 as provas. Compendiou-as Affon~ 
so cl'E. Taunay en1 seus dois volumes ultimas, 
tomos primeiros de uma obra em plena realização 
( "Hist!. Geral das Bandeiras Paulistas") I, II, 
1924-1925). Convém, especialmente, fixar as 
mais importa11tcs. Visita em 1603 de Villa-ri
guenhos a _Piratininga para ajustarem a conser
vação de ·um caminho commun1 -entre as duas po
voações; contacto interessantiss1mo entre Luís de 
Céspedes Xéria ( 1628) e os bandeirantes paulis
tas, acompanhado que por clles foi até até Gttayrá 
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por occasião de sua viagem para Ciudad-Real e 
,rrna-Real: "notabilissima a ef fusão de sangue 
castelhano em S. Paulo" (tom. I, pag. 125) do
cumentada pelos proprios nomes de bandeirantes 
paulí~tas de origem espanhola; falta de hostilidade 
por parte dos colonos espanhóes do Paraguay aos 
ataques dos paulistas ás missões jesuítas (João 
Ribeiro, Rocha Pornbo), incentivando e applau
dindo indirectamente aquella penetração; notavel 
protecção de Céspedes, Capitão Geral do Para
guay, aos paulistas, impedindo n5.o só aos indjos 
mas ta11ibeni aos _iesuitas a uso de armas de fogo 
( tomo II, pag. 24, 50) ; "não podemos crer não 
tenha havido entre Luís de Céspedes e os apresa
dores de indios formal accôrdo"; "já estivemos 
jnciinados a pensar de outro modo, mas hoje, co
nhecedores de documentação nova e abundante, 
não nos parece possível deixar de ter a Céspedes 
como cúpido e destituído de escrupulos" ( tomo II, 
pag. 169) . 

Essa questão das armas de fogo foi evidente
mente categorica. Na 1\merica: foi se1npre esse o 
jnstrumento - como primeiro observou Mon
tesquieu - que pern1ittiu a victoria de dezenas de 
füericos sobre milhares de indjgenas, mesmo os 
melhores, organizados como estavam os do 1'1e
xico e do Perú. O largo r elato de Taunay vem 
mostrar justan1ente que as missões jesuítas fôram 
sempre assaltadas, quando desprovidas daquelle 
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elemento imprescindível de defesa. A excepção 
começa apenas em 1639, preambulo do "tremendo 
desastre paulista" de ~Ibororé (1641), em que os 
bandeirantes encontravam os jesuítas armados 
até mesmo de un1 canhão. 

Mas que melhor argumento global poderia 
haver do que esse relativo á affir-mação de que a 
historia das bandeiras paulistas do sul foi archi
vada e nulocumentos espanhóes) vazios que fica
ram sobre o assumpto os archivos portuguêses? 

E que outra contraprova n1elhor poderia exis
tir do que aquelle desejo de autonomia. em 1640 con1 
a tentativa mallograda do governo offerecido a. 
1\mador Bueno? Pois não ficou nisso flagrante 
a influencia espanhola até . então exercida soLre 
as gentes dos planaltos paulistas? 

De facto, o prurido de autonomia não era se
não uma reacção á submissão portuguesa, recebida 
ao sul que fôra com f rieza e indifferença a res
tauração da monarchia em Portugal, tão festiva
mente. commemorada por todo o resto da co1onia 
amencana. 

Ha, porém, mais. 
Foi a propria influencia espanhóla- que or ien

tou e estimu1ou as bandeiras paulistas na conqt11s
ta do sul ao longo do g rande valle do Paraná e do 
U ruguay. Raciocinemos com isenção. A alma 
das bandeiras viera formada da peninsula ibcrica: 
era a ousadia latina em seu pleno apogeu de glo--
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ria: em terra ou no mar. era o 1nesmo ardor em 
desvendar o Jnysterio, en1 fecundar a virgindade 
das florestas, ou em desvirginar até o mysterio dos 
oceanos. Tanto assin1 que os primeiros bandei
rantes brasileiros eram portuguêses ( 1). Foi 
português João Ramalho, o precursor na investida 
no sertão; foi luso, ainda, Antonio Raposo Tava
res, uma das 1naíores figuras brasileiras do seculo 
XVII, aquella mesma que, por ironia da sorte, fi
cou deslernbrada, confundida e esquecida até 1905, 
quando ,~ ashington LnlS a desenterrou do olvido 
e da lenda~ em plenitude opu~cnta de realidade na 
sua gloria immensa de desbravador intimorato da 
terra brasileira. Apenas e1n S. Paulo, aq1~ella al-
1,ui de bau:defrante logo se acclín1ou, se abrasilei
rou, tornou-se em suinn1a f ~ct nda, atn?la e vivaz, 
cruzada qHe fôra com o proprio sangue da 
terra (2) . 

Demais, tudo eratn faciljdades. Sem a ag
gressividade sen1i-arído. dos sertões bah ianos ou 
do nordeste, logo que t ranspó:;ta a faix a viçosa lit
toranea1 sem a rebeldia selvag·e1n das florestas do 
grande valle amazoníco, os planaltos paulis tas con
vidan1 á conquista e penetração elos latifunclios. 

( l) Ou C$Ii.an11ócs. .. como E spfr1osa nos sertõ.cs b:ihi.am>.s. 
Foi espanhol ainda o primeiro bandeirrmtc qut encontrou ouro cm 
:Minas Geraes. 

(2) «Entretanto, crescia ema raça <lc homens, ícroles sim 
e intra.t.aYcís. mas que, com a mistura do sangue indigcna, adqui
r.ir.im uma aciividaue constitucional e incans.aveb (Southcy). 
TguaJmcnt<: assim o affirmaram Oliveira Martins ~ João Ri~iro. 
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Transpósta a serra do 11ar, bem menos aspera do 
que nas adjacencias da baixada fluminense, o Tie
té era por si o "caminho andante., dos proprios 
aventureiros, co1110 l1avcria de descobrir um dia a 
intelligencia de T heodoro Sampaio. exp~icando, 
pe1a primeira vez, aquiHo que logo depois foi repe
tido por Euclydes da Cunha. no quadro em que foi 
cliffercnciada a geographia das regiões sulinas em 
conf ronto com a configuração da terra, as diversi
dades dos processos de penetração, posse e esta
belecimento dos colonos. 

Reate1nos agora o nosso raciocinio 
Braz Cubas, em 1560 (apesar das controver

sias de detalhes), varou o sertão paulista na di
recção de !\1inas Geraest alcançanc'.o as proximi
dades das vertentes elo alto S. Francisco. Era o 
mzcio. Seria, pois o uortc a direcção geral, nor
malissimn, dos bandeirantes paulistas-portuguêses 
N cm foi outra proximamente, convenhamos, a di
recção da i:1teressa11t2ssima bandeira ( Glimmer), 
de 1662, levada a effeito no tempo do Governador 
geral Francisco de Souza, que viera com a recom
mendação especial de E spanha de mandar inves
tigar as passiveis n1inas do Brasil. 

Todavia, · fogo depois, na primeira metade do 
secu:o XVII, a direcção se torna outra: ao invés 
do norte, demandam os paulistas o oéste e o sul. E 
por que? Pelas facilidades decorrentes do conta
cto com os espanhóes, se facilitará sobremodo a pe-
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netração paulista naqueIIas direcções, tornada com
mum a espanhóes e portuguêses, a trajectoria na
tural do proprio Tieté. Avultam os documentos 
na obra de Taunay: são espanhóes os primeiros 
rudimentos da cartographia de S. Paulo, como é 
dessa origem o re!ato interessantíssimo de Cés
pedes, descrevendo a sua viagem ao Paraguay por 
terra, facilidade permittida pelos paulistas em 
consequencia dos proprios papeis officiaes portu
guêses por elle trazidos de Lisbôa e Rio. 

Mas, no entan.to, abruptamente, rompe-se de
pois a corrente sulina. E ba nisso uma data sin
gu1arissima. 

E' o seculo XVII, de facto, a grande centu
ria das bandeiras, mas interessante é notar a va
riação de direcção da onsadia dos bandeirantes ac
centuadamente para oéste e para o sudoéste até a 
grande derrota soff rida em 11:bororé ( 1641) á 
margem direi ta do rio U ruguay ( territorio hoje 
argentino) ; ella passará depois a ter como direcção 
especialmente o norte ( :iviatto Grosso e 1\1inas Ge
raes) a mes1na, em summa, proximamente esboça
da com energia nas tentativas audaciosas de Braz 
Cubas e Glimmer. 

Os nossos historiographos haviam observado 
a mudança daquella orientação. Especialmente 
Rocha Pombo, que ne~la insistiu. Outros accen
tuaram, por outro lado, a anomalia do sertão de 
Matto Grosso haver sido devassado antes das ter ... 
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ras altas de Minas Geraes. Mas faltava um dado 
importante da questão, omisso que havia ficado 
o desastre formidavel de Nibororé, fixando por 
si mesmo, na historia dos bandehantes paulistas, 
uma quebra de dz:recção, esmagado que foi naquelle 
ponto longínquo e naquella época, pela reacção es
panhola, o impeto conquistador dos bandeirantes. 

E haverá um méro acaso naquelle encontro 
de data? Entre a restauração da monarchia em 
Portugal ( 1640) e a derrota brasilico-portuguêsa 
de 1641? 

Não creio. A criteriosa exposição chrono
logica de Taunay permitte! justamente, concluir 
aue o desastre de l\.1bororé fixa, de maneira ,inso
phismavel, a reacção espanhola ao atrevimento das 
arrancadas paulistas. · Protegidos os nossos ban
deirantes, durante todo o Governo de Céspedcs, 
pela prohibição tornada ef fectiva aos indios e je
suítas de não possuírem armas de fogo, aquella 
data é de todo symptomatica. 

A reacção jesuita-espanhola começa, de f a
cto, em 1638; a derrota paulista de Caasapaguas
sú foi o preambulo ao revés maior de 1641; mas 
força é convir que não poderia ter havido uma 
simples coincidencia daqucllas datas historicas. 
Emquanto uma só era a corôa, bem se compreende 
que co:onos portuguêses e esparihóes estivessem 
de accôrdo. A situação do Paraguay lembra, de 
algum modo, aquella outra occorrida no Mara-
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nhão, quando grandes fôram as divergencias en
tre missionarios e colonos. O que se pode até 
affirmar é que o elemento indio não chegava numa 
mesma zona para os dois candidatos ao seu braço 
agrícola escravo ... Eram antagonicos os proces-

. sos dessa utilização. Ora, ao sul, não podendo 
os colonos espanhóes atacar directamente as mis
sões jesuitas qt1e lhes f icavam de algum modo pro
ximas. . . deixaram aos paulistas a empreitada da 
obra. 1VIas, por isso mesmo que houvera um ap
plauso áquel~a arrancada continuada dos paulis
tas ( 1), emquanto um só era o throno, não pode
ria subsistir o mesmo ponto de vista a partir de 
1640, quando Portugal conseguia rehaver o do
minio de sua corôa. 

Não existindo documentos portt1guêses sobre 
esse episódio da historia das bandeiras, deixou 
aquellc desastre de impressionar os nossos histo
riographos, que com elle muito pouco se occupa
ram (2). Isso explica o nenhum interesse que 

(1) Em rigor <portuguésesi como sempre chamaram os 
castelhanos; o adjectivo tl)aulist.u só se gem.:ra.liza cm fins do 
5cc1,!o XVII (Taunay). · 

(2) Documentos paulistas e português<!s sobre a batalha de 
Mbororé jãmais os ·vimos, nem cremos existam, numerosos e cir~ 
cumstanciados> (Taunay, _tom. II pag. 36). 
· Embora cscren:ndo recentemente, julgou Atircdo Ellis Junior 
( <o Bandeirismo Paulista e o rcci10 do meridiano~) ter sido 
sccundario aqucHe revés, f.! de «modestas proporções a ba.ndcira 
paulista, que o soff reu, p::ig. 109, 110). 

Ao contrario Affonso tlc E . Taunay, compulsando varios 
documentos espanhócs, reputa aquella bandeira co!l'lO «-a major 
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houve no confronto daqueHas datas e, consequen
temente, o silencio sobre a these por mim aqui per
functoriamente apresentada, relativamente ao be
neficio que trouxe ao Brasil, ao seu crescimento, 
á sua expansão sulina, em summa, o dominio es
panhol de 1580 a 1640. 

Recapitu!ando as datas da conquista da costa 
norte e referindo-as ao periodo da dominação es
panhola, concluiu honestamente João Ribeiro 
("Histaria do Brasil") 1900), mostrando os bene
fícios que trouxe ao Brasil, pelo alargamento da 
posse da terra immcnsa, aquclle hiato do domínio 
exclusivo de Portuga em sua. colonia america1.a. 

Tivesse podido aqueHe historiador conhecer 
a exposição de Táunay, certo estou de que ha ve
ria de ter ampliado aquella sua these, mesmo por
que - bem me parece, apesar do vulto claque e 
beneficio ao Norte - maior foi ainda a som
ma de vantage1 s advindas ao Sul cm consequcn
cia daquelle periodo de dominação espanhola no 
Brasil. 

Rio - setembro - 925. 

c,::pedição até en t5.o part ida de S. Paulo, sertão a dentro>; e qu.: 
«eram uns 400 'homens brar.cos e uns 2. 500 a 3. 000 tupys que pa r
tiam para assaltar os /'llcblos da Companhia e, cm MarÇo <ie 1641, 
deviam soffrer a clerro:a terrível de Mbororb (tom. U pag. 30.ê) , 
<que par.a. sempre os afastou <laquella.s paragens, (pag. 308). 
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DIOGO ANTONIO FEIJÓ 
Um fantasma do Segundo Reinado 

I 

Diogo Antonio Feijó n1erece, em verdade, 
uma biograp 1ia alentada. Grande já foi o casti
go sof frido, de um silencio historico a vil ante. 
Começa en1 1843 com a sobriedade de noticias 
sobre o seu fal ecimento. Ao re!ê1-as, treme o lei
tor do presente, face a face com a 1niseria do pas
sado. Feijó, mesmo morto! ainda era ten1ido .. ·. 
O necrologia do "Jornal do Commercio" foi pro
fundamente syznptomatico'. no seu laconismo dolo
roso: "O sr. Diogo Antonio Feijó, senador do im
perio pela provincia do Rio de Janeiro, ex-minis
tro da Justiça e ex-regente, f alleceu na cidade de 
S P " . ão aulo ... 

Desapparecido Feijó, foi então criada no 2.º 
reinado uma imagem falsa de sua figura - o 
seu "fantasma.,. Le111brava111-no, timoratos, os 
politicos da -época, não como o ministro fonnida
vel de 1831-32 ou como o regente severissimo de 
1835-37; recordavam nelle o padre, que propuséra 
annullar o celibato do cléro, e o político, que me
lhor realizára a experiencia republicana no go
verno centra. 
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A sua consagração veio, de facto, lenta, so
negado que foi o seu verdadeiro perfil pelo 2.º 
reinado. Ha disso dois exémplos e!oquentes, pelo 
silendo co1n que f ôra1n recebidos. !vfello 1-fvraes, 
sem coragem por certo de assignar o primeiro 
esboço de sua biographia, attribuiu as notas colli
gidas por e!le impressas a um amigo anonymo ... 
E Homem de Mello ( 1858, "Esboços B1ºogra
ph-icos") compondo um perfil honesto e vigoroso 

, do regente, viu-se isolado, sem applausos ou adhe..: 
sões no silencio esteril de paginas não citadas. 

A rehabilitação, trouxe-a em verdade a Re
publica. Suetonio, no mesmo livro cm que apos
trophou o reinado com vee1nencia pouco limpa, 
evocou algumas linhas essenciaes de seu perfil. 
Joaquim N abuco compreendeu e elogiou a expc
riencia po:itica audaciosa da regencia, distribuin
do então, galhardamente, un1a parte grande da 
g loria ao animo viril do padre ousado de Itú. João 
Ribeiro viu nelle personificada a energia de seu 
tempo. Euclydes, salientando o valor de sua obra, 
nun1 momento sobremodo critico de nossa evolu
ção, focalizou melhor rdnda a sua gloria, affir-
1nando então lembrar o padre como heróe providen
cial carly:eano. Oliveira Lima endossou, por sua 
vez, o elogio, justificando-o com a sua autorida
de equilibrada. E Eugenio Egas ( 1912), lamen
tando que um escritor vigoroso não tivesse toma
do ainda o encargo do estudo do grande vulto, 
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compendiou então, com zeloso devotamento, os ele
mentos essenciaes - olvidados nos archívos -
para a empreitada que desafia as capacidades de 
algum obreiro próbo, culto e ousado. 

E, como se não bastasse tão grande esqueci
mento historico no passado, foi perdido o proprio 
sarcophago de Feijó, vazio que ficára com o tem
po de qualquer visita consagratoria, até que Af
fonso de Freitas, com paciencia devotada, de novo 
o encontrasse no anonymato humilde de um tu
mulo limpo de inseri pções ... 

1finistro da Regencia trina durante um anno 
apenas (Junho 1831 - Ju~ho 1832), e regente 
unico durante menos de dois annos ( Outubro 1835 
- Setembro 1837), peado por entraves de toda 
sorte, obrigado de continuo a descer ás funcções 
repressivas de méro chefe de policia, violentamente 
atacado por seus adversarios politicos que lbe tor
navam dispersiva a acção, Feijó entregou o 
poder - numa e noutra vez - aos inimigos que 
o combatiam. Essa a sua maior originalidade 
como homem de governo. Abandonava, mas não 
cedia: era um estoico. 

Euclydes da Cunha julgou timorato, como re
gente, o homem que lhe parccêra formidavel, como 
ministro. . . Não creio, todavia, acertado· o jul
gamtnto. Por não se querer fazer tyr:inno, 
apoiando-se na força armada, para humilhar o 
Parlamento - assim me parece - Feijó abando-

8 - A. M. H. B. 
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nou o governo - tanto num con10 noutro caso -
quando a Assembléa não lhe deu, dentro da le
galidade, os meios, os applausos e as armas coer
citivas por elle mesmo anteriormente pedidos. Co
mo ministro, teve a opposição violenta de ?v!artim 
Francisco e, c0111 e1Ia, a do partido mais culto do 
tempo. Ao descobrir o patriarcha tramando con
tra o seu proprio governo, nada occultou, tornan
do publico o seu dilcmma: "Ott José Bonifacio 
deixa a tutoria, ou eu deixo a pasta da Justiça". 
E vencido por un1 voto no Senado, depois de vi
ctoria na Cam,tra, cmnpriu a palavra, demittü-1do
se. Dois dias depois, com o ministerio e, logo 
após, com a regencia, fazia o mesmo - renun
ciava-os. 

Evaristo da V eiga vaticinou então admira
velmente sobre as vantagens da unidade da Re
gencia e, mais, sobre a vinda proxima de Feijó, 
como chefe supremo do governo. E acertou. Re
gente, teve Feijó em Bernardo de Vasconcel1ns e 
seu maior oppositor. Em E varisto, o seu "leader·'·' 
devotado, cêdo roubado á vida em meio de suas 
funcções de defensor da regencia. Depois, uma 
segunda vez vencido por não haver obtido o apoio 
da Camara e do Senado, passa tranquillo o gover
no ás mãos de seus oppositores e volta sereno para 
São Pa ulo. 

O que é admiravel nelle é a presteza de de
cisões. Parecia distraído~ plantando chá em sua 
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chacara do Paraisa, e estava, no entanto, de todo 
alerta. Chamado não titubeia. Faz o seu tes ta
mento, a prompta as malas e traz comsigo um pro
gramma completo de governo. Como ministro, elle 
fôra, antes ele tudo, um chefe de policia. Como re
gente, elle mostrará porém a sua envergadura de 
estadista. O momento era grave, sobremodo peri
goso, possivel que lhe parecia a desaggregação e 
seccessão das provindas mal coesas ainda sob a 
unidad~ do Imperio. Não esconde, porém, o seu 
ten1or: assignala-o, dominadoramente, em docu
mento energico e severo. Não vacilla : encara face 
a· face a realidade agra e causticante e reage. A 
primeira lei por elle pron1ulga<la definia uma pre
occupação symptomatica pela conservação da uni
dade: estabelecia condições para as ligações fer
roviarias entre a côrte, !víinas e São Pau1o. Logo 
depois, favorecia a n~vegação entre a Bahia e o 
Rio por navios da companhia organizada por John 
Sturz, e pensava na navegação a vapor do Amazo
nas e Rio Doce. Ao federalismo victorioso pelo 
'' Acto Addicional", oppunha Feijó uma politica 
centralizadora en1inentementc intelligente. Gran
de era o seu animo em realizal-a, minguados, po
rém .. os recursos offerecidos pelo ambiente de seu 
tempo. As estradas de ferro aguardariam, . por 
duas décadas, Mauá e Ottoni. Os vapores se de
mandariam com o tempo, por seu turno, antes de 
.navegarem, efficientemente. 
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O programma de governo era largo e fe
cundo. Como disse, estava prompto, suff icientc
mentc elaborado em seu cerebro. Parecendo dis
traído, entre o ministerio e a regencia, Feijó es
tava de facto alerta. Nove dias depois de regen
te, nomeia Barbacena embaixador em Londres com 
poderes amp!os para tratar do trafico, abolindo-o 
como era intento seu. Era uma cartada formida
vcl e perigosa. Feijó pensava em extinguir o com
mercio negreiro, mas Jogo procurava facilitar a 
immigração do braço livre. Inimigo de José Bo
nifacio, tentava executar, no entanto, um program
tna, cujas idéas basilares haviam precipitado o os
tracismo político do patriarcha. 

Vejo, em verdade, nesse pensamento gover
namental, a razão mesma da precariedade de um 
governo longo como regente. Era prematura, de 
facto, a dispensa do braço escravo. Duas décadas 
depois, Eusebio de Queiroz mostraria as difficul· 
dades com que teria de lutar, embora protegido e 
apoiado pela diplomacia inglêsa. Era errado, mas 
estava certo naquelle tempo. . . A nossa civiliza .. 
ção "vinha", de facto, da Costa d' Africa, como di
zia Bernardo de Vasconcellos. . . Grande demais, 
colonizado por portuguêses tarados de preconcei
tos .em relação ao trabalho manual, a nossa_ rique
za agrícola exigia em verdade o suor do negro, 
para regar a terra en1 que o indígena não se <lei
xára escravizar a contento do colonizador lusita-
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no. Joaquim Nabuco viu na quéda prematura de 
José Bonifacio um resultado do seu avanço sobre 
as idéas escravagistas do seu tempo. Admira-me, 
por isso mesmo, que nem qualquer outro historia
dor tivesse visto phenomeno analogo no caso de 
Feijó. Em verdade, o regente não queria a eman
cipação immediata. Seria na época crime e lou
cura impossiveis ao equilíbrio admiravel de seu 
espirita. 11as pretendia a abolição do t rafico. E 
mo.is. Queria facilitar uma emancipação progres
siva. Confirma-o o seu proprio testamento, na
queIIe ponto em que falou de seus escravos, respei
tando o ventre negro e facilitando-se a alforria. 

Nomeado bispo de !vfo.riana, Feijó não exer
ceu nem acceitou o cargo. Nada queria do cléro, 
a não ser melhorai-o, eleval-o, normalizal-o. E, 
para isso, sentia-se melhor armado sendo padre -
apenas vestido de sua loba - quer para tratar 
com os bispos nas suas circulares cnergicas, pro
curando sanear a Igreja brasileira, quer para ·tra
tar com o papa, quando, intimorato1 o ameaçava 
ele cortar relações com a Santa Sé. No seu testa~ 
1ncnto, feito ao assumir a Regencia, preparando-se 
com tranquillidadc de animo para qualquer desfe
cho violento, eHe confessou sem nenhum subter
f ugio ou alarde de renome como reformador :-"sou 
e sempre fui catholíco romano; tudo quanto fiz 
contra a Igreja tem sido por seu zelo" . .. 
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Certo, elle quis o 1natrin1onio. Por largo 
tempo, antes de ser governo> bateu-se denodada
mente pela innevação corajosa. 1'1as era austero. 
Não advogava, nesse ponto, como Luthero, a sua 
propria causa. Lembrava-se apenas de ser um fi
lho espurio e queria, com o casan1ento, n1oralizar o 
proprio cléro. Então, invocava a seu favor a opi
nião, através da historia, de muitos maioraes da 
Igreja, antes da decisão ein contrario victoriosa 
de Hildebrando. 

E, como se não bastasse tanta clareza etn suas 
acções para definir o seu caracter pragmatico de 
homem afeito ás asperezas dos embates rudes da 
vida, com o senso vivo das opportunidades que de· 
vem ser aproveitadas, elle deixou por escrito a. 
sua propria divisa, o melhor dos epitaphios que lhe 
poderia ser em summa. dedicado: "Setn ordem, 
não ha governo: sem justiça, não ha liberdade". 



DlOüO ANTONIO FEIJó 
Um fantasma do Segundo Reinado 

II 

Todavia, apesar das tentativas opulentas de 
reformas e mau grado o programma vasto de go
verno nitidamente traçado, a obra política reali
zada por Feijó fôra escassa·, diminuta que foi no 
tempo a sua actuação como ministro e como re
gente. Avulta, apenas, a obra de conso1ic ação da 
autori dade civil, o respeito ft lei, a . austeridade e 
a majestade severas com que dignificou os cargos 
occupados. 

11as Feijó não podia ter dominado o chaos, 
demasiadamente curto que foi o seu governo para 
uma anarchia amplamente generalizada. A sua 
acção foi principalmente a de um "excitador" de 
mentalidades, de um desses homens raro~ que go
vernam e dir igem os vivos mesmo depois de mor
tos. Nesse sentido, mas .só sob esse aspecto, elle 
fo i de facto o heróe providencial de que falou 
·Ettdydes. Padre, sem nada ter querido do déro, 
elle forjou, na. humilda.de com que evitou as pom
pas de um bispado, as suas proprias armas de re
sistencia. H omem de governo - o maior de seu 
tempo _:_ sem nada ter querido para si, ele d~di-
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cou-se, corno nenhum outro, ao serviço de sua pa
tria. Sem descendentes, elle era temível, por não 
estar com a attenção desviada para os carinhos da 
familia. Sem ascendentes - filho espurio que 
fôra do amor - elle era te1neroso pela indepen
cia selvagem com que agia. 

Por tudo isso, a sua funcção póde ser defi
nida como a de um verdadeiro "excitador 11 de ho
mens. . Preparou, insufflou, electrizou e procriou 
mentalidades políticas com o contacto social de 
sua austeridade energica. Depois, retirou-se. 
Quando pensaram - ou fingiram acreditar - os 
homens de seu tempo vêr, na sua permanencia 
con10 governo, uma razão robusta para a conti-

. nuidadc da luta fratricida ao Sul, elle abandonou 
a chefia com a mesma dignidade desprendida com 
que a recebêra. E isolou-se .. Reapparecc em 1842, 
endossando uma causa de todo ingrata. Preso por 
Lima e Silva - cujos detalhes da scena dolorosa 
fôram exhumados recentemente por Vilhena de 
Moraes - soffre depois do governo vexames in
nominaveis durante a traj ectoria estouvada de seu 
degredo até Victoria (Esp. Santo) . Defende-se, 
pouco depois, a custo, paralytico e de voz sumida, 
falan'do sentado no Senado. Morre em 1843, bal
do de recursos, sem poder gozar a pensão que lhe 
fôra concedida depois do 1nuito que sof f rêra~ 
quando lhe sonegaram os seus vencimentos de se
nador. 
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O processo de 1842 carece ainda de revisão 
histodca. Evitou o assumpto Eugenio Egas 
( 1912), o compendiador cuidadoso e intelligente 
da biographia de Feijó. A causa politica foi, de 
facto, por demais ingrata. Todavia, não se póde 
lêr o que disseram Feijó e Vergueiro - dentro do 
Senado - sem respeitar a coragem com que não 
se desdisseram de seus actos ou sem lamentar a 
covardia com que fôram tratados pelo governo de
pois de fei tos prisioneiros. 

* * * 

"O homem não é mais do que a natureza at-. 
tingindo a consciencia de si mesn~a". A phrase é 
de Elysée Reclus. 1'Ielhor seriaJ porém, applical-a: 
especialmente aos chefes de outros homens, aos 
orientadores das massas humanas, aos propulso
res de seus sentimentos ou aos realizadores de suas 
proprias necessidades. O conceito pertence, po
rém, ao seculo XIX. E pe rtence-lhe ainda a pro
posição complementar inversa : o proprio só1o -
com todas as suas características individualizadas 
- constitue a estructura fundamental, a ossatura 
basilar dos organismos sociaes. 

A primeira af firmação define a complexida
de da funcção que liga o homem ao sólo; a segunda 
amplia o conceito, alarga a compreensão do gráo 
de complexidade daquella relação de meio e exige a 
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acceitação dos superorganismos - imagem ampli
ficada dos organismos estudados na historia na
tural. 

O Brasil endossa melhor do que qualquer ou
tro país a necessidade dessas duas asserções : a in
fluencia esmagadora da segunda en1 todo o seu 
conceito geographico 1noderno e os empecilhos g ra
ves da evolução historica qtie retardam no homem 
o domi1110 da parcella do planeta que lhe foi dado 
como patria. 

!\1as o seculo XIX foi alé1n. Balanceou a 
propria historia. dos povos. Compreendeu e expli
cou os simplismos contmnazes dos historiadores 
tarados de preconceitos, dos chronistas ingenuos 
ou dos commentaclores enfatuados - e acabou des
cobrindo um paradoxo fonnidavel e immenso. 

Fixou-o, melhor do qtte outros, o verbo claro 
de Gustave Le Bon: "dif ficilmente imaginamos a 
existencia de um povo governado por suas proprias 
~ealidacles em vez da invocação ás illusões religio
sas, políticas e sociaes; basta lembrar ( accrescen
tou) não haver exemio disso na historia" ... 

Desse modo, historiographos, cr íticos, politi
cos e commentadores, trocando as realidades pelas 
illusões, esquecem-se, muitas vezes. das forças oc
cultas e anonymas que forja111 a verdadeira resul
tante dos destinos dos povos. Dahi, as fantasias, 
os elogios f accis aos governantes ou as criticas -

. não 1ncnos aligeiradas - de que são victimas cons-
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tantes como se em suas mãos estivessem, em ver
dade, os destinos das nacionalidades que represen
tam. Dahi, ainda, o simplismo com que se acre
dita serem as insti tuições governamentaes e não as 
mentalidades dos proprios povos os modeladores 
dos perfis dos organismos sociaes vigorosos incor
porados á historia da humanidade. 

Os bons governos prevêm, orientam e previ
nem. A mentalidade do povo forma inicialmente, 
porém, a "opinião publica' ' .. sem a qual nenhum go
verno poderá ser util, opportuno e criador. J effer
son dizia por isso mesmo~ admiravcln1cnte, com a 
sua grande autoridade de estadista republicano, 
preferir - se lhe fôsse <lado escolher - um povo 
se1n governo, mas com opinião publica energica, 
a um povo crente della, embora dotado de órgãos 
de governo. 

A opinião publica, dentro de um organismo 
social, póde, de f acto~ ser definida como aquilío a 
que Reclus chamou em bella ilnage1n "a natureza 
attingindo a consciencia de s1 mesma", exaggeran
do, então, o conceito na ar,plicação que fez della 
ao homem individualizado. 

Bons governos presuppõem, pois, forças vigo
rosas de opinião publica suf ficientemente forma
das. Esse, o governo dos " vivos". ~Ias os Hmor
tos" tambem governam ... 

Falou nesse genero de governo o genio de A. 
Comte em axioma tornado celebre. E acertou. 
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Apenas, como falava dentro de uma nacionalidade 
robusta, esqueceu de annotar que só possuem essa 
especie de governo aquelles povos que attingirarn 
a consciencia de sua propria nacionalidade organi
ca. Compreendendo isso - e sem fazer no entan
to nenhuma referencia ao pensamento de Comte 
- dizia Le Bon recentemente, . ao evocar o caso 
enormíssimo e doloroso da defecção do imperio 
russo depois da guerra: '°'Nos grandes aconteci
mentos que ameaçam a existencia d e um povo, a 
vontade dos mortos sustenta com energia a von
tade dos vivos. Só resistem, nesses periodos, as 
nações que possuem 1nortos em numero suf ficiente 
para defendel-as" ... 

Le Bon reeditava, em summa, illustrando-a 
com un1 exemplo formidavel, a phrase lapidar que 
Lamartine proferira uma ve7,, ao pensar nas ri
quezas espirituaes eminentes da historia. da Fran
ça: "C'est la cendre des 1norts qui créa la Patrie". 

Dentro de um povo evoluido como o francês, 
A. Com te podia, de facto, estabelecer que "os vi
vos são sempre e cada vez 1nais governados pelos 
mortos". Esqueceu, porém, de dizer que os povos 
jovens são, ao contrario, preponderantemente go
vernados pelos nascituros; pelas esperanças no fu
turo, em· summa, á mingua de t radições historicas 
robustas. 

A figura de Feijó, no Brasil, é especialmente 
interessante pelo muito que nos faz ella con1preen-
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der das insuf ficiencias da. opinião publica e, conse
quentemente, das difficuldades de bons governos. 
Feijó tem sido, em verdade, um dos poucos "mor
tos" que nos têm, de facto, governado. Nenhuma 
outra figura se lhe avantaja na robustez das evoca
ções, por isso que nenhuma outra jogára a vida -
sem os deveres dos militares - com maior des
prendimento a serviço da pa.tri2. em mo1nento como 
aquelle tão perigoso de nossa historia. 

Fantasma temivel durante os primeiros decen
nios que se seguiran1 á maioridade, por isso que o 
seu nome recordava o federalisn10 e lembrava uma 
experiencia republicana sobren1odo energica, a sua 
figura veio, pouco a pouco, emergindo do ofvido e 
ganhando relevo e estabilidade historica inconfun
díveis, como n1arco de referencia das energias da 
raça, quando devida1nente impulsionadas. 

Sonegada pelo segundo imperío, a g loria de 
Diogo Antonio Feijó renascerá, então, en1 pleno 
regime republicano. Toda via, como disse, a sua 
consagração historica não recebeu ainda a mode
lagem definitiva exigida pelas linhas magnificas 
de seu perfil vigorosamente original. 

Rio - jat1eiro - 1926. 





A' margem do Segundo Reinado 
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Historia politica 

A historia política do Brasil ficou longo 
tempo adstricta á propria historia dos partidos 
politicos. Era commodo e facil jogar com datas 
e nome5, evitando destarte uma compreensão rnaih 
profunda dos phenomenos sociaes ou uma inves
tigação mais sensata sobre as bases asseguradoras 
do condicionamento do evoluir do organismo so
cial brasileiro. 

Veio, pois, a proposito, o julgamento celebre 
do segundo Rio Branco: "Depois de 1836, a his
tor ia politica do Brasil se resume na luta dos dois 
partidos, o conservador e o liberal". Era uma 
synthese larga, compendiando meio sccu~o de his
toria do Imperio. Dahi a sua ·acceitação gene
ralizada. 1·1as não dizia tudo e pouco explicava. 

P ouco explicava, porque no commentar a se
quencia de mutação dos partidos durante o segtm
do reinado, jogando, ora com libcraes, ora com 
conservadores, esquecia o historiador que u~1 ter
ceiro partido surgira. desde 1870, vigoroso bastan
te para, duas décadas depois, exigir o sacrifício 
<lo proprio throno. J oaqttim Nabuco, por exem
plo, dis tra ído em acompanhar o rythmo dos par-

!J - A. li . H. 1'. 
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tidos que ha\·iam· sido governo, não percebeu o 
crescimento da força que se fizera realidade fóra 
do parlamento1 fugindo· ao bafejo imperial. As
sustou-se, commovido, em 1896, como logo após 
a Republica tambem se atemorizara Tito Franco, 
recolhido ás terras do Pará, nn1 e outro, escreven
do com remorsos lôas ao l1nperio e a P edro II, 
depois de havel~os ambos criticado com dureza an
tes do advento da Rcpub'.ica. Et1clydes da Cunha, 
e.mbor'1 seguindo o caminho seguro traçado, pri
meiro, por B. i:tossé ( Rio Branco) no dedalar a 
sequencia dos partidos no poder, teve, porém1 a 
engenhosidade de compreender a verdade occu1ta, 
que não fícára regis:ada nos annaes do Parlamen
to, nem en1 outros documentos of ficiaes. Reagiu 
inteHigentemente. E evitando fa]ar cm Pedro II, 
para não lembrar ao eitor, nem de longe, a obra 
de 1'fossé, insistiu, porém, na formaç}io ela idéa 
1·cpz1blicana, diluindo o "soliloquio" ingenno a que 
se referira Nabuco~ ou o ·' isolamento ingrato", 
não menos ingcnuo a que se referira 1\1ossé sobre 
a attitude de alguns fazendeiros logo depois 
de 1888. 

E diria, então, a venlnde, incisivamente lo
gica, soldando ~ expansão republicana das ulti
mas décadas ao sopro inicial elo liberalismo demo
cratico, por occasião da independencia .. 

O julgamento historico de Rio-B;·anco dizia, 
de facto, pouco. 
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Até 1834, com a morte de Pedro I e com ella 
o . suicidio do partido restaurador ( Caramurú, 
José Bonifacio, Cayrú, Paranagui, ~lartim Fran
cisco), eram trcs os partidos políticos que se de
glaclia vam durante a rcgencia. T res eram tam
bcm as aggrcmiações partidarias desde 1870. Mas 
intervalladas de meio seculo, o segundo perioõo 
assistiu á victoria do que seria impossivcl, inoppor
tuno. prematuro e perigoso no primeiro: a demo
cracia, a federação, a republica. Todavia, nnm e 
noutro caso, mais influente do que o peso do throno, 
a resistencia da lei, ou a força demolidora do dis
curso, influiu um elemento anonymo, organico, im
prescindivc.1: o escravo. Veio tarde essa desco
berta h istorica. Realizou~a Gilberto Amado, cm 
seriados de grande descortino historico, en1 que 
reeditou, devidamente ampliado, o conceito admi
ravcl contido na phrase celebre de Bernardo de 
Vasconcellos, phrase que não podia ser antes de- · 
vidamente compreendida, nem mesmo por quem 
a proferira: "A nossa cidlização vem da Costa· 
d'A.f . " . nca ... 

Não ha co1no occultar. 
A victoria da I nglaterra contra o t rafico 

trouxe, de facto, o primeiro estremecimento do 
throno e, com ellc, um aba~o forte no poder con
servador. Não houve nenhum acaso de datas. 
:Houve uma verdadeira subordinação de funcção 
de phenomenos. O bill Aberdeen · é de 1845; o 
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trafico continuou, porém, intenso até 1853, apesar 
de ser de 1850 a lei de Euzebio de Queiroz. Fa-
lha o cong-~açamento politic:o de 1848, a primeira 
tentativa de conciliação. · Falha, como fal110L1 em 
48 ou 50, a extincção do t rafico. \Tinga_. no en
tanto .. em 53., o mesmo anno que viu a realidade 
do commercio de escravos nuHificado. 

Desnmparado dos conservadores extremados, 
onde procurar apoio o throno senão rcc:orrendo 
ao.s liberaes? Dahi, a ic1éa da conciliação; dahi, 
a noção sa~vadora ele que o pensamento deHa rma
nava directaznente de Pedro II, sendo Paraná, de 
facto, um n1éro execi.1 tor. A conciliação por essa 
época significaYa, intcgralincnte, uma "confusão" 
politica . .. 
. Havendo. sido o negro escravizado o movi
mentador occttlto dos partidos, fica suf ficiente
mente daro que não havia propriamente idéas po
·1iticas de victoda. 

Eram agrupamentos de h o1nens politicos . . 
Nada mais. E como haver ? 
Onde a cultura. das realidades em que fôssem 

desenvolvidas? 
Con1 a victoria dos liberacs cm 1863, estava 

extincta a m issão historica do partido· conserva
dor: 1\s deno1ninações dos partidos tornam-se, 
cm verdade, palavras vazias de sentido. Não sen
tiu isso Joaquim Nabuco. \tiram~ porém, o. phc
no1neno 1ucidamcnte· expôsto, Eudydes da Cunha 
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e Gilberto Amaclo. E, como se não bastasse o 
attestado pub:ico da confusão dos partidos, refor
mas Iiberaes são levadas a effeito por' conservado
res, e reacções conservadoras por liberaes. A men
tira das eleições, a mentira dos nomes, a reedição 
elo reinado da mentira de \ 7 ieira . .. 

O ministerio Rio Branco esgotou quase o pro~- · 
gramma da reacção liberal de 1869 expôsto no 1na
nif esto dirigido por Nabuco de Araujo, disse-o 
Euclydes, repetindo Joaquim Nabuco. Em 84, em 
88, em 89, repetir-se-ia o iilogismo politico: os li-
beraes são conservadores e vice-versa. . . · 

Todavia, o embate ·vioiento ent re os partidos, 
bem reflect indo as :nsuf ficiencias organicas da na
ção, foi adiado. Protelou-o n. guerra do Pa:raguay, 
como observou ainda Ettclydes, havendo ficado 
esse acontecimento externo incon f undive~mente 
gravado em 11os.sa historia como um divisor de 
aguas cspecialt'.ssimo, como opinára, antes, J oaqu1m 
N abuco. P orque, de facto, a gt1erra separára a 
agitação monarchica, fermentada dentro dos par
tidos - de acanhada significação politica aliás -
da evo1ução dernocratica re1mblicana firmemente 
esboçada desde 1870. Passn-se, e1n verdade, da 
figura isolada de Thcoph j1o Ot toni, agitador des
t imorato de 1862, ás reacções de 1869 e 1870, em 
que os n1anifestos dos libernes e dos republicanos 
indicam, de facto, um começo de unidade de vfatas, 
uma aggren1iação de idéas, un1 p:-ogramma em 
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summa. Havia urna novidade larga, estrondosa, 
percuciente que o pais não vira de~de a regen
cia: havia a representação do povo no seio do par
lamento. E, apesar da victoria da guerra, alguns 
tribunos perderam o respeito exaggeradamente 
palaciano de outrora pelo monarcha. Havia o 
verbo de Silveira ?viartins, "uma e!oquencia quase 
selvagem na süa extrema rudeza '1

, que escandali
zava e agitava uma camara de oradores aulices, 
eipphaticos, sonoros, pomposos, mas vazios de 
energia e débeis de acção. 

E, seja como fôr, a guerra do Paraguay, se
rena e friamente analysada, mostrou, pelo proprio 
desencadear dos acontecimentos, a situação lamen
tavel de fraqueza dos partidos politicos do impe
rio. Sem significação justa internamente conf un
didos desde a suspensão do trafico, sen1 contacto 
com as massas, sem prestigio, sen1 apoio interior, 

· os partidos politicos aventuram-se ao ·i·lll perialismo 
contineutal. Claudicavam em casa e mostravam
se arrogantes, exigentes, 1ntimoratos com os vizi
nhos .. . 

Certo, o exemplo vinha de longe. Dcn1ais, 
a intervenção de 1~51-52 redundára em successo 
grande e ràpido. 

Mas nada exigia a in tcrvenç.iio guerreira no 
Uruguay de 1864. 

Certamente, qtieixavam-se os b1·asEeiros lá re· 
sidentes de represalias soff ridas, mas nada legi-
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tjmava os excessos de Tamandaré. l\ situação 
interna dos partidos periclitava. Occultas esta-:· 
vain as causas na somnolcncia elas , razões prof un
das. Eram, porém, impressionantes os resulta
dos: a quéda dos conservadores com Caxias e1n 
1862 (maio), o fracasso do gabinete liberal meteo
rico de tres djas, de Zacharias, o recurso aos ul
timos "velhos' ' (gabjnete <lo marqttez de Olinda), 
a maioria temerosamente alarmante de liberáes e 
democratas nas eleições de 1863, a exaltação dos 
animos popu:ares, que desde 1362 f ructificava sob 
o influxo de Theophilo Ottoni. Era a tra.nsição 
em summa : depois de 16 annos <le governo ( um 
simples hiato de maio de 1867 a clezen1bro de 
1858\ desde sete1nbro de 1848 até janeiro de 
1864, os consen·adores cediam o passo aos libe
raes, ou melhor, mais justo: triúmplrm)a a oppo
síção. 

E, sedentos de gloria e de renome, temeio
sos quanto á situação interna, calamitosa mais ta.r
ele ( mcsn~o em 1864) reflectida através ela crise 
violentissima da capltal elo in1perio, aproveitando 
o incendio do . pa tríotismo popt.1lar em conscquen
cia da questão inglesa ( em 1864), lançaram os 
liberaes o país na a ventura de uma guerra ex
terna. 

O desenrolar <los acontecimentos, quer no 
Uruguay, quer no P araguay, mostra, com atte-
1iuantes excusas, como se degladiavam os politicos 
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do tempo.. Primeirr; . Saraiva: enviado ao Uru
guay, em rnissão delkadissima, para ser retirado 
do Rio po.~ convenitncia do chefe do gabinete. 
Atacado po: Francisc') José Furtado, Saraiva é 
subs~ituido yelo visccnde <lo Rio Branco, cuja 
obra de admn 2Yf:"1 iJrudencia ( o convenio com 
o Uruguay, de 20 de fevereiro) não é approvada 
pelo gabinete Furtado que recorre, então, aos ta
lentos diplomatices de F rancisco Octaviano. A 
·auto-defesa violenta de Rio Branco já não encon-
tra de pé a situação de Furtado. . 

As miserias da época, as violencias commet
tidas por Tamandaré, repontam na exposição ho
nesta e criteriosa de I:-Ielio Lobo ( As portas da 
guerra; de igual sorte a defesa sensata de Sa
raiva ("A missão Saraiva"); o ataque "partida
rio" a Saraiva data de Tito Franco ("O co,ise
lhefro Furtado"; a defesa de Rio Branco corre
ra, aliás, impressa em seus proprios discursos no 
Senado, logo que chegado ao Rio. Não ha como 
occultar o espanto sensato do leitor. Dahi, a per
gunta sem resposta: Onde a unidade de vistas 
tão louvada do i1nperio, falhando e1n momento 
como aquellc tão gravemente incerto? Rio Branco 
reassumirá mais tarde a poli tica exterior. Zacha
rias voltará a atacal-o ... 

Os partidos estavan1, de facto, gastos, can
sados, fóra de época. E incapazes de manter ;i: 

harmonia desejada <la ordem interna, aventura-
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ram-se em missões civili::ado-ras do continente ... 
mediam forças em represalias vigorosas contra os 
vizinhos ... 

A crise de 1864 

O mal do officialismo prolongado fez co;11 
que o "Brasil se formasse ás avessas) começasse 
pelo fim", observou recentemente com displicen
cia culta Tristão de Athayde., numa enumeração 
larga e interessante em que, entre outras, foi com
pendiada a nossa situação esdruxula de '' termos 
bancos antes de tern1os economia". 

Os historiographos si1enciam, em geral, sobre 
essa crise vio1en~arnentc irrompida, no Rio·, com a 
fallencia de casas bancarias fortes, com o retrai
mento do commercio, o panico, a desconfiança, 
a duvida e o mal-estar subsequentes. 

Os compcndios de historia financeira nunca a 
ana.lysaram em seus devidos termos: sempre apre; 
sentada como um descquilib1~io méramente finan
ceiro, um ponto maximo de circu~a.ção de numera· 
rio depois da plethora anterior que permitti
ra a eclosão artificial de varios bancos. E' a opi
nião de Carreira; como fôra a da commissão do 
inquerito de 1865; como é a de Amaro Cavalc,anti 
ou a de Pandiá Calogeras, recentemente. Em 
summa, nenhum de'.Ies esclareceu o assurr.pto tra
tado por Antonio Ferreira Vianna no proprio 
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anno da crise (" A crise com11u.>rcial do R1:o em. 
1864): são relatados os remedios urgentes, os re
cursos çom que o Banco do Brasil interveio em 
soccorro da propria praça. As causas estão> po-· 
rém, veladas ou, quando 1nuito~ 1nedrosamente 
esboçadas, 

u A crise veio de um grande numero de ope
rações tnal çoncebí<las; de empresas temerarfas; 
do jogo dos fundos publicos ; das acções das com:
panhias e dos graves transtorno~ por que passou 
a lavoura". 

Essa, a opinião geral daquelles expositores, 
Um apenas fez excepção; 11auá. 'Tratando do 
caso na exposição de motivos aos seus credores 
( 1878), a:;sim se referiu ao phenomeno o gran
de banqueiro honestamente fallido :· " Aos de
cretos governativos seguiu-se em curto prazo a 
calamidade de aJgumas más colheitas successivas, 
o que acarretou o ~'desequilibrío" ( sendo a ,ipro
ducção" o verdadeiro regulador das finanças elo 
Brasil), e a Hcrise da lavoura H, impropriamente 
chamada "crise bancaria\ estalou em l de sctern~ 

, bro de 1864" ... 
Ali, precisamente o segredo, a chave do 

enigma: crise agricola~ profunda, surda1 tormen~ 
tosa, de que a crise bollcaria de 1864 foi apenas 
unt reverbero violento. 
• Vinha de -longe o phenomeno. Vinha de 

-1853, com a cessação do ·tráfico, com a média 
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annual de 30.000 escravos que deixaram de en
trar no país, com a deslocação abrupta, subse
quente, dos capitaes até então empregados nes
se commercio. Era a jog~tina dos negocios, a 
febre plethorica de companhias que avassalou o 
Rio. · Descobriu-a Castro Carreira. Confirmou-a 
:Maná, quando exp:icou o sucesso de sua carreira 
ousada: percebendo soltos os capitacs depois de 
1850, fez-se banqueiro: canalizou-os, dirigiu-os, 
reproduziu-os. 

Isso era a real idade. Certo, não a vishunbra
ram os politicos do tempo. 0 ,hos fixos na Euro
pa, imitavam com pompa f ôfa o par!amcntarismo 
inglês, e nenhum dellcs via o inccndio q~te ia so
bre a riqueza do país, a unica rique::a nacional do 
tempo: a agricultura. 

E o commercio era estrangeiro. 

Dahi, a gravidade da situação, porque não só · 
o commercio, como as casas bancarias, estavam em 
mãos de portuguêses, como dessa nacionalidade jã 
haviam sido os maiores importadores de üegros até 
1853. O que espanta é a victoria da rea~ção mo
ral1zadora de Euzebio de Queiroz, tão perigosa que 
só mesmo ( como disse Nabuco) a influencia ingle
sa poderia te r realizado. Era a luta aberta ao ca
pitalismo português da época. \T enciam os po.iti
cos brasileiros, mas, depois dclles, haveriam de sof-
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f rer os agricultores nacionaes, abruptamente des
protegidos pelo governo . . 

A grande maioria das casas commercia.es e 
bancarias, a cujas n1ãos se entregavam os fazen
deiros em momentos de aperto, era de facto portu
guesa. Não ha estatística, mas se compreende o 
caso, em virtude da propria transição capitalista 
que trouxe a suppressão do trafico. Ha, porém, 
uma referencia symptomaticainente dolorosa por 
mim colhida num fo1heto posterior áque11a época, 
em que o autor aproveitára as estatisticas levadas 
a ef feito no governo de Rio Branco. Outros nu
meros não poderiam dizer com maior ela reza da 
·situação em 1876. Ouçarnol-os: "de 10.264 con
t~ibuintes do Rio ao imposto de industrias e profis
sões, 1. 791 apenas eram brasileiros, sendo 7". 394 
portuguêses e os restantes 1. 079 de outras nacio
nalidades; na estatistica geral de casas commer
ciaes do país ( 57.452 ) , eram brasileiras 31.436, 
portu~·uêsas 19. 512 e de outras nacionalidades 
6.504". ("O. Governo e o povo", 1877, Bois
guillebert, . psendonymo de rvr anuel Thomaz Al" 
ves Nogueira). Tudo isso em 1876. O que se
ria então em 64, em 56, em 40, ou nos dias tormen
tosos da regencia? E a crise continuaria. Como 
dizi a, sob anonymato, esse mesmo folheto interes
santissimo. "a producção do café estava estaciona
ria desde 1856, pois que nos annos de 1865, 67, 69 
e 75, o atigrnento derivava, tão somente, da abun-
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dancia de co~heita sem nenhuma dilatação de cul
tivo de novas terr as". 

Mauá tinha evidcnten1ente razão: só a pro
dttcção poderia ser o regulador das finanças do 
Brasil. Ouro não existia mais. João VI raspara o 
fundo do cofre. Pedro I teve depois medo de ver 
a fallencia ( these sustentada por Armitage) es
tourando em suas mãos. A economia nacional era 
minguada. Não perrni ttia que o ouro af fluisse do 
estrangeiro, nem circulasse. O cambio estava alto. 
l\{as a economia do país insufficientemente desen
volvida, assentando cmn exclusividade quase no 
trabalho agrícola elos escravos. A crise financei
ra de 1864 deveria, pois, ter sido tomada como um 
aviso. Um aviso e mn indice. Não o foi. A li
ção posterior de 1888 haveria de ser, como f oi, por 
isso n1esmo~ bem mais séria. 

Economia na hist9ria 

O atraso, na historia dos povos, das referen
cias aos problemas e condicionamentos economicos 
é apenas o reflexo da lentidão com que teve o ho-
1nem ele aguardar f ôsse a sua attenção voltada para 
os problemas economicos e sociaes. O retardo da 
synthetização da economia politica como sc~en
cia explica, pois, a ingenuidade corriqueira das his
torias dos povos, cm que, por largo tempo, fôram 
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os organistnos sociacs apresentados como corpos, 
vivendo apenas de idéas e scnti111c11to.s, sem que 
nesses rela tos interviesse o ex ame das necessidades 
potentes por aq udles n1esmos criadas. 

A excepção não haveria de apparecer extem
poranea no Brasil. Destarte, foi perfeitamente 1o
gica a sirnplicidade dos his toriographos nacionaes, 
honrando, aliás, a descendencia. di recta ou indire
cta, <los aborígenes: no descaso e na desattenção 
pelos factor es econornicos, accelerador es vigorosos 
ou retardadores per igosos da evo:ução dos orga-. . 
rns1nos soc1aes. 

O caso é que, apesar da reacção em contrario, 
já esboçada no país recentetnente, o trabalho por 
fazer desaf ia ainda à activiclade de alguns obrei
ros corajosos. E a empresa será opportunaincnte 
propicia, por isso que não são de nenh um modo es
cassos os exemplos das falhas latnenta\·eis, em ca
pitu1os varios de 11ossa historia patria. 

Lenibro a clareza das theses economicas, o 
brilho proprio desse genero de argumentos dcsoxy
dando os documentos historicos, avivando-os, des
bastando-lhes o anonymato entre causas julgadas 
secundarias. Exemplifico. 

v·ictor \'ianna estudou, originalmente, a in
fluencia decisfra <los econon1istas na transfonna
ção <lo Brasil ( 1808 a 1830); insistiu na d esccn
dencia espiritual de Cayrú, Rodrigues ele Brito, Ja
nuario da Cunha Barbosa, Gonçalves Ledo dos 



A :WIARCE:-.I DA HISTORIA oo BRASIL 1 :~7 

economistas europeus da época; justificou, racio
nalmente, o regime colonial português do Brasil 
depois ele haver definido as idéas do teJnpo) idéas 
tornadas retrogradas depois que o mercantilismo 
trouxe ao continente americano um enxerto novo 
ele energia e, consequentemente, um programma de 
con11nettimentos e realizações de todo novas. Gil
berto Amado, por seu turno, descobriu que, por de
trás dos partidos politicos do imperió, forças eco
nomicas occultas exigiam a satisfação de suas ne
cessidades~ cahendo-lhe então mostrnr, com origi
nalidade, con10 o trabalho do braço negro escravi
zado dirigia, no anonymnto humilde ele sua força 
economica, a luta po111posa entre os chefes dos par
tidos do tempo, degladianclo-se no tab'.ado poHtico 
do Imperio, movimentado entã o peln mão occulta 
ela Inglaterra, intervindo e exigindo a suppressão 
do trafico. 

Não ha como esconder. A historia exige, para 
ser honesta e verdadeira, o fundamento de condi
ções estructuraes econo1nicas. A viela dos povos é 
uma vida de necessidades organicas, anonymas e 
inconscientes muitas vezes, ma.s que, por isso mes
mo1 exigem dos historiadores robustos o esforço de 
umn exhumação clarividente. O parallelo de Inge
nieros, conf rontanclo o inconsciente psychologico 
individual ao inconsciente sciciologico das collecti
vidades, é perfeitamente logico. O problema ulti
mo do historiador é em verdade dar, na tessitura 
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. . 
do relato, cmzscicncia social aos acontecimentos in-
consciente e organicamente evoluidos. 

Imaginativos de origem; por clima e por edu
cação, fallece aos brasileiros, muitas vezes, a curio
sidade do entretenimento dos factos economícos. 
Dahi, as fantasias historicas perigosas, ou, em ou
tra escala, enganos não menos Iamentaveis. 

O logro de Rio Branco ( 11ossé) , em 1869, o 
de Nabuco, em 96, o de Rocha Pombo, quase em 
nossos dias, são symptomaticos: vendo a pompa da 
enscenação parlamentar, acreditaram ingenuamen
té nella esses historiographos, sem perceberem, .no 
entanto, que a po~ itica imperial parlamentar fôra 
uma miragem enganadora, sem so1 ução, como fi
caram os "problemas essenciaes e decisivos da na
cionalidade". 1íimetísmo de letras e de institui
ções políticas de discursos, de livros, de interpre
tações sóciaes de toda especie.· ''Politica e literaria
mente o Brasil impuséra uma physionomia pro
pria e imperial que se destacava em toda a Ame
rica. Só mais tarde, se ·veio a sentir como eram 
precarios os fundamtntos dessa figura e superfi
cial a sua serenidade de traços." (Tristão de 
Athayde) ( 1). 

"Joaquim Nabuco foi o ultimo motnento feliz 
de u111a raça e de uma instituição", disse conti
nuando o discurso, o mesmo autor citado,_ numa 

(1) A' margem da Historia da Rcp:1blica, Inqucrito por cs
criton~s da geração nascida com a Republ ica. 
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compreensão felicissima <le quem contemp!a, a 
olhos talvez não enxutos, as realidades temerosas 
brasileiras. Tobias Barreto, como Sylvio Romero, 
- deveria ter accrescentado então a 111esma pen
na - fôram os desi;ludidos, as victimas ceifa.das 
11elo pessimismo prematuro. Entre um e outro 
está, de facto, Raul Pompéa, lá apontado. o grande 
artista da geração, tragicamente Yencido: desen
ganado do que via, sem encontrar solução salvado
ra, que amainasse a excitação de seu espírito ... 
suicidou-se. 

Vendo homens, admirando ou criticando ins
tituições_. regimes ou lutas partidnrias, os histo
riadores esqueceram-se das uecessidades sociacs 
occultas e profundas, ma1 dissimuladas nos princi
pias e nas idéas dominantes da época, já por si clif
ficeis de serem focalizadas, dado o feitio simplista 
costumeiro dos que. historicamente, bordam com
men tario.s á vida dos organismos soci~cs. 

Longe de mim o prazer do cxaggero critico. 
Preciso defenc!er-rne no que faço summariamente, 
lembrando apenas a maneira süperficial pe:a <1ual 
a generalidade-de nossos compendios historicos -
e mais graYemente ainda os de historia financeira 
- abordam ou abandonam os phenomenos eco
nomicos. Escrevendo cm 1914, gozando,. portanto, 
da sedimentação inestimavel do tempo, Ramalho 
Ortigão diz não te r havido desorganização cio tra
balho agricola com a emancipação dos e sera vos e 

10 - A. M. H. 13, 
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affi rma ser de prosperidade far ta o anno de 1889 
( em que foi exhaurida aque1Ja que fôra até então a 
mais rica provincia do imperio !) e acredita que ia 
ser estabelecido o padrão ouro se não fôsse preci
pitado o regime.rept1blicano ( !) ... 

rviais graves são talvez, ainda, as faltas po1. 
ausencia. . . Convén1 especificar algumas. Não 
me lembro, por exemplo, de ter visto em nenhum 
dos nossos c01npendios: confronto entre os capi
taes faceis inglêses (juros baixos) no Canadá e 
Australia e a carencin tormentosa desses recursos 
no Brasil durante o sectt1o XIX; a explicação da 
decadencia da mineração de ouro e diamante, du
rante todo aquelle seculo, impossibilitado de Iutar 
o Brasil ( como fizera no tempo da madeira e da 
agua) com as colonias inglesas <la .A.f rica providas 
de machinas e <le carvão; a descontiwddade de pro
ducção agricola_. nesse caso typico <lo café q11e veio, 
en1 asccndencia e decadencia, percorrendo uma zo
na enorme do pais (Do Ceará ao Paraná). 

Os historiographos não falam e1n finanças. 
Não conta1n, como fez Armitage, que Pedro I saiu 
do país depois <la liquidação do Banco do Bra
sil em 1829 (Banco criado em 1309) 1 com um 
passivo de mais de 18 n1il contos emprestados ao 
Thesouro, e que o Parlamento se encerrara em 
1830 sem resolver a crise de circu!ação. Os histo
riadores de finanças, por sctt turno, não falam das 
condições economicas. Por isso. todos viram na 
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crise de 1864 ·- inclusive o inquerito official de 
1865 - uma crise commercialJ sen1 attenderern ao 
reflexo que ella era da desorganização agrícola de 
então, como desde .1878 ponderára i\.'fauá. Não 
admira, pois, que falem aquelles mesmos historia
dores em condições de prosperidade franca e scg·u
ra no proprio momento em que os escravos abando
navam em massa os latifundios agricolas. \. 

Eloquencia dos numeros 

Dizia Rooseve~t, citado por Oliveira Lima, 
não poder compreender a razão da quéda do 
throno no Brasil. Era honesto e sincero. Conhe
cendo os elogios historicos sobre o reinado de 
Pedro II, desenvolvidos no calor das referencias 
ao progresso do país cm geral, o seu espirito 
pratico de politico anglo-saxão não poderia, de 
facto, compreender que f ôsse o throno sacrifica
do em terra, onde tão grande fôssc a messe de 
benefícios colhidos sob 0 imperio. Roosevelt es
tava longe. Desculpavel era,· pois, que estivesse 
tambcm distante ela verdade sobre as condições 
da economia do país. 
· Errára Rio Branco e, com elle, Lavasseur 
e Mossé ao escreverem, nelle jnspirados, sobre o 
Bra~il em 1889. Errou depois Joaquim Nabuco 
ao historiar os acontecimentos politicos contem-
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poraneos da vida de sen pae. Compendiando o 
·erro de ambos, repetiu~o depois, longamente, 
Rocha Pombo com aggravantes de todo lamen
taveis. O quadro era, de facto~ largo e beI1o: um 
iinperio ímmensot um surto rythmado de pro
gresso forte e continuo, t1m imperante sabio, 
probo e devotado aos ;nteresses do país. Apenas 
mais fantasia do que rea1idade ... 

Longe estava por isso Rio Branco .. em 1889, 
de imaginar que viria a R~publica dentro em 
pouco. Dif fici l era n. Nabuc01 por seu turnoi des
cobrir em 96 as causas occultas que solapar<1m 
o throno. Dahi, o exaggero com que falou da 
ordem pomposa do imperio e a simp!icidade com 
que acreditou cm factores subversivos secunda .. 
rios que .. por si, longe estavam de possuir a for
ça de movimento que lhes emprestou N ahuco. 
Refiro~me, mui especialmente, ao "soliloquio 
dos republicanos'\ . ao Hinesperado 15 de novem· 
bro", á possibilidade de ser impedido o movi, 
mente republicano, "se a attitude dos monar~ 
chistas tivesse sido precavida e prev1dente con
tra semelhante perigo ... " 

1\-fas a situação era outra. 
João Ribeiro .. Eudydes da Cu:1ha e Olivei

ra Lima evitaram, por seu turno, descer· á pes
quisa das condições economícas do momento 
historico anterior a 89. João Ribeiro invocou a 
phrn.se feliz de Ferrero, para explicar a transi-
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ção política brasileira. Euclydes evitou falar 
em Pedro II, commentou insufficientemente 
o problema da emancipação sem. sondar as raizes 
profundas do elemento escravo e, republicano 
que era, recordou o que sabiam os republicanos 
de sua geração: a fatalidade historica do adven
to do novo regi1nc. Oliveira Lima evitou a 
auscultação deta:hada do ambiente do tempo, 
para dizer de suas conc.ições de saúde. Honesta
mente, porém, depois de focalizar a attenção do 
leitor sobre a gravidade do problema da eman
cipação em consequencia ela desorganização tra
zida ás forças agricolas do país, mostrou, toda
via, não te r sido Pedro II o homem indicado 
para a solução exigida pelo momento, e :ogo ex
plicou o prejuizo com que o seu ''brasileirismo"· 
evitou que se tivesse tornado efficicntemente 
util uma grande corrente immigratoria para o 
Brasil durante o seu reinado. 

Entretidos com a pompa do imperio, admi
radores <le um ou de outro dos partidos politicos, 
enthusiastas das lutas parlamentares, historiado
res e historiographos deixaram gerahnente de 
lado o exame das realidades brasileiras. Dahi, 
as fantasias hístoricas, tão bem ajustadas ao 
serviço de nossa imaginaçãq tropicalista. 

No entanto, Íalam por si, com eloquencia 
triste~ as estatisticas nacionaes e estrangeiras de
vidamente compulsadas. 
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Certo, houve progresso durante· o segundo 
reinado, houve augmento valioso das energias 
economicas do país. · Apc,zas esse augmcnto não 
foi o que dC"'JCri·a te1· sido. O confronto com a 
evolução elo Canadá, Argentina, Australia não 
nos é, de modo algum, favoravel. Os dados es
tatisticos ele Rio Branco na obra de Lavasseur 
( 1889) são verdadeiros: mostram, de facto, 
grande augmento, quando confrontados con1 os de 
1840 ou 1822. 1Ias exigem pontos de referi11cia. 
E, sem elles, as estatisticas tornam-se geral
mente perigosas. 
· Encontrei, todavia, o desejado nmn livro 

cheio de bom senso, mas raramente citado, ( En
saios Economicos, Carvalho l\1oura, 1885). U11i
co no genero, nota vel por haver sido escrito 
antes da abolição, reproduzo aqui alguns ele seus 
commentarios syntheticos bem denunciadores de 
um mal-estar generalizado. 

"Em um período de 38 annos ( 1844-1382), 
não pudemos sem ao menos a ugmentar: a nossa 
exportação na razão de 85 % , ao passo que a 
nossa população cresceu em urna razão de 
125 o/0 , segundo os cakulos mais passiveis, e as 
exigencias financeiras do Estado se elevaram 
na razão de 514,99% no mes1no periodo" (pag. 
271 ). "Em Pernambuco, a provincia mais adian
tada do norte, sob o ponto de vista agrícola, uma 
quarta parte, peio menos, de seus productores es-
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tava onerada ele compromissos muito superiores 
á totalidade ·de todos os seus·haveres" (pag. 46). 

Demais, tão critica f ôra a situação com~ 
mercial no Recife, em 1882. que o governo im
perial fôra obrigado a supprimir os impostos 
provinciaes ele consumo ( pag. 83). A crise era 
geral. Os dados são impressionantes. '' Os capi
taes· empregados no norte elo imperio en1 ter
ras, engenhos, escravos, machinismos agrico-
1as e instrumentos de trabalho acham-se onera: 
<los com um débito médio nnnca· inferior a 60 o/o 
<le sua totalidade" (pag. 46). "Nas províncias 
ele São Paulo, 1'1inas e Espírito Santo, existiam 
i73 fazendas de café, elas q uaes 726 se · achava1n 
hypothecadas pela quantia primi tiva de 42 mil 
contos". . . (p.1g. 47) . 

Tudo isso, antes da Emancipação. . . Car
valho rvíoura não quis e com razão falar em "des
organização" ele nossas forças agricolas. Obser
vando o Jei tio embryonario ela economia nacional, 
criticou-a sempre como cm estado de méra inorga-
11fraçãa. 

Em 1884, e1n p!eno Parlamento, nma con
fissão gravissima de Andrade Figueira, tradu
zindo o ·abalo elas fugas dos escravos em gran
des massas, bem diria o perigo elo momento. "O 
povo já perdeu a confiança na unica industria 
que alimenta a nossa riqueza, a industria agri 
coJa. Os capitaes só procuram agora emprego 
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nas apoiices, 11<1.o enxergando segurança em ou
tra· parte". 

Uma these grave 

"Nem a nossa geração, nem a que lhe suc
ceder, verá o brilho da Republica que estàmos 
·fundando: eu considero a America e1n Chrysalli
da. . . por fim haver á uma nova fusão de todas 
as taças, a qual produzirá a hontogeneidaclc do 
povo". A these é de Bolivar. l\. esperança nos 
resultados da immigração européa é, porém, ge
raln1ente americana. Ao findar as lutas da 
independencia, as colonias ibericas estavam 
exhaustas ( these desenvo!vida por Oliveira Li
nrn) . Se1n escravidão organizada como o Brasil, 
o recurso unico seria, por isso mesmo, a coloni
zação intensiva. 

Os argentinos, desde cêdo, acreditàram 
nell~ com fL,n ·or. Balelas de recursos no limiar 
do sccuio XIX, com uma população de meio 1ni
lhão perdida em lati fundios desertos de qual
quer cultura, nella pensaram com vigor os eman
cipadores da patria. 

Endossou a opinião · Sarmiento, ao inaugu-· 
rar em 18;2 a estatua de Bclgrano, em discur
so tornado ce~cbre. E, depois delle, Ingenieros, 
cujo· desejo de ver rapido o progresso trazido 
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con1 sangue novo i1nportado, de continuo, da Eu
ropa, lhe permittit.1 um desprendirnento grande 
no olhar com attenção din1inuta o remanescen
te <la população "criolla" serh lhe esconder os 
vícios e os defeitos. 

Entre nós, a colonização nunca foi deseja
da com a . mesma forma de interesse. O erro vi
nha de cima: do proprio Pedro I I. Explicou-o 
Oliveira Lima, Icmbrando que a honestidade do 
imperador temia uma transfonnação do cara
cter elo Brasil antigo, :, inspirando-lhe por isso 
mesmo uma repulsão invencivcl por uma colo
nização abundante". · 

l\ historia administrativa relata, porém, de 
outro 1n odo, o evoluir do problerna, tantas fô
ram as medidas, . os projectos, os estudos reali
zados no hnperio. \í crcladc é, entretanto, que 1nui
ta cousa foi apenas feita no papel, sem nenhuma 
preoccupação séria de realização posterior, 
ilhistrando, sem parcünonía, a 111-entalídade de 
relatorios, co111 que os nossos politicos, ele hon
tem como os de hoje - no Imperio corno na Repu
blica - escondem su.1 inepcia de acção, as suas · 
insuf ficiencias de pragmatismo politico, e fingem, 
pela palavra faci l de taes papeis of ficiaes, capa
cidades <le estadistas. 

E não e rrará quem affi rmar haver sido o 
interesse real de João VI pelo trabalho livre 
1naior do que o <le Pedro II. O caso é que Hyp-
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polito da Costa, em 1810, no seu jornal londri
no, via con1 maior clareza o problema do que os 

· jornalistas do segundo imperio. 

01hara1n-no face a face, se1n ten1el-o, José 
Bonifacio e Diogo Feijó, amb?s conscientes do 
pequeno resultado do trabalho escravo e da pre
cariedade no tempo de sua conservação. A épo~ 
ca, porém, não os comportava. Joaquim Nabu~ 
co viu nas idéas politicas de José Bonifacio con ... 
tra a escravidão a razão de seu ostracis1no po, 
lítico pre111aturo. .Admira-tne q11e não tivesse 
visto o n1esn10 en1 relação a Feijó. Pedro I acre ... 
ditava com ingenuidade, cm 1830, que estivesse 
e..xtincto o tráfico : pedia a entrada ele braços 
uteis e a distribuição de terras incu1tas. 

Con1pencliando o interesse historic0 pela 
. colonização no Brasil, Agenor de R'ottre synthe
tizou, urna vez, as datas e os nomes que n1e
lhor a pódem definir: os projectos admira veis· 
de José Bonifacio, a tentativa de Feijó em 1836 
como Regente e as falas do trono de 1843, 
1850, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 72, 75, 7i, 84, 85, 86, 

'que bem dem0nstran1 o interesse "verbal" erri 
torno da questão do braço livre e, especialmen
te, as attltudes assuinidas por B0111 Retiro; Pa
ranaguá (1882), Lai ayette (1883), Saraiva 
( 1885), secundando todos o progran1ma, traça- . 
do por n1ão de n1estre, de Rio Branco ( 1874). 
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Foi, porém, esquecido no compendfamento de 
.Agcnor de Roure o senador Vergueiro. Este 
sózinho fez mais do que leis, projectos, rela to
rios e discursos embora operosissimo que sempre 
foi con10 deputado e senador: Vergueiro ''reali
zou praticamente a co-!oni::ação par~frnfo1· no Bra .. 
sil ( São Paulo) : é o seu maior titu~o c!e beneme
rcncia, o seu n1aior padrão de justa gloria. \ (er
guciro foi o maior e o m.elhor faza11deíro àe seú 
tempo, o organizador da ag-rict1ltt1ra do café, o 
apparelhador da maior riqueza brasileira . . 

Retratou-o, recentemente, c·xhumando <lo ol
vido o seu perfil vigorosíss11110, D jalma Forjai. 

T udo isso explíca a salvação posterior de 
São Paulo nos annos duros de 1882 e 1888, por 
occasião da fuga e:n massa dos escravos, pre
cursora que foi da emancipação off1cial <los ulti
mos contingentes: São Pau~o foi, de facto., dos 
quatro grandes nudeos agricolas do tempo. o 
unico que não sof f reu abalo sério: melhorou ~o 
contrario, depois da ... ;\bolição, vencendo os con
·correntes_. os propríos recursos de sua . economia. . 

Como disse, os projectos de colonização 
eram officiaes: ficaram officiaes, theoricos, arti
ficiaes. A opinião pnblrca pouco cuidoui ex
ceptiwndo São Paulo, onde Antonio Prado, es
pecialmente~ continuava e modernizava, com 
exito de seu exemplo, a po1itica sadja de Ver-· 
gueiro. Iúl historias da colonização: são histo-· 
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rias administrativas apenas. Não houve a . reaH
dade esplendida de mna co~onização intensa em 
pleno in1perio: com ~t resalva de São Paulo, a 
corrente immígratoria só se accentuára n1ais 
tarde, depois de 88, depois, em summa, do adven
to da Republica. Bastará lembrar, nesse senti
do, o reflexo comprobator io dos historiographos 
nacionaes, escnssas que são sempre as ref eren
cias do problema immigratorio no Brasil. O li
vro de I-Iandelmann constitue, de facto, uma ex
.cepção <le r elevo~ attentamente que foi estuda-
do pelo prussiano perspicaz o caso brasileiro diffi
cilimo de tentativa de organização ef ficiente do 
traba!ho livre. 

A gravidade do problema da emancipação 

Os nossos historíographos não se interes
saram, de facto, pelo evoluir da colonização 
durante o seculo X.IX, e isso pelas mesmas ra
zões que o rientara1n os seus cuidados pelo pro
blema de emancipação de negros, nelles vendo, 
antes ele tudo, o lado philanthropico e humanita
rio: é que não comprehenderani a, gravidade e 
bnportancia desses dois p/zenomenos econo-mi
cos óasicos de 1tossa organi~ação agricola. 

O caracter dado até agora ao relato dos 
·acontecimentos da abolição - nas mais recen-
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tes exposições - constitue prova robusta do af fir
mado, il:ustrando um caso franco e contumaz de 
desrespeito aos phenomenos cconomicos. 

Nem vem fóra de proposito recordar a in
genuidade com que Joaquiin Nabuco - antes 
de 1888 - e Ruy Barbosa - depois de 89 - fa
laram an1bos em "ligação secreta" entre O thro-
110 e a escravidão. Pois não haYcria de havtr, 
se o escravo sempre foi a garantiá maxima da 
submissão do senhor nobre, especulador da escra
varia ao proprio monarcha? 

O que admira não é a ""ligação";· é, ao con
trario - como reconheceu depois o proprio Na
buco - o interesse individual de Pedro II sobre 
o assumpto, pioneiro que foi elie: entre os seus 
politicos, en1 varia~ phases do movimento aboli-
cionista. · 

Em nossos <lias, Rocha Pombo disse ainda, 
ao fazer o balanço do segundo reinado, que a 
ordem e o progresso eram gcraes, estabilizada 
a riqueza, não perturbada a economia agricola 
pela solução com que a -co~onização livre substi
tuira o braço escravo ; asserções todas sem f :.1n
<lamento mas repetidas no entanto por Gallanti e 
outros historiographos de menos vulto. 

E o proprio Euclydes da Cunha nas paginas 
admi raveis do ,.-Da Jndapcndencia. á. Republica·'' 
não percebeu a gravidade do problema econo
mico, que agitava occultamente as engrenagens 
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gastas da machina 1nonarchica. Elle viu, antes 
ele tudo, o renascitnento do espiri to den1ocratico 
republicano que não pudera 1nedrar suf ficiente
mente robusto no inicio do seculo; sentiu a for
ça Iogica, inadiavel, invencivel dos acontecimen
tos republicanos ha n1uito condensados no an1-
biente politico da nação: mas não insistiu na des
organização da riqueza agrico1a do país. E, te
n1eroso ezn attribuil-a ás causas politicas, calou 
o seu proprio julgamento. No ezntanto, bem exa
minado o seu balanço historico, verifica-se que 
elle vae até 1875 tão s01nente; não descreve as 
duas décadas do despenhadeiro republicano, des
culpa-se, então, con1 uma phrase feliz, eminen
temente curta e sagaz; ao invés de historiar a 
evo~ução das for\as republicanas, lembrou que em 
1889 "a revolução já estava feita". 

Ad1nira-n1e, por isso mesmo, que elle não 
tivesse tambem resumido: "porque a 13 de · 
1naio de 1888 a emancipação já estava proxim~-
1nente realizada". E estava. Acredito pelo 1ne
nos que o tenho provado, pelo facto de haver 
prestado mais attenção aos numeras das esta
tisticas do que aos discursos e péJ.mphletos dos 
abolicionistas do tempo. (V. L. Cardoso, '' Af
firnzações e Co-mnzentarios"). 
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Desapparelhamento economico 

Eça de Queiroz observou uma vez que, em
quanto as flaneUas iam nmn:i sen1,ma de Lon
dres a Lisbôa1 a importaçã.o de a1gumas idéas 
da Inglaterra não se fizera senão depois ele um 
seettlo de trabalho · e de esperas.. . No Brasil, 
as relações desse commercio com a · patria ingle
sa fôram de igual sorte esdruxulas. Importavan1-
se a attitt1de1 o gesto, a cartola e a sobrecasaca, 
o nome do orador e o seu proprio discurso. 1Ias 
ninguem via o que estava por detrás da 1egis1a
ção bancaria de Robert Peef, co1n as reforn1as 
de 1833 a 1844, fazendo a grandeza financeira 
da nação lcader do seculo. Ninguem via a ma
cJU:ua de vVatt n1elhorada, amplificada e appli
cada com os recursos faceis do carvão a todas 
as industrias inglesas. Ninguem via a machin·a 
de fiar de Hargreaves, o tear mechanico de· Ark 
,v right, . a locomotiva. de Stephenson e o barco 
de Fulton importado ele N'orte-1\meri.ca. Nin
guem compreendia, c1n summa, que a prosperi
dade da Inglaterra asscnta\·a num apparelha
mento economico extraordinariamente inedito, 
formidavel, colossal. 

Dahi. como disse, o ridiculo e a ingenuidade. 
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Ridiculo em pensar que o nome de Peel re
petido aqui poderia trazer alguma melhoria ao 
nosso atrazo. Ingenuidade em stippôr que eram 
os discursos dos parlamentares inglêses que vi
garizavam a Inglaterra, pilotando-Jhes os barcos, 
incentivando-lhes a industria, o commerc10 e os 
bancos. 

E, por isso, como já foi lembrado, os nos
sos politicos 111ais uteis do imperio não fôram 
os mais cultos: fôran1 os que dtavan1. menos, os 
que viam mais as nossas insufficiencias organi
cas, os que reagiam um pouco ao ambiente de pom
posidades ôc:as e fôfas do parlamentarismo rhetori
co nacional. Tudo foi copiado da Inglaterra: a 
attitude,. o discurso, o gésto, a propria palavra. 
Faltava apenas o que QS navios não tra11sportava,n: 
a acção. 

O seculo XIX foi um secnlo, de facto, novo: 
o seculo do carvão, do aço, da machina. Elle 
marca a (tra11sição economica mais violenta até 
hoje operada entre os povos: o desthronamento 
do bínario ouro e escravo pelo hinario mais ener
gico macJ1ina e carvão, 

Só esse seculo contestou a Aristoteles, 
quando o phitosopho grego via nas sociedades, 
c:om o seu genio fertil em focalizar realidades, 
a necessidade dos escravos, Só aquelle binario 
explica, de certo, a novidade historii.:a da eman
cipação dos escravos: a Inglaterra, que importá-
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ra dois milhões delles no fim do seculo XVIII, 
será no seculo seguinte a pioneira da abolição no 
mundo inteiro .. . 

Olhado sob esse aspecto de organização e 
apparclhamento economico, o reinado de Pedro 
II! foi de uma pobreza innominavel e a!armante. 
João VI ao menos reagira, tcntára o impossivel, 
mas realizára o util, o opportuno, o viavel para 
o seu tempo: fracassando as fabrica~ officiaes 
de ferro de Ipanema (\1 arnhagen) e Serro Frio 
(Camara), Eschwegc consegt1ira fixar, abrasi
leirar, em summa, utn fôrno pratico, rendoso e 
emine!ltcmcntc util, cujo trabalho ~m varios pon~ 
tos de adaptação nos dera o instrumental - gros
seiro mas nacional -- dos primeiros annos do Im
pcrio. 

A anarchia das duas décadas da· Indepen~ 
dcncia e dn Regcncia explica o adiamento de so
luções para o futuro. 1'1as nenhuma desculpa 
pó<le merecer o desinteresse · de Pedro II pelo 
assumpto, com todos os seus ministros, viscon
des, conselheiros, barões e senadores vitalicios; 
sem expressão que ficou o pcnsa·mento ecoHomi
co brasilefro .. sem ter havido nenhuma compreen
são off icial sufficientemente energic:a de nossas 
realidades mais premcn tcs. 

Um homem, apenas, olhou o avesso do qua~ 
dro e re<1giu: Iv1auá. Estava só, desamparada
mente só. Na Inglaterra, viu o que era em 1840 

11 - A. 11. H. D. 
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a industria do ferro; a "base imprescindível" 
de qualquer cmpreendi111ento industrial de um 
povo. Com dif ficuldades graves, organizou o 
que premeditára: fundiu, forjou, arn1ou, cons
truiu: enxadas, engenhos, tubos, caldeiras e na- . 
vios. Sem o amparo n1erecido, victima da con
correncia desa.balada de productores estrangei~ 
ros, f raqueon por não ter do governo o apoio 
que lhe <levêra ser concedido. Ainda assim, ap
pare1hou fazenda5 ele machinismos, construiu 
uma fróta 1ncrcantc c1uc fez n g randeza. da 
Amazonia e $alvott os b r1os nacionaes com os va
sos de guerra que levaram depois a victoria de 
nossas armas junto ás barrancas do Paraguay. 

O isolamento de ~liauá, o valor de sua obra 
-- de todo esquecida pela historia e só agora 
exhumada pela pericia intelligcntc de Alberto 
de Faria - bem demonstra o acanhado do pen
samento nacional daquelle tempo, bisonho em 
sentir a s realidades da vida, simplista em apal
par as necessidades concretas da sociedade. 

Todavia, corno se uma só lição não bastas
se, houve outra ainda sem resultado aproveita
vel. Mauá procurára ensinar, durante a paz, que 
o ferro constitu e, de f neto, o esqueleto economi
co dos organisrnos sociaes 111oclernos. E m 1864, 
veio a guerra., e_, apesar do periodo largo de sa
crifícios innumera veis, nenhum homem do Im
perio aprendeu a lição amarga q ue aque11a re-
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sistencia heroica · dos vencidos íllustrára com ta
manha pompai evocando para os mestiços bron
zeados da A1nerica resistencias talvez desconhe
cidas pelos dolicocepha!os louros ela Europa in
teira. . . P orque a grande lição a colher, o g ran
de exemp]o a aprender seria a compreensão de 
que se foi López o contint1ador de Francia no 
forjar a fibra de resistencia do homem para
guayo submettido a mn regime thcocratico, 
originalissimo mas atrazado fôram os ing1êses 
os fundidores das peças materiaes etn que se 
apoiára aquella resistencia heroica. 

Porque o que espanta não são só os cinco 
annos de re~istencia physica e psychica. O que me 
interessa na campanha, não é o computo de sol
dados e :,uas annas que tanto prendem a attenção 
de Schncider e seus commentadores e t raductorcs: 
é a resi!:l tencia economica, a re!1ovação, preparo e 
remontt das anuas, a tundição dos canhões, o 
aproveitamento integral de todo o uferro velho" 
em continuos revides de vigor novo. 

Essa, a grande lição do P araguay. Ningue1n, 
porém, a compreendeu· em se11s devidos termos1 

con10 nenhu1n politico comprchendêra antes a lição 
admiravcl de tvlauá desenvolvida nos estabe!eci-. 
mentos ousados de Ponta da 1\reia . :vlauá foi, 
aliás, do~ raros homens do tempo que não appro
varam a aventura daqueHa guerra. . . Datará, tal-
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vez dahi, o segredo de seu desamparo off icial pos
• ? tenor .... 

O caso é que, se a 1nentali<lade de Pedro II 
tivesse o vigor constructivo da <:erebração de 
1'Iauá, teria1nos constituido na historia dos povos 
un1 caso de evolução interessantíssin1a. Se ao !n
vés de professores de sanskrito e de arabe, se ao 
invés de lições sobre linguas incligenas, o impera
dor 1nantivesse um contacto utilitario con1 inglê
ses, f rancêses e alle1nães, que nos pudessem ensi
nar as novidades technicas de set1 tempo, então te
rian1os tido um surto vigoroso de apparelha1ne:nto 
material, base logica funda1nental para outros sur
tos de progresso 1nais elevados ( e esta veis ) que ha
veria1n de surgir por estas terras. 

O homem e o meio 

. As relações de conàicionamento reciproco 
·entre o homem. e o ·meio adquiretn no Brasil inten
sidade ou desfal1ecin1ento, desconheciveis na Euro
pa occidental, terra e1n que primeiro os autores fa
laran1 dessas n1esmas relações i11teressantissi1nas 
compen<l1adas pela sociologia. Só a Russia, entre 
9s povos civi'.izados, lembra o caso brasileiro. To.,. 
davia, o exetnplo japonês seria mais util, ma1s 
opportuno, n1ais especialmente desejado se pudesse 
ser repetivel no Brasil. 
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Ambos imperios - o caso russo interessa-me 
por ver o pouco que póde obter num ambiente sem 
coesão, baldo de recursos, un1 formador de na
cionalidades da fibra robusta de um Pedro o 
Grande. An1bos imperios - o caso japonês -
só recentemente tornado publico - interessa-me 
de modo vivaz pelo accclerado com que póde um 
director de homens transformar ( num meio pro
picio por ser coeso, continuo, unido) as f orças 
amorphas de uma sociedade nmn organisn10. de 
energias bem apparelhadas e dirigidas. 

O caso brasileiro exige esses dois typos di
versos de; paraJ~elo. J nteressei-n1e eu mesmo -:.una 
vez pelo caso russo e vi então a son1111a grande de 
ensinamentos nelle contida (V. L. Cardoso -
''Vultos e ldéas"). O confronto com a 1nglaterra, 
co1n a França ou C0111 a Allemanha é muitas vezes 
inopportuno e rhctorico. Ao contrario, o caso jn
ponês, pela victoria de realizações esplendidas de 
um povo de 1nestiços em tempo diminuto, e o caso 
n1ss9, pela obra embora falhada em varios pontos 
ele civilizainento de un1 conglomerado de raças, 
póde1n ser immensamente fartos de lições, ma
xitne corrigido o parallelo com o exemplo opulen
t issimo da de1nocracia norte-american:i . 

O Japão mostra o valor de um ambiente social 
na continuidade de uma acção politica bem d1ri
gida: em 1neio seculo, realizou um 1nilagre f ormi-
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davel. A Russia illustra a difficuldade com que 
n1esmo mn po!itico de genio vê a1nortecida a sua 
acção social, quando em contacto com un1 ambien
te ingrato, sáfaro, rude pela immensídade. Os 
Estados Unidos, por não terem rei, corrigirem as 
iIIusões de mn e de outro caso, por isso que me1hor 
reflectem o valor da opinião nacional, o mérito da 
vontade social anonyma, a energia das massas de
vidamente orientadas. 

Ora, no Brasil, tivemos todas as dif ficul<lades 
proprias a cada um daquelles tres exen1plos invo
cados, sem que tivessen1os logrado possuir as 
vantagens vigorosas que acceJeraram os respecti
vos progressos daquelles povos. Não tivemos, de 
facto, poJiticos gcniaes como Pedro o Grande e 
Catharina da Russia; as facilidades do ambiente 
coéso do Japão; as energias csplendidas dos colo
nizadores inglêses desde cêdo bem orientados, sem 
o prazer do luxo e da riqueza, no conquistar pelo 
trabalho as energias da terra boa e larga. Falta
ram-nos, por assin1 dizer, "cabeça e corpo". Fa1-
tou a continuidade do genio politico que btilhou 
cm José Bonifacio e relampejou em Feijó, que esta
va em "\Vashington, em Lincoln .. em San Martin, 
em·Bolivar, em Sarmiento. Faltou o que pedia Eu
dydes cm 91 para a Republica, bisonho em sua 
estréa na imprensa, sob a impressão dolorosa ele 
dias tristes; faltou o que Bryce, no limiar do se-
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culo XX, dizia ser necessario ao Brasil: o genio 
político. Ou, mais doloroso ainda, faltou-nos 
"corpo": organização social sufficicntemcnte evo
luida, que pcrmittisse a. eclosão <los dois maiores 
pensadores políticos da raça - Tavares Bastos, 
no lmperio, e Alberto Torres, na Republica - ali
mentando-os com o carinho de seu estimulo em 
vez de soterral-os pelo silencio reticente dos org,t~ 
nismos sem vida. 

Faltou um corpo, em ,·erdade. a . opin.ião 
publica, que J effer~on dizia preferir ( por ser mais 
util) ao proprio g·overno. Questões graves, os 
problemas mais serios, desafiando as melhores in
telligencias do pais, fôram postos de lado num 
desinteresse criminosamente doloroso. 

Examinando socio1ogicamcnte o Brasil, sem 
di thyrambos, sem arroubos de cloquencia, sem fi
guras de rhetorica, mas pelo eonf ronto i1onesto 
com outros povos en1 e\·olnção durante o mesmo 
tempo, força é convir que o nos~;o caso pesa, infe
lizmente, pouco na balança das cousas realizadas. 
A politica, olhada por esse prisma, perde o seu ca
racter Htera rio, para tornar-se experimentalmente 
observada. A sociologia exige ba_lanços, conf i:on
tos, comparações, aferições que permittam depois 
o julga1nento seguro do caso exan1inado. 

Pedro II, com todas as suas qualidades e va
lores, falhou como r<?alizador polüico em nosso 
meio. Sccptico, por não poder ser pessimista, 
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visceralmente bom, honesto, sem nenhum esforço 
ou alarde, liberal por ser tolerante, tolerante por 
ser culto, Pedro II teria sido admirave1, governan
do a Inglaterra: teria sido, talvez, o melhor e o 
maior monarcha de todos os tempos, de todas as 
raças. Ao contrario da rainha ·victoria, com vi
dos imperdoaveis, e de Eduardo VII que personi
ficava a. vacuidade aprimorada do espirito de:)ois 
de uma geração de soberanos de maneiras ultra
polidas, Pedro II teria feito lá de sua côrte um 
cenaculo ad1niravel de sabios do mundo h1teiro, 
congregando-os co1n a bonda<le de seu cspirito e a. 
intelligencia do seu coração, e teria, talvez, sido 
aquillo que 'Victor I-Iugo lhe chamára, sem bem at
tender no ambiente em que vivêra, o neto bastardo 
de 1'Iarco Au re'.io. 

Conforta saber que o Bras:1 teria sido capaz 
de exportar o melhor rei do mundo para o maior 
Irnperio de todos os tempos. Conforta, de facto, 
confrontar os méritos pessoaes de Pedro II com 
as testas coroadas de seu seculo, para melhor, en
tão, sentir e compreender o verdadeiro 1nilagre 
desta terra boa e immensa, procriando aquella ma-

. jeitade de animo e sentimento, depois de receber 
semente tão pouco esperançosa. 

No Brasil, porém, falhou. 
E não vejo, no caso, nenhuma attitude parado

xal. Para ser rei aqui, onde havia um Imperio 
por construir, faUecia-lhe capacidade organizado-
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ra. E mais. Minguava-lhe a· qualidade unica 
que sa!vára a mediocridade de João ,11, conforme 
observou e descobriu Oliveira Lima, focalizando o 
valor de seus ministros: minguava-lhe o tacto de 
descobrir homens habeis. Descobrir e criar. Essa 
é, ao justo, a maior qualidade dos homens de genio. 
Geralmepte, de descendencía esteril ou definhada, 
elles procriam corpo a corpo. Napoleão, como 
Bolivar, criott t1m es11uadrão de generaes nc,taveis; 
Diderot procriou philosophos; Mig,.1el Angc~o, 
como Raphae1, como Rubens, como Leonardo, 
gerou artistas varios. 

Pedro II não procriou njnguem. Nfais ainda: 
não descobriu os melhores talcn~os de seu tempo: 
o critico e o constr11ct01·, o "homem do norte" e o 
"homem do sul". Tavares Bastos, o pensador po
litico. !vfa uá, o realjzador e solucionacfor mag-nifi
co de casos economicos e problemas financei ros. 
Fôrnm os maiores auscu~taciores de nossas reali
dades e não log-raram, no entnnto, a cooperação 
oue seria de almeiar na rnachina aciministrativa 
do país. Claro que nad;i: pediram. Eram gran
des demais para isso. mas por isso mesmo deve
riam ter sido chamados. Tavares Bastos morreu 
desilludido na flôr da idade das realizações. depois 
de uma obra notabilissima para o ambiente em 
que viveu: os seus \'Olnmes tão cheios de realida
des, tão seguros e pejados de bom senso, tão oppor
tunos, tão ~rganicamente criticos por serem cons-
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tructores, valem mais do que volumes innumera:
veis em que fôsse enfeixada a oratoria parlamen
tar de uma parte grande do reina.do. ~Iauá . tam
bem ficou á margem. Todavia, foi deputado, 
como Tavares Bastos tambem o fôra. E, ta1vez 
por isso mesmo, esse contacto desagrada vel com 
a oratoria pomposa dos politicos elo tempo isolou a 
ambos das realidades do governo ... 

No emtanto, Pedro II salvou do nauiragio na
tural em que sossobrariam os seus talentos, dois 
mestiços de genio, permittindo, pelo apoio e con
fórto pecnniario que lhes foi dispensado, que 
expandissem as suas capacidades de escol: C~rlos 
Gomes e Pedro Americo, o maior compositor e o 
maior pintor ( apesar do valor elo concorrente ve
nezuelano) das .Americas. Protegeu varias intel
ligendas nacionaes e outras estrangeirrts, cujos 
agradccin1entos fôram mais ele uma vez tornados 
publicas na propria dedica toria de sens livros. E 
tentou ainda, com argucia notavel, chamar ao Bra
sil o genio magnifico de \Vagner, antes da tutela 
ele Ludwig JI da Baviera. 

n1as não fez o que poderia, o que devia, o que 
seria de esperar, se possuisse olhos para ver e 
sentir as miserias organicas qut amarguraram o 
espirita de T,n,ares Bastos, ou se reunisse em seu 
cerebro as cc1.pacidades de acção que tornaram 
Iviauá um empreendedor infatigavel vestido de 
uma honestidade peregrina. Se, ao invés do sans-: 
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krito, conhecesse o valor da machina na econonlia 
dos povos modernos, se, em logar de se cartear 
com os egyptologos, elle cuidasse de ouvir a opi
nião dos tcchnicos que poderiam orientar o pro
blema basico dos combustiveis no Brasil, se, ao 
contrario dos professores de tupy ou de arabe, elle 
mantivesse junto de si professores ele energia, ho
mens que lhe explicassem a decadencia dos povos 
ibcricos, a evolução dos anglo-saxonios, o resurgi
mento germanico e a obra admiravel de assimila
ção e organização norte-americana, então - assim 
o creio - bem outra haveria de ter sido a utilida
de de seu reinado .longo no tempo, mas ephemero 
nas verdadeiras realizações que influem ou que de
cidem do anonymato dos povos. 

O elogio ele Pedro II não póde ser feito in
genuamente, sem o confronto das comparações que 
trazcn1 cquilibrio aos julgamentos. Lembrei Pedro· 
o Grande. como lembrei o imperador japonês 
11utsuhito peJa analogia dos irnperios, pela longura 
dos reinados, muito embora a diversidade das con
dições constitucionaes desses exemplos. Não in
voco o genio politico pratico de \Vashington ou de 
Lincoln, delineando, dentro da paz ou em dias de 
guerra, directrizes seguras ele governo, tão pouco 
o de Franklin, o primeiro genio argamassado com 
o barro americano. Mas lembro a tutela genial 
ele José Bonifacio, cujas directrizes politicas, no 
interferir a gravidade de nossos problemas .f un-
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dan1cntaes, denotavan1 uma visão de estadistas 
con10 não haveria de f or necer mais tarde nenhum 
dos partidos do segundo reinado. E lembro, de 
igual sorte, Sarn1icnto, o pro-ho1nem argentino, or
ganizador da nacionalidade <la sua patria dcpoi~ 
que a guerra do Paraguay amainou, sob rviitrc, 
as rivalidades entre fedcracs e unitarios, criando
lhes a consciencia vigorosa do ideal de uma patria 
acima dos partidos. 

O Brasil carecia da cultura de José Bonifacio, 
<la energia de Diogo Feijó e da crença de Pedro 
II, para com elles fundir a figu ra complexa do 
1nodelador de sua nacionalidade. A cultura do 
patriarcha, porque e!la era de facto grande, solida 
e sadia, embebida que estava nas scicncias natu
raes compendiadas em seu tempo; a energ;ia de 
Feijó, por ter sido eloquentemente vigorosa num 
1nomento por demais critico de nossa historia, a 
crença de Pedro II no Brasil, porque ella foi tão 
serena e ·confortadora, que constituiu a sua vrri
pria religião, a finalidade, em smnma, <le sua vida. 
Espanta, cn1 verdade, a fidelidade do crente. Con
trariamente a José Bonif acio, que conspirou quan
do, velho, cuidava como tutor do espirita do rei 
criança. e a Diogo Feijó que, doente, endossou a 
revolta ingrata de 1842 - Pedro II não tentou 
conspirar depois de clepôsto. E fez n1ais. Foi o 
unico monarchista que respeitou a Republica, nos 
dias ingratos dos primeiros annos. Não perdca a 
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compostura civica de seus ideaes, nem a linha ele
gante de suas crenças. Não blasphemou, não des
compôs, não aggrediu, não mentiu; acceitou os 
factos: respeitou-os. 

Democratização pela terra 

A influencia socio~ogira do meio physico é 
deveras interessante. Só recentemente estudada, 
ella começa a trazer explicações sobremodo sens<l
tas á phenomenalidade historica dos povos, illumj
nando meandros obscuros ou ventilando sí tios es
cusos, não desoxydados pela verdade. Não me 
refiro, é bem de vêr, aos estudos tornados clas
sicos de geographia social. Reporto-me ás obser
vações de modificabilidacle social de u1n mesmo 
povo ao contacto com térras novas . 1-falthus, es
pantado com as proporções exaggeradas por e!le 
mesmo criadas , atemorizou-se com o eff ~ito das 
terras velhas que se superpopulizam. O s2cu!o 
XIX haveria de descobrir o "phenomeno inver
so'': a melhoria das raças velbas e111 terras ncv.:is, 
o rej uvenescimento da estirpe, o revigoramento da 
vitalidade dos povos sob o estimulante de condi
ções cosmicas propicias. Os Estados Unidos of
f erccen1 um exemplo notêi vehnente claro. 

F ôranl terras novas do Cen~ro reconquista~ 
do que acabaram de de111ocratz'.zar as massas do 
Éste, que haviam feito a republica de vVashington, 
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Jefferson t Franklin ; a grande dcmocratizaç:io 
do período Jacksoniano - demonstrou-o recente
mente Schlesínger - era força <lirecta da terra 
nova e de seu n1odo de co!onização. Não foi o presi
dente Jackson quem revigorou o espirito den1ocra
tico: foi a terra que assim o exigiu de sen gover
no, corrigindo o fundo aristocratico da Constitui
ção repub:icana, ond~ a palavra "1'Ian" excluia 
nada meno5 do qt1c um terç0 dn população adulta 
masculina. N ão são menos interessantes os casos 
brasileiros, apesar de não haverem sido ainda suf fi
cientcmente observados. 

No Brasil1 terra sem eleitores, foi o café o 
eleitor 1nax in10, primeiro, d'1 Monarchia, depofs

1 
da 

Republica. 
Expliquemol-o. No começo do seculo XIX 

a economia brasileira estava abaladissima, desor
ganizadas e decadentr.s que se encontravam as fon
tes de riqueza de outróra: o ouro~ os diamantes, 
o assucar. J oão V I cx citára as têtas todas sem 
successo; estavam, de facto, def111hadas. Dahi, 
as fcntativas novas rea lizadas, desde o cháJ que f i~ 
caria como uma experiencia de luxo, até ao café, 
que se tornaria, depois, a peça maxima da rcsisten· 
eia economica na.cionaI. Zonas florescentes no se
culo X\1I I I estavam ex haustas. 

Flagrancian1-no a s revoiuções sem i<lcaes per~ 
feitamente seguros, revo1 uções platonicas, ilnpos
siveis de vingarem.. ousadissin1nst rcflectindo si· 
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tuações dif ficeis de desequilibrio organico incon
sciente: forças economicas en1 torvelinho, desenca
deando fermentos sentimentaes 1nascarados de as
pirações politicás. A conspiração mineira, attes
tando o que João VI viria conhecer de perto: a 
decadencia da 1nineração; as revoluções de 1817 e· 
1824, flagrandando a economia instave!mente ga
rantida pelo assucar que, desde a expulsão dos 
ho:Iandêses, pcrdêra no N or<leste a supremacia pro
ductora, lograda em confronto com outras zonas 
do planeta. 

O café norn1alizára, depois, uma nova base 
economica brasileira, forn1ando a riqueza da Bahia 
e do Rio de Janeiro: são, de facto, para as lavou
ras de café as levas de negros de continuo impor
tadas até 18S3, constituidoras dos melhores ele
tnentos da estabilidade do throno. 

Seccada a fonte do braço escravo, o café 
"e1nig-ra": deixa o Norte á medida que se desor
ganizmn as t1ltin1as lavouras e procura o Sul, alar
gando e intensificando a sua área conquistada na 
provinda de São Paulo. 1\penas aqui o braço, 
sendo livre, outro seria o voto do café: torna-se 
rc/nrblicaua a rubiacea. E, de cer toJ a partir de 
1870, na agitação clen1ocratica., que nos 1evára á 
republica de 89, tornJ.-se insophismavel a prepon
derancia do paulista, a ascendencia sobre a aris
tocracia rural fluminense, mineira ou nortista da 
democracia de S. Paulo., logo apoiada pelo estimn-
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lo energico dos criadores riograndenses, apesar do 
hiato dos campos ainda vazios do Paraná e Santa 
Catharina. 

O senador \; crgnciro, lançando as bases da 
co!onizaçã.o com o b~aço europeu importado, or
ganizando a f azen<la de café modelo com os pri
meiros locomoveis ing-Iêses, estava, logo depois da 
Maioridade, forjando, sem o saber, as melhores 
armas da Republica; re p11bffcani:::a,./a o café, o 
maior esteio do throno, o esteio que subsistira du
rante a Regencía, apesar da precariedade das si
tuações, quando a unidade do lmperio repousava 
sobre as esperanças de uma criança coroada. Fa
cilitando a alforria de seus escravos, como fizeram 
José Bonifacio e Feijó, não lhes pcnnittiu o am
biente que ficassem, um e outro, de pé por largo 
espaço no scenario politico de sc:u tempo. 1\ civi
lização - que era a monarchia na phrasc ad
n1ira. vel ele Bernardo de \T asconceEos - exigia, 
de facto, negros da costa d' .Af rica. , . E sem elles 
teria1nos proximamente feito o que todos os pO\'OS 
hispano-americanos realizaram; a republica prc
r'natura e con1 e11a a desorganização da econon1ia 
agricola rudi111entar de entào com a abolição abru
pta dos escravos: dois trabalhos eni smnma, duas 
épocas que não se poderiam interferir sein cho
ques violent.os: mna destruiçêio orga1tica rapida sob 
o influxo de idcaes platonicos e, depois~ uma cria
ção organica lenta, baseada no tlesenvolvi1nento do 
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trabalho livre estabelecido com o b raço branco im
por tado .. 

Ser republicano não é, como se pensa geral
mente, uma attitude mental; ao contrario, ~xige 
como fundamento uma realidade social perfeita
mente organica. Isso explica a lentidão do pro
cesso evolutivo no Brasil; lenta e logica, quando 
confrontada com os casos americanos . . Não pode
riam ser repub:icanos os filhos de senhores de es
cravos, nem os filhos de escravos; uns e outros es
tavam por demais habituados ao vergar da espinha 
dorsal no cumprimento ou no castigo ... Republi
canos haveriam ele ser os netos de monarchistas 
ou, quando muito, os filhos de aulicos já desil
lttdidos. 

Certamente, o espiri to republicano existiu lar
vado po;- !~rgo tempo no Brasil. J\rlas, sem am
biente proprio, não lograr ia vingar. 'Historiou 
uma vez esse evoluir interessante ( 1914), expli
cando as razões que lhe eram propdas, Levi Car- · 
neiro, compendiando num traba~ho ele folego ns 
tentativas, os surtos e as primeiras realizações do 
federalismo republicano. E, recentemente (1924), 
Celso Vieira retomou com brilho a mesma these 
ao evocar os antecedentes historicos da Republica 
no Brasil. 

Todavia, a verdadeira razão da fallencia das 
tentativas ousadas e prematuras exige a interven·
ção explicativa da democratização pela terra no 

12 - A. l!. H. D. 
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evoluir daquelle phenomcno social. Nada melhor 
esclarece o aborto das revoluções republicanas re
gionaes de 1817 e 1824 do que um dado estatisti
co, inédito ainda, agora descoberto por Akides Be
zerra. Pernambuco recebeu de 1800 a 1823 
cento e trinta n1il· escravos para as suas lavouras. 
Com essa "injecção" energica de monarchismo no 
ambiente social daque11a provincia, seria em ver
dade impossivel o amplo germinar das idéas repu
blicanas. O cléro nacional era sympathico á Re
publica, mas especialmente por não serem os pa
dres possuidores ele escravos ... 

O Brasil constituc, de facto, um caso 11tédio 
na phenomenalida<le americana. Sem emancipa
ção economica propria realizada, como os Estados 
Unidos ( agricola e industrial), teve o Brasil , 
porém, no negro, o elemento estabilizador ( á falta 
de trabalho livre organizado como seria de dese
jar) de se11 condicionamento economico agricola, 
solução que fa~tou ás colonias espanholas, cuja 
exploração colonial fôra visceralmente mineira, 
sem opportunidaclc de estabelecimento de uma or
ganização agricola estavel. · Isso cxplíc'1 - bem 
mais do que a diversidade de formas iniciaes de 
governo - a turbulencia perigosa das republicas 
hispano-americanas durante o seculo XIX, em 
face da ordem relativa - se bem que muitas vezes 
fictícia nas pompas parlamentares - apresentada 
pelo imperio brasileiro. 
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A illusão dos partidos 

"As palavras, sobretudo em sociedades de 
cultura imperfeita, significam mais <lo que as pro
prias idéas'', observou notavelmente Oliveira 
Lima, ao exan1inar o phenomeno do republican;·s
mo geral americano, em organismos sociaes, que 
não estavam sufficientemente evoluidos para re
petir o exemplo norte-americano, latinizando-o na 
America. E poder ia, igualn1e11te, ter app]icado a 
rea1idade do conceito á iEusão dos partidos do 
Imperio. Inicia]mente justos, opportunos e dif
ferenciados, ellcs tornara1n-se depois de 1860, ou, 

. n1enos rigorosan1ente, desde a Conciliaçti.o de 1853, 
meramente convencionaes. Com o tráfico ex
tincto ( 1853), ficou profundamente abalado o 
partido conservador; sem coragem de um pro
gramma de organização do trabalho livre, esta-· 
vam, por seu turno, acoqardados os liberaes/ a 
co11ciHação durou depois de cinco annos .. com a ten
tativa ele fusão dos dois partidos ( 1853-57), ver
dadeiro regime da coufusão1 e, depois delle, o re
começo da maré democratica de que fa]ou J oa
quim N abuco. Toda via, o poder continúa conser
vador até 1862. O discurso do "uti-possidetis" 
de Nabttco de .A.raujo definiu bem a situação: 14 
annos de governo de "conservadores sem program
ma politico, e, ao seu lado, os 1noderados e libe-



184 VICENTE LICINlO CARDOSO 

raes tambem sem nenhtm1 prcgramma defini
do" ... a não ser "dar co111bate ao "uti-posside
tis '.' do partido conservador". O que vem depois 
é meramente nominal: "a liga", congre-gando mo
derados e liberaes; . o partido "progressista", com 
o seu programma de acção prejudicado pelo ata
que dos Jiberaes historicos; a fusão em 68, no 
''Club da Reforma", dos gladiadores de 64 (libe
r~es progressistas e liberae5 historicos) ... 

O remanso dos velhos con1 Olinda, e depois, 
em 68, a reacção perigosa dos conservadores, com 
Itaborahy, fazen1 espocar os revides liberaes: o 
manifesto de 69, em que Nabuco de 1\rat1jo com
pendia o endosso politico de intelligencias robustas, 
e o manifesto republicano de 70, desafiando a pro
pria comtnemoração do anniYersario do monarcha. 
Depois, o antagonismo esdruxnlo, cm que liberaes 
executam medidas conservadoras e os conservado
res progra1nmas liberaes como legi timos, Eucly
des, seguindo as pegadas do relato conservador de 
B. ?viossé ( Rio Branco) de um ]ado, e apoíado 
do outro, na exposição liberal de Joaquim Nabuco, 
em que f ôra mostrado se haverem f artaclo os con~ 
servadores de realizar o programma elos liberaes 
em 1869 . .. 

Em· resumo: e sera vagis tas e traficantes, 
mantendo vivos os dois partidos differenciados 
até 1853; fsão, conciliação: confusão politica; 
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luta desenfreada de posições de mando depois de 
1860, quando os partidos, sem programmas defi
nidos, perdem a significação de aggremiações po
líticas, reduzidas tão somente a partidos do gover-
110 e da opposição. 

l\1as não era, de nenhum modo facil, na época, 
perceber a realidade dos factos aqui summariados; 
i1lusões grandes de nomes procuravam manter ain
da de pé o prestigio daquillo que fôra, profunda
mente, abalado desde a extincção pratica do trá
fico (1853). 

"O rei reina e não governa", eis a bandeira 
ampla agora desfraldada. E, no meio da confu
são politica, uma phrasc eminentemente dara de 
Christiano Ottoni ( 1868), o irmão daquelle que 
desde 1860, com os ·seus pamphletos e discursos, 
corporificava a demagogia liberal da época sem 
ponto de apoio, antes em summa de poder ser de
finida pela solução rep11blicana proposta em 70, 
dois n1êses depois do advento da repub'.ica cm 
França. "Nosso compromisso, dizia de facto 
Christiano Ottoni, nosso empenho é fazer na le
gis'.ação os retoques necessarios para satisfazer 
aquelle anhelo da fala do throno deste anno, quan
do disse, ao contrario dos actuaes ministros: "não 
ha neste país liberdade de voto". :rvras, em 1863, o 
triumpho dos liberaes fôra completo, bem mais ain
da do que o de 1860. No município da côrte, os 
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conservadores não haviam nem mesmo apresen 
tado candidatos. Foi symptomatico. 

Chefe de governo, na tentativa liberal, resur
gindo o ensaio íusionista do partido conservador 
de Paraná, dirá Zacharias : "reputo-me liberal, ou 
liberal moderado, o que para mim é o mesmo que 
conservador moderado ou progressista ; a denomi
nação é nada, a idéa é tudo". 

Era a conciliação ás avessas ... Não admir2., 
pois, nesse cháos, o grito sem éco de um rcacciona
rio robusto ( Itaborahy) : "o rei reina, governa e 
administra'~ ... 

Não exaggero. Simplifico, synthetizo, espre
mo a realidade historica de mn bagaço amplo de 
commcntarios. Evoco a palavra do tempo, appello 
para o testemunho dos cri ticos do reinado, através 
elas décadas historicas atropeladas pela confusão 
partida ria. 

Em 1886, o testemunho do deputado Affonso 
Celso, quando profligava o pouco asseio moral e 
mental de "partidos sen1 idéas '', de "liberaes e 
conservadores, que se revezavam no poder sem na
da deixarem que os diversificasse". 

Em 1884, a accusação honesta de Christiano 
Ottoni, insistindo en1 analysar a desmoralização 
organica dos partidos, no commentario á quéda de 
Lafayette e á difficuldade da organização de um 
novo ministerio, vencendo as resistencias de 
Dantas. 
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Em 1883 ( antes de ser ministro), o ataque . 
violentissimo de Ferreira Vianna ao pregar no 
Parlamento a concentração das hostes conserva
doras, como medida ultima, para evitar que con
tinuasse a degradação de "ser a poli tica conserva
dora feita por liberaes e a liberal por conserva-
d 

,, 
ores .. . 

Em 1877, o amargor de Tito Franco deses
perançado com a situação do Imperio, dada a gra
vidade da situação f inanccira, triplicada que fôra 
a divida ptt biica num unico decennio ( 1864-74) : 
"sem uma só das virtudes dos povos novosi já te
mos quase todos os vicios das sociedades em c!e
crepi tude". Já cm 1867, aggrcdira directamcnte 
Zacharins, por ,·êr nclle o typo do cameleão_ poli
tico . .. Em 1877, combate sem tréguas os conser
vadores, por julgal-os criminosos nos desbaratos 
dos cofres publicos ... 

Em 1865, sob a mascara de Erasmo, a dia
tribe epistolar, larga e violenta, de José de Alencar 
( antes de ser ministro cn1 1869), incidindo cm 
grande parte sobre a "dissolução dos principios 
aue t1nham até 1854 nutrido a vida nublica. no 
~ . 
Brasil" antes da "prostituição poli tica de uma épo-
ca inteira". · 

Descansem, pois, os homens da Republica, da: 
illusão passadista agradavel com que o espirito, 
fatigado em vêr e observar a confusão do pre
sente, repousa no passado transfigurado pela nos-
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sa imaginação de tropicaes ferteis: não ha parti
dos po:iticos hoje, pelas mesmas raz~s por que, 
desde 1853, deixaram de ter significação real os 
existentes: não ha idéas organícas, não ha pro
grammas constructores, não ha equacionamento 
de problemas economicos e sociaes propostos. Não 
existem partidos na Republica, pelas razões apre
sentadas por Alberto Torres: são os mesmos com 
que, meio seculo antes: Tavares profligára a po
breza franciscana da política, com que os homens 
do segundo reinado deixaram succtimbir, cxangues 
um e outros, os partidos de seu tempo. 

O "abysmo dos desilludidos" 

Um de nossos peores males é, sen1 duvida, o 
"saudosismo", herança dirccta do sebastianismo 
dos portuguêses ... 

Sem crenças robustas no futuro, fantasiamos 
o passado, á " mingua" de tradições volumosas e, 
com elle assim desvirtuado, al imenta1nos a nossa 
imaginação de tropicaes pouco afeita á experien
cia forjada na propria historia patria. Sonha
mos, divagando, e projectamos sobre o passado 
uma aureola engenhosa de iI:usões acalentadoras, 
como se com isso saràssen1os o espirito atonnenta
do diante das realidades cruas <lo presente. Dahi, 
o aspecto esdruxulo, muitas ve7.es apresentado, 
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<le "povo velho". V e lho, por possuir crenças es
cassas no futuro .. 1'.Ias velho fingido ou precoce, 
pela ausencia de tradições de vu.to. E, dcstarte, 
acocorados, para evitar a · attitude dos que andaxn 
e pensam erguidos, esquecemo-nos de que comme-1 

1norar o passado no Brasil drriJc significar únpli
citamente projcc:ar para o futuro. 

O facto é que a ingenuidade com que se elo
gia hoje o segt1ndo reinado: como maneira ironica 
e maldosa de fazer a critica elos tempos presentes. 
é a mesma que levava. naquel1as décadas, o cspiríto 
critico a invocar um passado mais longinquo ainda: 
a regencia. Os homens desta evocavam tambem, 
por sua vez, o primeiro Imperio, como época de 
maior segurança de costumes ott de menor anar
chia. E. pelas mesmas razões, os politicos de 
Pedro T a postrophavam o seu tempo com a lem-
brança do governo amplo d~ época de João VI . . . 
Era, evidentemente. o sebastinnismo potitico .. . 

Analysados. os criticas nacronaes de todo o 
seculo - como ainda os de hoje - insistem nas 
mesmas simplicidades. nos me$mOs vícios. nos mes
môs detalhes que não $ão ser.ão os aspectos sn
perficiaes das insufficicncias nrg-anicas v1sceral
mente profundas do Brasil. Esta:; não fôram se
não de raro em raro percebidas : org-anização do 
traba1ho. f orma.ção ela cuitura 1)0pular. eclosão 
livre rlas eli tes. tra feg:o de acti viciade e rle pensa
mento. formnlaçâ<) e soh tç:'lo da:; <.:<[":..ta(Ôl':,; ec· ·n: 1-
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micas visceralmente nacionaes, retardadoras de 
nosso progresso social e político ... 

l-Ion1ens, despeitados quase todos - ou por
que não tivesse111 ainda alcançado ou por já have
rc1n perdido o governo - aos criticas da monar
chia faltava o cquilibrio severissimo, se bem que 
doloroso ao espirita, <los que vêen1 a gravidade da 
tonnenta, bem sabendo da ausencia de algu1n por
to de salvamento proximo. \ 'iam o encape~ado das 
ondas, sen1 bem avaliarem os pontos frageis da 
nau que os conduzia. 

Tavares Bastos~ isolado, foi, porém, un1a ex
cepção. 

Em 1861, adolescente ainda, elle presentiu a 
"morte dos partidos"; era a estréa sob anonyma
to, tão segura que não faltou quen1 suppusesse nella 
o talento de Jequitinhonha. Depoh\ solita riamen
te, elle percebeu que a molestia do imperio era 
mais grave. Não era uma infecção aguda decor
rente da decomposição dos partidos depois da con
ciliação, depois ela confusão conciliatoria, não era 
defeito especial de conservadores ou deficiencia 
propria de liberaes, não era uma questão de pre
potencia ou ele apathia do poder moderador, não 
era, tão pouco. uma questão de voto popular, nem 
de nomes politicos, nen1 de designação de parti
do: era n1ais sério o caso, org:inica que lhe pare
cia então aos seus olhos de vidente a propria crise 
do pais. Vinhc?: de longe, compreendeu então Ta-
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, vares Bastos; e haveria de ir bem longe, ainda., 
sentenciou tan1bem com igual convicção. E só, 
fugindo aos interesses subalternos dos partidos, 
acreditando prematuras as idéas republicanas, elle 
foi o unico homen1 elo tempo, que não atacou no
mes nen1 pessoas. Fez cousa 1nelhor. Estudou, 
visitou, observou, analysou o organismo do Im
perio. Combateu o perigo c:a política exterior, 
prevendo o ísola1nento americano e a aventura da 
guerra elo Paraguay ; cles1nontou a "centraliz·a
ção"1 documentando as deficiencias do systema, os 
attributos passivos, as energias malbaratadas ; 
projectou a "fe<leralização" das unidades compo
nente·s, mostranc1o a diversidade do caso brasi lei
r o confrontado con1 os padrões politicos europeus ; 
" descobriu" os Estados Unjdos, trazendo ao país 
a confiança na 1\merica; visitou o Amazonas, f or
çando o seu civilizamento pela aber tura ao com
mercio estrangeiro ; elogiou a regencia cm suas 
tentativas de politic,1 "cxperímcnta] organica ,, ; vi
lipencliou a escra vídão; pediu a colonização; bra
dou com energia pela educação do povo, detalhan
do un1 progratnma vastissimo de politica constru
ctora. Ao fim, exhausto de gritar sen1 ouvir ne
nhum éco aos seus discursos, cansado de pensar 
sem valimento aos outros , fatigado pelo esforço 
herculeo logo apagado pelo silencio reticente, tor
turado por se sentir tão grande entre gentes tão 
pequenas e barulhentas, tombou sem que ninguem 
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percebesse o vazio enorme que deixava. Eni. 1872, 
·as suas ultimas pa!avras de politico, os seus con
selhos de quem via. a 1uta·entre a constituição que 
queria amainar a tormenta e a revolução que que
ria. subir demolidoramente: elogia Pedro II, sem 
lhe declinar o nome, e abandona a luta ingloria, 
morrendo logo depois ( 1875) na idade em que se 
exercitam geralmente as melhores energias. 

Os outros criticos eram differentes. Bem dif
ierentes. Não merecem, junto a Tavares Bas
tos, nenhum respeito de destaque. Servem justa
mente, co1n a ingenuidade partida ria e a ironia 
aleivosa de suas criticas, para que melhor se ava~ie 
o pensamento cor.structor daqttelle critico forrni-, 

davel de todos . os nossos males~ escalpellador de 
nossas insuf fkiencias organicas. vidente int imo
rato dos erros relativos á falta de tuna conscie:n
cia brasilica da propria terra que nos coubera no 
planeta, como berço cosmico de nossa naciona
lidade. 

De imaginação facil, com o cspir ito forrado 
de i:u'.tura li ttcraria, os politicos do Imperio não 
possuiam, senão raramente, a capacidade de sentir 
o relevo concreto de nossos problemas f nndamen
taes: tinham a h~bilidade de vêr o Brasil inteiro 
- throno, instituições, gentes, partidos e terra -
através do que 11avíam lido: realidades montanho
sas eram por elles olhadas como se fôssem sim-
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pies sombras nã_o esclarecidas, por aquelles dis
cursos falados ou escritos de Chattam Fox , , 
Burke, Canning, Guizot, Thiers, Niirabeau, Pal-
111erston, O'Conne:l, tão de continuo invocados em 
suas orações das realidades rcthoricas e littera
rias. A' procura de sensações da realidade do 
tempo, li-os com difficuldade, maldizendo-os, 
quando, ao invés de alguma observação sagaz so
bre as nossas cousas, pervagavam, e logo addu
ziam, com ou sem proposito, un1 parallelo na des
treza com que rememoravam uma anecdota histo-. ' rica europca. 

Não seria dif ficil compendiar aqui os resu
mos daquelles cri ticos, sempre incidentes nos mes
inos pontos, a lembrarem demolidores que alve
jassem a cupula com receio do ataque decisivo aos 
alicerces do cdificio. Clamavam, despeitados, sem 
nenhum equilibrio espiritual denotador ele robus
tez de animo, clarividencia de espirito ou assom
bro de energia. Discursavam com veemencia, 
mas falavam, apenas, sem dar it palavra um desejo 
de acção propiciatoria. Demoliam com a mesma 
mentalidade 'i.lerbal com que compunh~m relatorios 
sobre instrucção, immigração ou outros proble
mas graves, quando ministros: para f a!arem, para 
serem vistos. lides ou citados. Falleciarn-lhes 
convicções, crenças, animo no encarar e almejar 
o futuro. Os mais adeptos do monarcha havia1n 
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sido os seus 1naiores adversarias, como Salles 
Torres Homem. Silveira ~'f artins ia ser ministro 
em 89. Ferreira Vianna fóra depois de 1884 . . E 
Ouro Preto foi, de facto, o ultimo apoio do throno. 
Os n1aiores adversarias eran1 ministros cm ville
giatura roubada á opposição ... Dahi, precisa
mente, a falta <le coragem para a dcf esa das insti
tuições abalançadas. 

Feita a: Republica, os estadistas mais con
victos logo adhere.m, facilitando a plasticidade <la
quelles q1.1e se conservariam conselheiros, do novo 
regime: "Saraiva, Paranaguá, Sinirnbú, Paulino 
de Souza, Corrêa, Duarte de Azevedo, Dantas, 
etc,, declararam solennemente que o patriotismo 
aconselhava a acceitação do f acto consumn1adon 
( Christiano Ottoni). Já houve, aliás, quen1 
compendiasse· todas essas adhesões precipitadas 
dos primeiros dias da Republica. . . O que per
mittia, porém, essa especie de adhcsão setn esfor
ço· era phenomeno analogo ao que faci litára o ata
que facil dos proprios monarchistas durante o re
gime : a v iolencia de Ferreira V ianna ( 1883) 
sobre "os quarenta annos de mentiras de Cesar 
caricato''; a critica de Cotegipc sobre a prepon
derancia da corôa, corroborando a opinião causti
cante de Saraiva e Paulino de Souza; "polypo 
monstruoso 1

', a que se referia José de Alencar 
fantasiado de Erasmo, quando avançava que, desde 
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1854, tudo começára a desandar; a "cousa pôdre", 
por cair de cima, de que falava ·Paula Souza; a 
"immoralidade política'' e1n que insistiam elemen
tos dos, dois grupos adversos; o vesicatorio poli
tico do manifesto reformista <lc 1869 com a gravi
dade da responsabilidade daquellas assignaturas 
nota veis; o ataque de Silveira da 11otta á "dege
neração do systema representativo" ( 1869); a 
objurgatoria, em summa, dos liberaes generaliza
da ele norte ( Gomes de Souza) é sul ( Silveira Nlar
tins e Fclix da Cunha) ao centro (T.1eophilo· 
Ottoni e José Boni f a cio) . 

Illustra vam todos o conceito de Le Bon: em 
politica, a verdade incliscutivel não é senão muitas 
vezes um erro sufficientemente repetido . . . 

No fundo do quadro, bem longe~ um critico 
va~ente e perspicaz, pouco citado, uma figura ele~ · 
gante de intellectual culto, desprendido de tokimas 
litterarias, um escritor naturalmente classicoi que 
olhava e obse rve va o ambiente de seu tempo: João 
F rancisco Lisboa. E', de facto, notave1 o que disse 
o maranhense illustre logo depois <le i852, no seu 
Jornal de Timoni cr1ticando os governos provin
ciaes, os partidos po! iticos, as ligas, fusões, disso
luções, organizações e recomposições dos parti~os. 
A historia politica não deverá esquecel-o come tem 
feito, sem recinmar uma parte de sua figura ampla, 
archivada apenas no-; compendíos <le historia li
teraria. 
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A realidade do cháos 

Como disse, excluido Tavares Bastos, a per
sonificação da critica politica organica e sensata, 
e pôsto á margem 1'1auá, cuja actividade comrner
cial o isolára da politica, e que teria sido o cons
tructor ideal de nossa economia of ficial 1 os de
mais homens da época não sentiam a realidade do 
cháos. Viam despenhadeiros iso~ados e clamavam1 

quando se scn tiam no ostracismo politico ou qnan
do abraçavam dcsilludidos o pessimi~mo ou, ainda, 
quando rcpüblicanos de attitude, procuravam pro
selytos para seus crédos políticos. Eram visões 
parcelladas do abysmo, impressões simplicistas de 
uma re2.lidade chaótica tcmivel e torturante para 
aquelles capazes de vcl-as e de ouvil-as, para en
tende!-as. O vidente- de 61 a 72, ao morrer aos 
36 annos, em 1875, mostrou que as olhava face a 
face. O anniquilado desse mesmo anno, cujo 
perfil acaba de ser intelligentemcnte prometticlo 
por Alber to de Faria ao falar como "dcf unto" em 
1878, na admiravel exposição de mot ivos aos seus 
credores, mostrou1 por seu turno, que havia disse
cado as nossas insufficiencias economicas funda
mentacs, alicerces de todos os nossos vicios sociaes 
e politícos. · 

Anno fatídico o de 1875, cujo destino ironico 
elevára o cambio a altura a que nunca mais al-



A :M,\RGBM DA HISTORIA DO BRASIL 197 

cançaria, numa especie de fogo de artificio com
memorando o governo largo e fecundo de Rio 
Branco, que se findára. 

Af óra esses dois gigantes e exceptua<los um 
Francisco Lisboa, deslocado no :Maranhf10, um Pá-· 
raná, um Rio Branco e poucos outros, que procura
vam vêr e compreender praticamente o Brasil, os 
demais tudo explicavam sem nenhuma observação, 
com experimentação escassa e com zelosos o<lios 
acirrados; tudo viam através dos campos opticos 
de seus proprios partidos sem programmas, arre
medos ingenuos de arregimentações politicas eu
ropéas. 

Criticavam, mas não projcctavam. Demoliam 
e não construiam. No parlamento, na :rnprensa, 
no livro! no pamphleto, a altitude era sempre a 
mesma: a cri tica mais ou menos violenta ao regi
me, aos homens ou ás instituições, sem nenhum 
exame sério e sagaz <lo corpo social do Brasil, 
para a comprovação dolorosa da insnfi iciencia 
f unccionai de varios de seus órgaos para a dis
secação <la precariedade organica de seus tecidos e 
systema. Como Sylv10 Romero e Eduardo Prado, 
no novo regime - um republicano, outro monar-
h. ,, l . " f c 1sta - atacavam sem · a veJar o casco , an-

tasiavam causas fundamentaes em que se e~imiam 
de uma observação mais profunda <la compl~xida
de dos phe=-iomenos em jogo. Críticos organicos, 
espiritos constructores f óra daquellas excepções 

13 - A. ::,i . l i. B. 
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apontadas, não havia propriamente no país. Dahi, 
o isolamento doloroso de Tavares Bastos, só ex
plica vel e compreensivel, quando se rc1nemora a · 
segregação criminosa a que foi votada 1noderna
mente a energia n1ental de Alberto Torres, sem 
a1nbiente propicio que fizesse espocar o seu genio 
de politico constructor. 

As realidades mais visiveis não eram vistas. 
No. Brasil, a terra é grande demais. Empe

quenece o hon1em; depois, esgota-o. Não ha con
tinuidade de seiva, não ha rythmo de vida, não ha 
sequencia de energia. Quando a corrente deve vir 
com maior vigor e experiencia, o veio sécca. São 
Paulo esgotára-se, mna vez, depois dos bandeiran· 
tes e antes da geração emancipadora. De igual 
sorte, 1v1inas torna-se exhausta depois do apogeu 
do ouro e do diamante. O !'viaranhão dá de uma 
só vez quatro centelhas de genio ( Gomes de 
Souza, Odorico i\.fendes, Gonçalves Dias, J oão 
Francisco L isboa), que se vão todos, sy1nptoma
tkamente, findar f óra da patria ; depois pára. A 
Bahia gera de uma só vez meia duzia dos melho
res políticos do segundo reina.do. São Paulo géra 
o republicaais1110; Bahia e Rio de Janeiro a.li1nen~ 
tam o Imperio; o Rio Grande faz amadurecer pra
ticamente, em dias torn1entosos, o federalismo in
cipiente e prematuro dos padres ousados de Per
nambuco; 1'1inas insufla o is0Ia1nento conserva-
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dor: a Amazonia concretiza o perigo politico do 
"deserto" da vastidão ... 

Não ha sequencia, não ha ordem: é por 
demais violento o attrito passivo ela simultaneida
de de espaços varios e differenciados dentro de 
um 1nesmo tempo. Não ha pendulo regu!ador que 
mantenha o equilíbrio; nenhum volante que se sus
tente por si mesmo. E, desse modo, o accclerado 
de alguns órgãos, em contraste com o movimento 
retardado de outras peças do organismo, bem de
fine a situação chaótica do systema por inteiro. 

O Brasil é, de fac to, o. symbolo concreto de 
todas as nossas riquezas em potencial para o fu
turo. Ellc é, porém, tambem o symbolo vivo de 
todas as nossas dif ficuldades gravissimas e tene
brosas, elo presente. 

"E que era, em 89, com o suicidio do throno? 
Um ambiente social sem coesão constituido de 

forças sem componentes definidos, um mundo so
cial em formação em summa: mn cháos de insuffi
ciencias accionado por um complexo veemente de 
componentes flacidas, sem nenhuma resultante ca
tegorica final". (" Affirniações e commentarios'\ 
1925, Vic. L. Cardoso). 

E que era, em 1840, por occasião da maiori
dade? A nebulosa, a nebulosa política acdonada 
ainda pelas crenças robustas deixadas por José Bo
nifacio e Diogo Feijó . .. 
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1 nstrucção e educação 

Compreender o cháos social brasileiro, na 
aggravante de sua complexidade ethnica e sob o 
perigo constante da força dissolvente de suas in
sufficicncias culturaes, seria traj ectoria segura 
para a glor ia de um estadista. Seria, porque me 
refiro ao I rnperio. Será tambem, posso dizer, se 
quiser o leitor pensa r no seu proprio tempo pre
sente, vago, que continúa o maior e 1nelhor car--
go do regime : o de estadista. 

Apesar de seu amor ao estudo e seu desvelado 
carinho pelas a r tes e sciencias, Pedro II não foi o 
educador que seria de desejar para o seu povo. 
\T erdade é que Jhc mingua·.:a a opinião pnblica1 a 
atrnosphera propicia á eclosão dos planos constru
ctores elevados. 1las, ainda assim, não reagiu 
como devia e podia. alliando a pon1pa de seu cargo 
ao tempo largo en1 que o exercêra. Não invoco 
o exemplo norte-americano, por isso que o nivel 
mental dos colonizadores foi nntito maior do que o 
dos iberices dos mesn1os scculos (X\TII e XVIII); 
as suas com111unidadcs pedian1 e exigian1 as suas 
proprias escolas publicas e o exemplo é o tnelhor 
aferidor daque~Ja cultura colonial - desde que 
houvesse meio cento de crianças para frequental
as. Mas rememoro o exemplo argentino, por isso 
que a evolução desse povo durante o seculo XIX é 
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extremamente interessante, t ransformado que foi 
tttn conglomerado de meio milhão de gaúchos bron
cos - capincados pelo gcnio ele San ~v!artin e 
n1cia <l uzia de homens sem mêdo e con1 f orne de 
gloria - ntm1a nacionalidade de energias sociaes 
e poJiticas espkndidamcntc cultivadas. E toda a 
transformação ca]dcadora, cauterizando os vicias 
organicos e despertando com o sopro das crenças 
as energias adonnccidas dos pampas, foi feita nu
ma ebulição ardente cm que actuaram dois rea
gentes poderosos; go'"'•ernar é po-;,1oa r, executou f)ri-
1neiro Alberdi, amp:iando a idéa de Rivadavia; 
go·venzar é educar executou depois Sannicnto, re~ 
vigorando o ideal esboçado pelos primeiros eman
cipadores políticos de sua patria. 

Retenhan1os o exemplo. Nunca é tarde na 
vida para aprender. 

Todavia, a oratoria brasileira, secundando a 
pa rtc escrita compendiada nos prog-rammas of fi
dacs elos ministros, não foi de nenhum modo pe
quena. Summariando as melhores n1edidas atra
vés de nossa his toria e esquecendo a reacção indi
vidual interessante de 11~cahubas, disse uma vez 
José \ T erissimo, un1 devotado, que não nos haviam 
faltado jámais refor mas, regulamentos e projc
ctos ... apenas faltava en1 todos clles a "alma" do 
autor , a "crença" do executor, o "apoio" dos go
vernos. E acertou. 
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A historia da idéa educacional no Brasil da
ria, de facto, urn bom volume. 1.fais de ttm, fol
gadamente, os annaes do Congresso em que fôram 
discutidos taes assumptos. De real, de pratico foi, 
porén1, escasso o lucro. Foi e é ainda, apesar dos 
36 annos de regime republicano, accrescentemos. 
Nessas questões falam os numeres das estatisticas. 
E os confrontos que ellcs permittem com os países 
civilizados fôram, como são ainda, esmagadora
mente tristes. ivias não será dif ficil quem descu
bra em tão grande a volumado de reformas e pro
gra1nn1as um interesse largo ele Pedro II sobre o 
assumpto, apresentando-o até mesmo como o edu
cador magnanimo de seu povo. . . Eu, porém, res
peito os numeres, pouco acr~ditando nas pa!avras 
e nos desejos que não fôrem elcctrizados pela acção 
e, por isso, en1 11on1e de Tavares Bastos, de Libe
rato Barroso e Silveira da Motta, os grandes bata
lhadores isolados em seu tempo pela causa sagrada, 
accuso o segundo reinado pelo descaso, desattenção 
e inépcia com que protelou, sem estimular, a so
lução dos problemas educativos das massas. 

O que foi projectado por Ta vares Bastos na 
Província constituiria por si, caso executado, bron
ze historico para o melhor padrão de gloria. 

Pedro II, afóra desvelos parcel~ados por altas 
instituições de cultura e de ensino, nacionacs e es
trangeiras, não teve nenhun1 gésto que merecesse 
o conceito de democrata coroado com q_ue saudára 
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Niítre ao seu governo . . E seria facil, opportuno, 
memorabilissimo. A recusa de uma estatua 
equestre em beneficio de uma escola foi na reali-, 
dade, gésto nobilissimo, mas isolado. Isoladas, 
tambe1n, fôram as attitudes do governo nessa es
phcra, como demonstra pelo relevo inconfundivel a 
actuação de Rio Branco. Bom Retiro, o amigo 
unido, devotado, foi dos auHcos o que mais· fal
tou em instrucção e colonização. Tdvez por isso 
Pedro II tenha tambem falado numa e noutra 
cousa. 

A historia não deve ser fabricante de elogios 
ou deposito sebento de criticas póstumas. A his
toría deve explicar : decompôr o passado com a cx
periencia do presente, animando o espirito pela 
crença do futuro. Elogia, quando explica. Será 
facilimo apresentar Pedro II como um devotado 
ao ensino publico. Facilimo e falso. Nem diff i
cil será tambcm apresental-o como um monarcha 
somnolento que não leu o prograiiuna de Tavares 
Bastos em 1870, nem entendeu o projecto de Ruy 
em 1882. A hist.oria deve explicar a úrerâa do 
meio, que foi grande, de facto, bem reflectida na 
passividade acanhadissima da opinião publica do 
tempo. Mas deve, tambem, fazer compreender o 
beneficio immenso que~ durante meio seculo, teria 
o imperador prestado ao Brasil, saneando os seus 
subclitos mentalmente, se tivesse - junto áquella 
ronda de viscondes, conselheiros, marquezes e ba-
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rões - · lavado todos os titu1os, nomes e commen
das da aristocracia de seu reinado com o estimulo 
evidenciante do aviltamento de uma nobreza fina· 
ser alimentada por massas tão dilatadas de anal
phabetos <le letras e de of ficios. Não esqueci Ruy 
Barbosa. Apenas o seu procedimento me parece 
de todo inexplicave1. Aquetle relatorio de 1882 é, 
de facto, monumental; modelar nas medidas sugge
ridas; admiravel na opportunidade do diagnostico; 
opulento no prognostico dos alvitres propostos. 
Quem esqueceu o relatorio foi o Ruy repub!icano, 
o tribuno, o jornalista, o politico, o collaborador 
robusto da Constituinte, o senador de tres déca
das republicanas, o candidato varias vezes á presi
<.lencia da Repub:ica. Foi clle proprio quem nun
ca mais falou naquelte magistral programma, 1nol
dc oracu'.ar etn que podia ter sido vasado o idea
lismo orgauico da Republica. 

;\ historia é, positivamente, a memoria do 
passado. Dahi, a força evocativa de alguns de
talhes que Ía%em enrubescer os proprios marmo
res da via publica. i~deio seettlo de reinado não 
foi sufficicnte para compreensão do que deveria 
ser o ensino profissional. Desveladamente, cui
dou Pedro II, apenas, modelar e humanitariamente 
da educação profissional. . . elos cégos e surdos
mudos. . . deixados que ficaram sem esse ensino 
os milhões de normaes que delle careciam. O vi
cio é, de· facto, organico. A consti tuição de um 
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pais, que acabava de alf orriar os captivos, não fa
lou tambem uma só vez cm educação profissio
nal!. . . E n1esmo agora, na ultima reforma re
publicana do ensino, pomposa, dolorosamente, foi 
chamado de profissional aquelle mesmo ensino mi
nistrado ... aos cégos e aos surdos-mudos herda-

. 1 

elo do imperio. · 

PoJitica exterior 

J\ politica exterior do Brasil teve, natural
mente, como paradigma as usanças diplomaticas 
dos imperios europeus daquella época: foi f raca 
com os for tes e energica com povos fracos. ".O 
cri me era do tempo" ... 

A originalidade decorria da excepção de pos
suirmos, durante o secu'.o XIX, mna poEtica exte
rior com continuidade ele funcções e estabilidade 
de archivos, cousa que na America, como nós, de 
longa data, só realizaram os Estados Unidos. No 
tempo de Pedro 11, represalias e violencias inno-
1ninaveis fôram com1ncttidas no mundo, de povo 
a povo. Seria, pois, estultice condemnar alguns 
actos exteriores do Brasil daquella época, desres
peitando a historia vulgar do tempo e criando com 
isso anachronismos estereis. 11uito menos limpa 
do que a intervenção ármada do Brasil no Uru
guay, foi a brutalidade posterior de um decennio, 
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com que inglêses e f rancêses to1naram contas aos 
japonêscs em sua propria casa. Cito esse exem
p:o unico, pelo relevo especial que lhe é proprio. O 
numero de casos por invocar seria verdadeiramente 
vasto. . . Demais, o Brasil aprendêra a agir com 
a Inglaterra, que lhe ensinara antes, aqui no Rio, 
que represalias armadas não representaYa.m esta.do 
ou declaração de guerra. . . . 

Sendo anachrunica a critica ao pa5SrtdO com 
as idéas do presente, é por outro lado la.menta.vel 
- em historia que se respeita. - a sonegação de 
qualquer parte da verdade, para appla.uso desme
dido aos factos do passado. E já temos peccado 
bastante nesse assumpto .. . 

Embora geralmente prudente, foi algumas ve
zes afoita e ridícula a nossa cli plomacia: o reco
nhecimento da comedia monarchica européa. no 
Nlexico, trazendo-nos antipathia.s justifica.das no 
continente; a reclamação junto a.o papa . em vir
tude da questão re:igiosa, favorecendo inutilida
des, são ambos exemplos lucidos do affirma.<lo. O 
onus herdado do primeiro imperio não f ôra, aliás, 
pequeno. Criámos cêdo, por isso mesmo, o habi
to util da def csa, sobretudo sendo poderosa. a cubi
çadora maxim,1. de pretensões cm nos8a casa: a 
Inglaterra. Ha, ele resto: un1 capitulo intei ro 
por escrever a.inda da historia diploma.tica; a.quelle 
em que se processou a tutoria interessa.ntissima., 
cconomica. e politica., da Ing-laterra sobre o Bra.-
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sil. Defendeu-nos mais de uma vez Barbacena, 
esse diplomata de finissima cultura - com perfil 
não escu:piclo ainda - a quem Pedro I e Feijó 
recorreram, quanclp em situações delicadas. Não 
era, pois, ele admirar que deixasse escola: escola 
de defesa habil bem seguida nàquelles annos :>eri
gosos em que a nossa innocencia cconomka cl~ ·la
tinos lutou com a hypocrisia esperta dos anglo
saxonios na questão do trafico, nome com que o 
mais sério dos probkmas eco11omicos elo começo 
elo seculo foi transf 01 maclo numa campanha lm
manitaria . .. Na America Saxonica, tecemos com 
cautela uma amizade e~druxu~a: a attracção das 
grandes massas geographicas vencia, ele facto, o 
antagonismo dos ideaes políticos dos C:ois povos 
leaders. Na America Latina, criámos descon
f i<1nças, inimizades e odios: cultivámos as heran
ç.as elos ibericos. Nlais ele ~mia vez, cleclarím10-nos 
"protectorcs" elos fracos e esf orçámo-nos nessas 
funcções de civilizadores temerosos. Jvfas sempre 
com lucro, com interesse, ·premeditando renda. O 
receio de um vizinho pocleroSl) ao sul fez com que 
criassemos um inimigo e forçassemos uma ami
zade interesseira: ajudámos a armar o Paraguay 
contra a Argentina e depois ferimo-nos; ajudá
mos a defender o Uruguay contra a Argentina e 
depois ficámos presos á intervenção que nos leva
ria á aventura de uma guerra de glorias longas de
mais. O certo é que não resolvemos as nossas con" 



208 VICENTE LICINIO CARPOSO 

tendas geographicas emmaranhadas ele longa data. 
Seria f acil liquidar algumas, mas o Imperio adiou
as por aguardar sempre a esperteza ele melhor mo
mento. Ha <luas excepções: as fronteiras com o 
U ruguay e com o Paraguay, ambas assentadas ele
pois da guerra. Aguardariam os vizinhos a op
portunidacle de outras guerras para solucionar 
comnosco as suas dividas? Tinham, de facto, o 
direito de assim nos criticar. Den1ais, a Consti
tuição de 1824 não delimitára o Imperio. deixan
do, propositadamente~ margem para novas anne
xações ... a exemplo da Cisplatina "federalizada". 

A critica á política americana do imperio foi 
feita por Tavares Bastos. Escrita antes de 64, 
revelou-se uma prophecia aclmiravel e insuspeita. 
TnI vez CSSél tivesse sido a r;izão maxima de todo 
o seu ostracismo politico posterior. Insi~tin<lo na 
é1nomalia de "duas politicas externas" do Brasil, 
urna ao "norte'', que fechava o Amazonas, obri- · 
g;mdo o Brasil a desnttender :ios convites de Con· 
gregsos Americanos, mantendo-se isolado; outra 
ao "sul", que forçava pela intervenção armada a 
nbertura do Prata, a qual forjava allian~as incon
gruentes, insistindo nessa falta de logica berran
te, Tavares Bastos prophetizot1 o perigo de uma 
guerra proxirna e lembrou o calor com que a an
tipath1a dos povos americanos criava o despresti
gio continental do "imperio de escravos ''; "Hoúve 
uma irritação surda contra o Brasil, desde o orien-
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te até o Prata. Vê-se, no Imperio, um pretensio
so ou um usurpador. . . O exclusivismo attrae·· 
nos a antipatbia. Só a franqueza, só a idéa ame
ricana poderá congraçar-nos com o mundo". 

E a obra cb Republica seria, de facto, essa: 
congraça.menta americano. O ambiente repub!i
cano diluiu o imperialismo congenito de Rio Branco 
e orientou-o numa direcção esplendida, transfor
mando-o no delimitador gigantesco de quase toda 
a(rue]a linha immensa por que pelejára victoriosa
tnente Alexam!re de Gusmão, no anno médio do 
seculo XVIII, a serviço de Pombal. Os homens 
elo segundo reinado eram filhos, certamente, dos 
homens do primeiro imperio, netos clirectos da
quet:es que serviram e applaudiram a po:itica im
perialista de João VI na Guyanna e na Banda 
Oriental e por isso não podiam vêr, nas nacionali
dades sul-americanas, como nós, em formação, po• 
vos ·irmãos, povos de ideaes semelhantes, onde 
mais cêdo gcrminára a força da terra> e, com el!a, 
o sentimento republicano das massas, e, consequen
temente, a amedcanicidade ele suas consciencias. 
Ironia do destino, lição sabia e amarissirna da his
toria: haveriamos de perder todas as conquistas 
officiaes ( Guyanna, Cisplatina) e artificiaes dos 
imperantes, para que vingassem, tão sómente, as 
conquistas anony111as ( dois terços de nosso terri
torio, obra dos bandeirantes) , organicas, esponta
neas, neces!:;anas . .. 
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Os homens do tempo de J oão VI forjavan1 á 
força· aventuras de todo graves, como a annexação 
"offerecida" pela Cisplatina; os homens da época 
de Pedr o I insinuavam na E ur, 1pa a transforma
ção das republicas espanholas em monarchias, 
como recordou Teixeira 1'1ende~, exhumando tnna 
instrucção de 11ígue1 Calmon du Pin e 1\ lmeida 
( 1830) ao marquez de Santo Amaro. Era natu
ral, pois, que os homens do rdnado de Pedro II 
pensassem ainda em dirigir a politica de outros 
povos na illusão secular criada de que com isso não 
se v iesse a realizar o renascimento do vice-reina
do platino. Não admira, poi:;, que o Chile e a Ar
gentina déssem em L astarria e Alberdi opposito
res violentos aos nossos processos diplomatices na 
America. 

Felizmente, os historiadores patrios moder
nos tén1 sabido ser razoaveis na apreciação da 
guerra do Paraguay. Não ha como escor:ider os 
erros de uma e de outra parte, nem a bravura dos 
vencedores precisa desrespeita r a heroicidade dos 
vencidos. Teixeira 1\1cncles analvsou os factos ., 

friamente, com a indcpendencia dos que pensam 
sob o influxo da h istoria da humanidade. Joaquim 
Nabuco defendeu-nus se1n elogios demasiados. 
João Ribeiro su1nrnariou os acontecimentos sem 
lhes áttríbuír exaggerada importancia. Eucly
des da Cunha evitou-os. Oliveira Litna descre
veu-os como frutos da fatalidade h istorica. To-
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da via, a divida contraída com a victoria não foi 
ainda pelos allia<los saldada, ~amo fôra de desejar. 
Num balanço historico, compativel com a sedimen
tação semi-secular dos acontecimentos, bem se 
percebe que o lucro foi maior do que o sacrificio 
das vidas inunoladas, tanto 1nais quanto a despro
porção foi criminosa111ente desproporcionada. ( al
liados: 39.390 homens ; paraguayos: 85.000). 
O valor da guerra está, antes de tudo, na precipita
ção trazida á formação das nacionalidades allia
<las·, f ecun<lando-lhes as energias, como bem de
monstram os factos historicos subsequentes, ten
dentes todos a accelerar. a unificação de cada uma 
das patrias em separado. O caso brasileiro, por 
ser o mais complexo, é ta1nbem o ele mais dif ficil 
observação. O facto é que López representou, na 
Am<:rica cio Sul, as funcções de um centralizador 
ele energias. Desencadeando as que Francia 
criára dentro de seu povo preparado para o sacrif i
cio, elle fez desenvolver, cm seguida, as energias 
exteriores necessarias á extincç.ão do seu incendio 
louco. 

A guerra marca, porén1, robnsta e insophis
mavelmente, a formação de uma consciencia nacio-
11al no U ruguay, acima dos partidos, d~ mna 
cousciencia. política unitaria na A rgen6na, dissol
vendo os federalismos regionaes e a systematiza
ção da unidade do únperio no Brasil. Ao apon
tar os detalhes do phenomeno social interessante, 
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synthetizei uma vez os resultados complexos advin
dos: "An101Ieciclo prin1eiro nos charcos do Pa
raguay, foi em verdade só depois desse trabalho, 
que o barro americano acabou sendo modelado com 
a f armação dessas novas nacionalidades america
nas". ( \ 'ic. L. Cardoso, "Pensa11zentos brasi
leiros"). 

Historiando a 1'1issão Saraiva e focalizando 
o momento historico americano em seu outro li
vro - A' s portas da guerra", não escondeu Helio 
Lobo as f a!has da diplo1nacia brasileira, os ar bi
trios violentos de Ta111andaré e as responsabilida
des de todos quantos, com o endosso ele Pedro II , 
levaram o país áquella aventura fatal e inevitavel, 
de1>ois de tudo quanto succedêra durante a primei
ra metade daque!le seculo. E mais tarde, P into 
da Rocha ( 1914), evitando o comn1entario directo 
da catnpanha do Paraguay, analysou toda a poli
tica brasileira no Prata até á guer ra contra Rosas, 
mostrando os absurdos dos tratados, os subterfu
gios da diplomacia, as intromissões indebitas, as 
"tutorias" gratuitas e os interesses sempre occul
tos, mas energicos, co1n que o Imperio viu, toda
via, ser o Prata "uma illusão geographica que 
pouco a pouco se apaga" . A phrase era de Eucly
des com um cxaggero de1nasiadamente prolixo: o 
autor applicou-a no sentido político rigorosamente 
exacto. E o erro, o grande erro da diplomacia 
brasileira foi, de facco, conscquencia de um erro 
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geograpliico . .. Foi a natureza que quis o Uru
guay e o Paraguay separados da Argentina da ma
neira pela qual isolou os ter ri torios vizinhos com 
as correntes de um systema fluvial especialissimo. 
Durante o seculo XIX não haveria nenhum pe
rigo de vencimento do vice-reinado amplo que a 
junta governativa de Buenos Aires planeára em 
1811. Só agora, o trafego ferroviario facil e in
tenso, as linhas aereas, os bancos, os telcphones 
e as communicações sem fio poderão ou não exi
gil-o ... 

Mas o Imperío soffreu um· pesadelo secular. 
E ingenuamente suppôs, satisfeito com os sacrifi
cios, que a sua acção intervencionista tivesse sido 
a responsa vel pela separação do Paraguay e do 
U ruguay evoluídos, divorciados da Argentina ... 

O ambiente de Pedro II 

Pedro II, filho de Pedro I, fazendo virtudes 
dos vicios pelo avesso de seu pae e conservando a 
qualidade unica - a honestidade, a que se refeda 
Oliveira Lima - que lhe era propria, é, sem du
vida, admiravel. Comprova-o ainda a descenden
cia do avô: o neto conservaria as qualidades uni
cas que o salvaram do naufragio da historia: a 
estoicidade apontada por Euclydcs e o "faro" no 

H - A. M. li. n. 
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escolher os homens famintos de renome1 de que 
falou Oliveira Lima. 

Todavia, o amor do pae parece não. ter sido 
grande, o que mais faz avultar ainda o extraordi
na rio do caso: Pedro II foi gerado, de facto, ao 
mesmo tempo que uma filha da marqueza de San
tos ... :2\1as a terra deu-lhe tudo o mais que fal
tára ao pae e ao avô; e, especialmente, a crença ún
marcescivel nos destinos do Brasil. E dando-lhe 
presentes de boa fada, nessa solicitude admiravel 
com que o viu crescer, forneceu tambem 1naterial 
para mi~agre ele outro genero, o do assombro ·da 
unidade. Os historiadores brasileiros incidiram, 
positivamente, num erro, tornado secular, attri
buindo todos á realeza a causa maxima da impo
nencia da unidade não sacrificada do Imperio. 
Todos, excepto Euclydes, com uma anomalia espe
éialissima, como recordei, ao chamar a depôrem 
·naqucl1e inquerito postumo original os que escre
veram a nossa historia patria. Eudydes da 
Cunha vislumbrou, de facto, a unidade do tablado 
geographico dilatado pelo São Francisco, entre o 
sul e o norte, como base physica da unidade em
polgante do Imperio. Mas, ao tratar de nossa evo
lução politico-historica, ao salientar os regioualis-
1nos differenâadores, que tanto atemorizavam Al
berto Torres, e;;queceu a terra e não viu mais 
aquelle factor geographico poderosissimo, o uni~ 
ficador unico de nossa historia patria, grande bas-
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tante para contrariar e diluir os demais facto
res geographicos categoricamente federalizado
res como, antes de outros, Tavares Bastos os des
cobrira. 

Depôs to o throno, Joaquim N abuco temia 
ainda pela unidade esphacelada. Socegou-o, cm 
carta, Pedro II, com resposta singela, em que di
zia não esperar leYar comsigo para o tumulo a uni
dade imponentíssima de sua patria. Acreditaria 
no valor unificador opu~entissimo daquelle rio, 
ellc, o imperante que o mandara estudar com des
velado carinho, antes ele ouvir os tcchnicos, os pro
jcctos utiliss1mos de ligação ferroviaria ao sul e 
ao norte (Recife-São Francisco, Bahia-Joazeiro, 
Central-Rio das \Telhas)? O certo é que, mai:: 
do que o throno, a religião, a lingua e os costumes, 
foi a terra vehiculada por um systema fluvial in-· 
teressante que teceu, permittiu, conservou e am
pliou a unidade duvidosa e abstracta da co~onia. 
A costa era diversificada com a vadc<la<le de cli
mas, culturas, gentes e recursos, mas por deatro 
- e o São Francisco fez caminhar populações do 
sul e outras do norte - o Brasil era todo igual : 
um só todo unificado pela mesma carencia de re
cursos e riqueza de abandono, pela mesma vasti
dão do latifundio, pelo achatamento igual de todo 
homem desamparado na luta com o deserto da dis
tancia ... A maior fraqueza do cháos redundava 
na melhor força de coesão: dif ferente pela costa 
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afóra, o Brasll era 1gual por dentro ... Igual por
que não evoluia como o littoral, a ponto de tor
nar-se differente ... Lembrava o homogenco. das 
nebu_losas. Não admira, pois, que o "poder cen
tral no segundo reinado se tornasse uma monstruo
sa hypertrophia comparado com o poder provin
cial e o poder municipal", como resumiu Olivei
ra Vianna,, repetindo o que meio seculo antes dis
sera Tavares Bastos. Cotegipe falára uma vez 
nos cometas politicos: os navios que den1andavam 
os portos do norte. Con10 aquelles phenonwnos 
astronomicos, eram tambem assustadoramente es
perados taes portadores de mudança de governos, 
de cargos e de situações .. . 

Crescendo o primeiro daquel!es poderes no 
remanso propicio do segundo reinado, depoi~ da 
energia de Feijó, que ve'.ava os vivos com seu fan
tasma, e depois da pacienciJ. heroica de Ca,··das, 
que dissolvia com a sua lealdade os empecilhos gra
ves do regime, com o crescimento do primeiro, di
zia, era natural que diminuissc.m, intimidados, 
aquelles dois outros poderes. Demais, seriam 
sempre peri_gosos, se abrupta e prematuramente 
desenvolvidos. Duas vezes foi feita a experien
cia: o resultado sempre energicamente o 1nesrno : 
a politica de Saturno : o volante cspedaçado · sem 
conseguir regularizar a marcha desencontrada do 
machinismo: os pcrioclos tumu'.tuarios defendido~ 
por José B0nifacio e Feijó, de que falaram 1-ío-
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1nem de Mello e Eudydes da Cunha na mesma in
vocação a Vergniaud. Depois, o terceiro: a re
volta no inicio <la Republica, com a renovação dos 
expulsos ·analogos dos comparsas da vespera. Es
taremos, finalmente, liv~es, re~lizado agora prati
camente o federalismo salutar, prematuro outro
ra, dentro do qual respiram as unidades compo
nentes dentro de seus rythmos cõnvenientes? Con
f íemos, acaute'.ando-n6s e reagindo com o vigor 
das realizações opportunas. 

Os documentos virgens 

Num pais de documentação historica esca9Sa, 
é assombroso que o maior deposito de dados não 
ti vcsse sido até hoje farejado com intelligcncia. 
Refiro-me ao Archivo Nacional, cujo director, Al
cides Bezerra, não faz nenhum mysterio dos pa
peis, valiosíssimos alguns, virgens de consultas, 
que estão sob a tutcb culta de sua ?igilancia in
telligente. De outra sorte, não teria ct1 acreditado 
no que vi e ouvi ao "espiar" os papeis catalogados, 
em cujas dobras está escondida ainda uma parte 
grande da historia do segundo reinado. Lá, es· 
tão os livros, compendiclndo as relações entre e 
cléro e o throno, de onde poderá ser desemmara
nhada mn dia a historia interessante da igreja no 
Brasil, cuja passividade acephala - para nã0 di-
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zer decadencia organica - só por trcs vezes foi 
corajosamente accusaca e c01nbatida: Fe1jó, na 
Regencia; N abuco de Araujo, no segundo Impe
rio; J ulio Maria, no regime republicano. Lá estão, 
de igual sorte, as correspon<lencias entre o govcr
nq central e cada uma das provincias; nada menos, 
pois, do que uma parte larga da historia adminis
trativa de cada uma dessas provincias e: ao 111esmo 
tempo, nellas fundida a historia de toda a centra
lização politica do segundo Impcrio. Lá: estão 
ainda as actas completas das sessões do Conselho 
de Estado, sobremodo interessantes pe!a liuerdade 
sigillosa com que eram discutidas as questões mais 
importantes, sem os subterfugios ministeriaes ca
vilosos ou sem a literatice rhetorica e pomposa dos 
oradores no parlamento. A historia honest~ do 
reinado de Pedro I1 exige que seja feito esse tra
balho preliminar de digestão de docum.en: os. Aliás. 
quer o vulto da documentação,. quer a ordem eni 
que fôram os papeis crescendo e surgindo - tudo 
infunde ao curioso uma impressão ele respeito. 
Pedro II era, de facto1 - sincero quando dizia qtte 
os seus erros - e elles não fôram poucos nem 
pequenos, observamos - "seriam absolvidos pela 
posteridade, attende~1cto ás intenções" (Fé de 
Of ficio). "<\credito que aquel'.es documentos ·con
ten!1am alimento espiritual sufficicnte para esti
mular energias adormecidas de algum historiador 
não revelado ainda. Ha, pelo menos, quadros no-
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vos, perspectivas especiaes, pontos de vista parti
culares, que merecem ser devidamente ruminados. 
Lc Bon assignalou que os livros ele historia reve
lam, antes cle tudo, a opjnião de seu autor. No 
Brasil, por isso que Joaquim N abuco escreveu (1 

historia dos liberaes., todos lamcnta1n que Rio 
Branco não tenha, cor11 maior amp1itude do que o 
fez em companhia ( sob o no1nc) de B. l\ifossé, es
crito a hi'storia dos conservadores. No Archivo 
Nacional, existe, porém; material para uma his
toria sem pari ,:d os, mesmo porque,. depois de 1853, 
a realidade com que agira1n esses partidos políti
cos - apesar da zoeira de nomes e palavras sem 
programmas - foi bem restricta. E, o que é 
mais, os ac::os do Conselho de Estado corrigem a 
maior critica sof f rida pelo monarcha durante o 
seu go,·erno; pacientemente present e sempre na
quc11as sessões e:xhaustivas de duas e quatro horas, 
a sua palavra ficou neltas integrafnzeutc ausente; 
9uvia scn1 opinar, perguntava sc1n responder, 
consu!tava sem dar conse1hos. E lá está na ses
são de 11 de maio de 1863 a photographia do mo
mento historico 11t1m flagrante admiravel, intei
ramente inédi to, apanhado por Jequitinhonha: "O 
throno est[l isolado e só tem por base o patriotis
mo e a dedicação daquelles que tudo sacrificaram 
pela conso:idação das instituições monarchicas re
presentativas; estes formam, sem duvida, o parti
do conservador" . . . I-Iavcndo documentos vir-
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gens, valiosíssimos, sobre o reinado, escasseiam, 
no entanto, papeis que focalizem a individualida
de de Pedro II. Não os encontrei pelo menos, e 
confesso-me timorato em repetir - sem esse apoio 
- os elogios 1nultiplos prodigalizados pe:os histo
riographos enthusiastas do I mperio. E lle ter ia 
sido mesmo o maior de seus politicos, con10 opinou 
Joaquim Nabuco? ico mais nobre dos homens e o 
mais perfeitos dos soberanos", no julga1nento de 
Oliveira Lima? o philosopho, o artista e o scien
tista que se n1ostrára aos seus aulices?" 

Penso que elle foi um homem admiravel, um 
dos raros - como disse ao fazer o elogio de Ben
ja1nim Constant - que não conspurcaram, não 
deshonraram, nem desmereceram, sob o mant<i 
pomposo da realeza, a dignidade da criatura hu-
1na11a ,·~stida de soberano. E creio, como Ferrero, 
que "na philosophia e no saber ti,·esse elle por' fim 
perdido a consciencia do 1nonarcha ", resignando
se á Republica co1n uma serenidade que proya 
como elle não estava persuadido de ter o di rei to 
de exercer uma tão desmedida autoridade. Cotno 
di sse até agora, não existem documentos tornados 
publicas. Se111pre estranhei esse silencio, não 
compatível com o espírito de quem soubéra viver 
no isolamento fecundo de si mesmo. Annunciam 
presentemente o seu Diario, o seu longo diario de 
hnperante, trazido pelo neto, j á maduro. Confio 
que seja interessantíssimo. Só assim ficará 
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explicado o seu absenteismo de amigos - exce·· 
ptnada a amizade de -Bom Retin.,, cuja historia 
promet teu contar J onathas Serrano - amigo de 
si mesmo que e11e o era, compondo então con1 bon
.dosa a~egria a historia de sua propria vida. 

As annotações ao livro de Tito Franco são, 
com verdade, fartas, mas o livro é pouco valioso. 
Outras annotações á obra de 11:erou, aos pamphle
tos de Joaquitn Nabuco ou .a outros livros, são es
cassas e isoladas. Cartas do imperante não exis
tem: são sempre bilhetes, e o silencio prolongado 
póde bem ser que seja o melhor dos elogios. 

Deposto, foi ·fer tiI en1 noticias ao visconde de 
Taunay. Estava doente. Ora conta demais, e 
o leitor duvida . . . quando fala en1 methodos de 
mathematica. que aprende e investiga, nas sessões 
do I nstituto, a que assiste, nas tradt1cções ela "Bi
blia" e das "~1i1 e uma Noites" e1n que elabora. 
Ora conta de menos, como fez na Fé de Officio, 
onde teria assumpto - se pudesse. descnvolvel-o 
- para mostrar se Victor Hugo cxorbitftra. ou não 
no elogio e\·ocativo a 11Iarco Au relio. 

O relato <la viagem ao Alto Ni1o ( 1876) é 
devéras interessan te pelo que revela, na desprcoc
cupação li teraria ou scíentifíca , dos verdadeiros 
méritos do observador culto e sagaz: está, p,)ré1n. 
incompleto, sem rc,·isão, sc111 que cuidasse o autor 
de tornal~o publico, casuahnente apenas que o veio 
a ser. 
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Aguardemos, pois, o Dia.rio, o grande db.rio 
de Pedro II. 

E, até lá, retardaremos o seu perfil 1nental. A 
historia é tecida 1nuitas vezes con1 padencia. En
tão, poderemos ver se \iictor I:-I ugo, La1nartine, 
D.arwin, Pasteur, Gladstonc f ôram f elizcs nas 
phrases que deixaram, ou se f ôran1 faceis, con10 
europeus cultos e educados, no elogio agradavel a 
üm pheno1neno sobren1oclo unico : un1 nionarcha 
a11zericano. E, seja con10 fôr, observemos. desde 
já, o maior elogio a Pedro II foi, de facto, dado 
pelo tempo. Só o seu 111érito pessoal explica a 
realidade longa de seu throno no Brasil. Se afoito, 
como o pae, teria sido pre1naturan1ente expulso. 
Se consciente demais, con10 o avô, na escolha de 
seus n1inistros, declarando-se liberal ou COJ1S(:}'ZJa

dor, o que soube evitar con1 n1estria, teria precipi
tado a Republica. 

Esse, pois, o maior elogio archiva<lo pela pro
pria historia: Pedro II conseguiu pela individuali
dade de sua pessoa, protegido por condições espc
ciaes da. evolução brasileira. na Anierica, retardar 
de n1e10 sec11lo o advento ela Republica: prote~ar, 
em sumtna, c1,quillo que a Regcncia experin1entára 
ante~ com perigo, por isso que fôra pr e111atura~ n1as 
sem desf allecin1entos de energia. 



A lvL\RGEM DA HISTORIA DO BRASIL. 22.'3 

O imperante 

Tolerante en1 tudo, Pedro II exerceu uma <li
ctadura unica - se1n hesitações ou digressões pro
telatorias - con10 alvitrou Oliveira Víanna _:_ a 
da moralidade. 

Desse modo, mantendo fechado o thesouro ptt-:
blico, deixou proximamente livre a imprensa1 sem 
inquinnr a atmospherél cm que conspirarain aquel
les monarchistas ou rcpuh1icnnos - que desde Jus
tiniano José da Rocha, Francisco Lisbôa1 T or res 
I{omen1, Francisco Octaviano até Theophi!o OttCt
ni, Quintino Bocayuva e Ruy I3arbosa - honra
ram os tnanes de Hypolito ela Costa, Gonç_alves Le
do e Evaristo da Veiga. A liberdade foi grande. 
Todavia, o anonymato foi commnm, usado como 
teve de ser por lidadores valentes e libellistas éuncs
trados. I-Iouve tambem imprensa paga. Ficaran1 
as confissões. Can1pos Salles tinha, sem o· saber, 
o apoio historico de Nabuco de Araujo .. . Este p(1-

deria, por sen turno, invocai- D iogo Feijó que, en
tre as condições i111postas con10 n1inistro, 11a via 
exigido~ honestamente, a dn reclacção ele um jo1 nal 
pvr elle proprio. 

Lidos hoje, os críticos do I mperio cran1 , lc in
genuidade pasmosa. Já exceptuei Tavares Bastos; 
foi o unico critico constructor; o 1.1nico po~ itico q11e 
não defendeu urn partido e1n detrimento d<.> outro, 
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elogiando aliás honesta1nente o imperador, sem 
ambicionar o ministerio, e sen1 lhe declinar sequer 
o proprio nome: comprova-o o seu "canto de cysne" 
de 1872., em que elogia a parcella escassa do gover
no exercido pelo monarcha .. 

João Ribeiro e, dcpois1 Oliveira Lima mostra
ram ambos que, evitando a camaradagem poiiHca 
dos partidos, Pedro II julgava os interesses nacio
naes de mais alto, com dignidade mais ampla e in
<lependencia mais culta. Foi, de facto, adrnirave1 o 
seu isolamento partidario. Isso explica a dissolução 
pelo te1npo d<~ maior parte da cri ti ca que lhe fôra 
feita: unilateraes os ataques,. não resistiran1 á pá
tina ·da historia: fundiram-se sob a íntcmperie dos 
tempos. Cansado como liberal do ostracismo, dirá 
Tito Franco, como estribilho, e1n sua acct~sação vio
lentamente velada a Pedro 11: ' 1 0 Irnp,~riaEsmo, 
assim como todo partido da côrte, sem aHiançZts, 
ínfluencia, nem raízes no pa~s real,, dispoúdo uni
camente da acção governmnental, era condemnado 
então a na\'egar ainda e sempre de 11m para outro 
partido, cujc1s côrcs procurava alternadamente re
fiectir, como ca1neleio, salvo a constante e perse
verante íntenção de trahil-os ambos''. 

E nisso1 precisamente, o maior dos elogios . .. 
Pedro II, com o segredo de se fazer servir pelos 
capazes1 teceu, incontestavelmente, neste país im
menso de ana)phabetos e incipien te ele cu1tura, um 
dos poucos mantos imperiaes que a historia póde 
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admirar sem menosprezo da dígniclade humana. 
Elle realizou em verdade, por tempo dilatado, 
aq11illo que Euclydes da Cunba elogiou com admi
ração, como sendo a summula ela obra de Diogo 
Feijó1 a energia salvadora no momento talvez mais · 
critico de nossa historía: nobilitou a lei, resuscitou 
a autoridade civil, dignificou o governo (Vic. L. 
Cardoso - Peusanientos Brasileiros, 1924 ). E ad-

. mira que assim tivesse sido. Era frondosa "a som
bra da velha arvore de Bernardo de '.1 asconcel
los", a que se referira Nabuco de Araujo, insistin
do na dilatação do poder Central, outorgando na 
lei de 3 de maio de 1841, aparando as f ranquías e 
regalias elo Acto Addicional da Regenda; era lo
gicamente clara, por seu turno, a argumentação 
do visconde de Uruguay ao esboçar em sua obra 
os limites do "poder moderador", estabelecido na 
constituição com que Pedro I nobilitára o seu go
verno premidq pelo medo. Mas, apesar disso, Pe
dro II foi ele uma sobriedade goyernamental sa
biamente austera. Sendo a historia politica do se
gundo reinado o reflexo d·os . movimentos sociaes 
dirigidos pelas forças economicas insuf ficiente
mente orientadas, fica por isso mesmo documen
tado o governo pequeníssimo que exerceu Pedro II 
durante o seu meio seculo do reinado. 

Elle fingiu com, mestria sábia que governára. 
D1sse-o bem Joaquim Nabuco, ao corrigir o pensa
mento critico de um impulsivo da época: "A ver-
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dade sobre o seu reinado está resumida no epi
gramrna attr ibuido a Ferreira Vianna: "O impe
rador levou cincoenta annos a fingir que governa
va um povo livre"; o que quer dizer, a elevar-lhe a 
reputação perante o mundo, escondendo a indiffe
rença geral dos cidadãos pela causa publica, pelos 
seus direitos e liberdades1 praticando e zelando o 
culto da Constituição, como da divindade politica, 
do Imperio". 

Completou-o um outro julgamento valioso de 
Affonso Celso: "Na mão de um soberano arbitra
rio, voluntarioso, despotico, as amplissimas attri
buições conf cridas pela Constituição houveran1 
sido detestaveis. Nas de Pedro I I, fôram benignas, 
instrumentos de paz, n10ralidade e progresso". 

Elle integrou, me'.hor do que nenhum outro, 
todas as qualidades e defeitos <los homens de seu 
tempo; todas as f acili<lades do espirito a gil de mes
tiços tropicaes, latinizados pelo sol e pela cultura, 
todas as insufficiencias organícas de imaginativos 
assombrados e distraídos com abstracções men
taes desregradas cm detrimento da observação das 
realidades concretas experimentaveis. A bonda.<le 
de seu cspirito, a agilidade de sua· intelligencia fer
til nas assimilações dispares e na curiosidade das 
causas novas, a rectidão de seu caracter - grande 
por ser cspontanea - fôram sem duvida as melho
res de suas qualidades. As facilidades de leitura, 
farta e mal orientada, ausentando o seu espirito 
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da realidade brasileira, propiciaram, porém, os 
seus maiores erros e orientaram as melhores de 
suas fraquezas. 

O trato continuado com os seus nobres, aca
bou fazendo-o acreditar que governava um país de 
homens cu·.tos, tal o desinteresse protelatorio com · 
que não quis descobrir a razão do silencio esteril 
- no trabalho das realizações - dos milhões de 
anal phabetos de letras e de of ficios, dcshonr ando 
a grandeza da terra immensa. Acreditava talvez 
demais 1w Brasil. Por isso n1csmo, não o analysava, 
nem o observava: adorava-o, cultuava-o num res
peito por demais sagrado. Sceptico por ser bastan
te culto, elle nunca duvidou de suas crenças, de 
sua "religião", do objecto de seu proprio culto ao 

,., serviço da grandeza de un1 Brasil maior. 
Mas, estabilizando o "tempo" de seu reinado, 

em vez de dynamizal-o, elle protelou, sem resolver, 
problemas sociacs organicos de todo grav.es. 

E foi habil. En1inentcmentc habil; na adora
ção de sua patria, elle soube, ele facto .. fing ir com 
mestria que a governára. 

Rio - dezembro - 1925. 





E·uclydes da Cunha 

lCi - A. !il. Ii. D. 





EUCLYDES DA . CUNHA 

A Fernando de Azevedo 

I 

A maior descoberta de Euclydes 

. Euclydes descobr iu a Terra, as terras interio
res e as gentes del!as, os curibócas, os sertanejos 
e os caucheiros, os sertões adustos do Nordeste e 
aqueHa A1nazonia pcrigosissima e cstuante, "a ul
t ima })arrina a escrever-se do Gcncsis" a " terra b , 

infante, a terra em sêr, a terra que está ainda 
d " crescen o .. . 

E, não contente. realizo~1 ainda uma das 1naio
res descobertas que havia por fazer ern nossa his
toria, qual aquella q ne explica a razão ele ser elo 
assombro da unidade poli tica mantida dentro do 
I mperio, invocando para isso as funçõe:; do -unifi
cador ce11t1·al - o r io S. Francisco - . o unico dos 
factorcs geographicos que não f oi, como todos os 
outros, um perturbador da unidade cthnica, social 
e política de nosso povo. 

Cabe-lhe, de facto, por direi to, a descoberta. 
Ninguem tanto se impres.sionára com os desequili-
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brios de nossa historia, como o "insu!amento em 
que se perdiam as nossas gentes no país vastissi-
1110", " distanciadas pelo meio,. isoladas por desti
nos divergentes e separadas por discordancias eth
nicas profundas. Ningucm n1elhor synthetizára 
antes as perturbações graves da orde1n publica na
cional, occorridas cm consequencia do choque va
·rias vezes repetido entre os "centros littoraneos" e 
os "centros sertancj os", rebeldes estes na assimila
ção de cultura daquellcs, protegidos que sempre fi
caram por seus respectivos insula1nentos. uEra, 
cm summa, o crescente descquilibrio entre os ho
mens do sertão e os do littoral. O raio civi:izador 
refrangia na costa. Deixava na penumbra os pla
naltos. O massiço de um continente con1posto e 
,,asto talhava uma physionomia dupl2. ft naciona
lidade nascente" (" A" margent da Historia"). E, 
destarte, com propriedade 1nuito justa e muito só
bria, observára E uçlycles, concluindo, que os "ca
banos" e os "balaios", os "cangaceiros", e, pos
teriormente, os "jagunços" constituiam todos -
as insurreições que lhes tomaram os proprios no
mes - "nomes diversos de uma diathese social 
unica". 

Jogando, pois, impressionado con1 os factores 
geog-raphicos dif fercnciadores de nossa unidade 
ethnica, social e política, haveria de caber-lhe des
cobrir depois o factor unificador ce1ttral que até 
então não f ôra devidamente compreendido em 



A J\fARGE~ DA HISTORIA oo BRASIL 233 

nossa historia: - o caminho interior do S. Fran-. 
CISCO. 

Porque, não ha negar, o ·descaso e1n não las
t rar a nossa historia co111 os con<liciona1nentos di
tados pela geographia ten1 sido, alé1n de geral, so
bremodo grave e contraproducente. Isso explica, 
1nuitas vezes, o paradoxal de nossa histor ia patria 
melhor aprendida nos livros geracs sobre o Brasil 
<lo que, propriamente, nos compendies de seus his
toriographos. . . Não exaggero, não devaneio. 1\0 

contrário, especifico a anomalia esdruxula, invo
cando exemplos valiosos: a ,me111oria de lV1artius 
mais util do que a historia de Armitagc; a obra. 
politica de Tavares Bastos muito mais dara do que 
a lu'.storia pomposa e fic ticia de Pereira da $ih·a; o 
commentari() de Euc1ydes ("Da lndependeucia á 
Republica") - muito mais verdadeiro <lo que o 
relato historico de Nabuco ele u1n trecho largo do 
2.º reinado ... e n1ais ainda, para tornar contempo
raneo o exemplo: num simples volume de Oliveira 
ºVianna ("Evol1tção do Povo Brasileiro" ) apren
derá mais o leitor intelligente elo que nos dez to
mos alentados <la historia de Rocha Pombo ... 

Em particular, sobre o rio S. Francisco, o 
certo é que se o relato dos historiographos sobre o 
povoaniento do valk <lesse rio foi nüngua<lamente 
bordado num tecido con1posto de vazios, menor foi 
ainda a attenção por elle merecida por parte dos 
autores de nossa historia pa tria, ou dos escrito-
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res que reproduziram a nossa evolução social, <les
crev_endo as aventuras vencidas e os destinos pro

. vaveis de nosso po\·o, nesse jogar veemente cm que 
se e111baralharam gentes ele todas as côrcs nmn ta
blado geographico · formidave1. 

Porque não ha como occultar a generalidade 
do descaso. Esforcei-me eu n1csmo uri,a vez por 
compendiai-o, ao ~stuclar o Rio de S. Francisco -
n'.o sC?m historia. E depois <le tornar flagrant'e o si
lencio sobre o assumpto - com a resalva da phra
se admiravel ·de Capistrano e da passagem notavel 
de João R ibeiro - quer dos historiographos~ quer 
dos sociologos, admirei-me do proprio silencio pos
ter ior de Euclydes, por isso que e1n seus outros es
critos não retomou aquella these opulenta1nente 
esboçada, lAOS "Sertões") co111 a aggravante espe
cialíssima ele a ter olvidado naqttellc balanço i1n
ponente (" Da l1Zdepe11dencia á. Republica") em 
que falou com pompa anskra ela historia cl o 
In1perio, focalizando os dcf citos graves de nosso 
processo evolutivo e revelando as directrizes n1es
tras . que presidiram á formação de· nossa nacio
nalidade. 

Esse "si lencio posterior" clt:! E uclycles, de todo 
inesperado, esclarece melhor do que qualquer ou
tro facto a clif ficulclacle ela propria descoberta ... 
Ao escrever "Os Ser(ões", sentiu Euclydcs o Bra- · 
sil ao ar livre, viu, antes ele tudo, a terra, e agin
do sobre el la o homen1: tod0s sabem, ele resto, que 
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escreveu ellc o livro em contacto com a propria· na
tureza: abarracado numa simples choupana de en
genheiro, · depois ela viagem interessantissima rea
lizada ao sector nordestino. 1\0 contrario. A' 
1vf argcm da lfistoria foi cscripto num gabinete de 
trabalho! e, se bem que sem ci taçõcs, em contacto 
com os nossos compendios, os quacs silenciára to
dos - cxccptttadas duas referencias de Tavares 
Bastos sobre o não aproveitamento da navegação 
fluvial, a phrase de Capistrano e a passagem de 
João Ribeiro - sobre aquellc íactor importantís
simo, orientador veemente ele nossa unidade poli
tica. A carcncia de citações indica poisi no caso1 a 
companhia dos compendios ela historio. patria con
sultados ... 

1:Ias, lembrando a(!ui aquellc silencio posterior 
do proprio autor, cu quero apenas insistir sobre a 
di fficuklacle ela descoberta. . . E nào insisto cm 
vão. Quero, pelo menos, avisar qualquer incau
to do risco que corre rá "fingindo" amanhã cm seus 
escritos haver descoberto por conta propria o rio · 
São F rancisco em nossa his toria patria ... Porq:1e 
é de facto <lo]oroso verificar a audacia com 
que se sonegam citações entre nós; a coragem 
com que se abusa da desculpa da raridade de nossos 
livros, para evitar referencias; a ousadia com que 
"fino-em" os novos <111e sttr<"em desconhecer a o ' . . o ' 
obra de nossos maiores que j ú se fóram. 1nfc!iz-
mcntc, entanto, não é de hoje o mal. Vem de lon-
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ge, estampado como está no silencio horrivel feito 
em torno da obra de T avares Bastos por todos 
quantos, corno Ruy Barbosa e Sylvio Romero, lá 
se abeberaram. Agora, apenas, torna-se maior o 
conspurco ... por ser maior o numero dos que es
crevem. ?'-fom maior exemplo! nem mais opportu
no, nem mais doloroso poderia aqui lembrar do que 
esse da falta de coragem generalizada em citar Al
berto Torres, por parte de todos esses "constitu
ciona:istas" ineditos que falam, agitando-o, em nos
sos proprios dias, sobre o problema da reforma 
constitucional ... 

Não, não era de nenhum modo facil o "desco
brimento" do São Francisco . . . Provou-o o pro
prio Euclydes da Cunha, mesmo depois de haver 
visitado um sector do g rande rio. Nem me fo! fa
cil, convém accrescentar, o interesse pelo mesmo 
assumpto. Descobri o rio em verdade, mas só de
pois de haver percorrido urn trecho largo de seu 

· curso. A these por mim ha pouco agitada em con
fe rencia na Sociedade de Geographia - "O rio 
São Francisco, base physica da unidade do l,npe
rio" - rião foi propriamente formulada por Eu
clydes da Cunha, diverso que era o seu ponto de 
vista, e presa como estava então a sua attenção, es
pecialmente para a Campanha de Canudos. );Ias, 
com a mesma honestidade com que elle reverenciou 
a passagem singela de João Ribeiro, citando-a em 
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seu proprio texto, antes ele bordar os seus comn1en
tarios argutos _sobre a funcção historica desse rio 
na penetração das gentes do sul e do norte pelo 
nosso territorio, n1uito me alegra affirmar que 
procedi de igua! modo, focalizando' o valor eminen
te da' obra alheia anteriormente tornada publica, 
sem que porém, apesar de quatro lustros decorri
dos, nenhum outro escritor houvesse tomado in
teresse pelo assumpto. 

?vias, por isso mesmo que nfLo desejo tomar 
parte na paternidade do descobrimento - e reputo 
dos maiores que havia ainda por fazer em nossa 
historia - insisto na miseria moral claquellcs que 
e111 breve haverão de "fingir", sem citações, ser 
tambr.m descobridores do São Francisco. - Avi
so-os pois, de ant<.:mão, com aquelle "silencio pos
terior" de Euclydes, do perigo cm ser fingida a 
descoberta sem esforço ... 

Não exaggero, toda\'ia. o valor daquella base 
ph3•sica como elemento geographico preeminente 
garantidor da unidade po:itica de nosso I1nperio. 
Phenomenos complexos, como são os historicos, 
resultam sempre ele causas multipbs. O Yalor do 
S. Francisco foi, porém, notavel porque, de facto, 
esse rio constitu:u o factor gcographico unice con
trariador e contrabalançador de todos os demais 
factores geographicos categoricamente insuf flado
res de nosso regionaíismo ethnico e social e de nosso 
federalismo político, sempre larvado apesar da 
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pompa ficticia da unidade política dentro do regi
me monarchico. Foi respeitavd, é be:m de ver, a 
força centripeta da rea~eza, revigorada com a vin
da inopinada de João \TJ, reforçada pelo genio po
litico de José Bonifacio, domando o animo varonil 
de Pedro I, refundida pela energia asperrima de 
Feijó, intensificada, depois, pela intelligencia culta 
ele Pedro II, servida pelo braço firme de Caxias e 
orientada p<:la visão política dos melhores estdos 
do reinado - mas tudo isso ele po11co teria valido 
se não tivesse o throno representado a sua funcção 
historica, movimentando-se mm tablado geogra
phico dentro elo qual fôra fei ta a união dos centros 
basicos, de norte a su~. m<ll unidos e mutuamente 
mal amparados ao longo da costa in~mensa sem li
gações estaveis. 

Nem tão pouco esqueço uma outra causci, so
bremodo valiosa como cooperadora do assombro de 
riossa unidade, apesar do descaso completo ( excc
ptuacla uma parte apenas da t;1ese esboçada na obra 
de Nabuco) com qne foi esta posta á margem pelos 
compendiadores de nossa h1storia. 

Nabuco compreendeu, em seus justos termos, 
o phcnomeno interessante da rcjmblicani:::ação <lo 
e(ercito brasileiro -occorrido durante él. luta. Eu
clydes, por seu turno, mostrou o lucro notavel 
que trouxe ao país a victoria da campanha ar<lua, 
duramente pelejada em terras lcnginquas, por isso 
que adiou - embora fôsse em sua opinião sensata 
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a "guerra do Paraguay um desvio na nossa histo~ 
ria" - e prote!ou o perigo ele uma nova revolução 
de liberalismo, anteriorn1ente, com gravidade, es
boçada. 

Admira-me, todavia, que não tivesse percebi
elo o beneficio que trouxe aquella guerra para o 
inicio da formação de 11ossa propria nacionalidade, 
forjando com a premencfo do sacrificio feito em 
commum, pelo Norte e pelo SulJ o sentimento 
e o espírito de 1tnidade da. patria. Eu disse 
uma vez aquillo que verifiquei ser depois uma no
vidade, desconhecida daqucllcs que têm escripto so
bre a nossa historia patria: 

"Na historia dos !)O\'OS ela Amcrica do Sul, 
ainda não se pesou clefinitiYamcnte o valor bene
fico para a formação e conso~ idação das tres na
donnlidadcs alliaclas, trazido cm consequencia ela 
guerrn continental contra a prcpotcncia a um ten1-
po barbara e heroica de López. Scme\bantemente, 
só modernamente vieram os historiadores .europeus 
a perceber que a grande utilldade de Napoleão foi 
maior para as nações por elle vencidas do que para 
a Fr~nça imperiosa. qt1e1 cm um momento histo
ríco, pretendeu avocar p,ira si o brilho e a gloria de 
dominadora pela força dos pm·os europeus''. 

"A mollccido primeiro 110s clia.rcos do Para
gua.yJ foi.em verdade só depüis desse trabalho) que 
o barro amcricauo acabou sendo modelado com a 
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for11tação incipiente dessas uovas nacionalidades 
americanas". 

''Leia-se com attenção o que ha escrito sobre 
a historia do Brasil, e ver-se-á que a guer ra do 
Paraguay separa, um do outro, periodos bem di
versos de lutas internas: antes1 são n1ovirnentos 
perigosos e dissolventes das energias do país, ten
den<lo francamente ao fraccio11a111euto do I mpcrio, 
se não fôra o tacto dos di rigentes elos negocios pu-. 
blicos servidos pelo pulso viril e nobre de Caxias; 
depois da guerra, ao contrario, as lutas internas 
systematizam-se, por assin1 dizer, e ao invés de 
facções de povo contra povo, em attitudc hostil e 
aggressiva, enf rentam-sc os partidos politicos no 
Parlamento, robustecidos pela acção centraliza
dora de um todo que começou, desde então, a pu~sar 
comó un1 organismo uno e indisso\tvel". (\i . L. 
Cardoso, "Pensamentos Brasileiros", 1924). 

Phenomeno complexo, como disse, por ser 
ethnico, social e político ao mesmo tempo, a unida
de imponente de nosso Impcrio só pócle ser com de
cencia explicada pela interferencia de varias cau-. 
sas. Dahi, a im'portancia de cada uma dellas ~m 
separado, esclarecendo aqt1illo que politicamente 
só poderia ser compreendido como um "milagre"', 
tantos fôram os erros de Portug~.l, commcttidos na 
administração da Colon1a americana. O Rio S. 
Francisco., como factor historico-gcographico, con-
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trabalançanclo os demais factorcs cosmicos diffe
renci~dor~s ; a guerra do Paraguay_. como elemen
to inestin1.,l\·el ele centralização social cocsii1a., a 
força centvipeta uuif icadora da realesa, constituem 
as trcs causas mais ef ficicntes daquclle phenome
no complexo da unidade, representando, de per si, 
a concomitancia dos factores ethnicos, sociaes e po
Etkos. 

J\:1as, pela ordem . 1~atnral clas cousas, pelas 
mesmas razões que fazem com que todos os povos 
em sua infancia "inventen1'' primeiro o ad jecttvo · 
antes do descobrimento do substantiz,o, a causa po-

.litica foi encontrada por nossos historiographos 
muito antes <lelles descobrirem aqndlc factor his
torico-geographico preeminente: a causa social 
psychíca, cm summa, antes da base pfz ysica . .. 

· Rio - 12 - agosto - 1925. 





EUCLYDES DA CUNHA 

II 

O erro de Nabuco sobre a prophecla de .Mitre 

Na sessão inaugural da Academia Bras'leira 
de Let ras, em 1897, pronunciou J oaqt1in1 Nabuco, . 
secretario geral, um de seus melhores discursos, 
notavel que foi o bom senso con1 que falou do cur
so provave] das relações entre as le tras brasileiras 
e as por tuguêsas ao mesmo tempo que, sobremodo 
opportuno, dis5e da esperança com que aguardava 
um perioclo fecundo e pro1nissor cm nossas letras. 
Todavia, ao citar uma palavra de vaticinio de 1ifi
tre generalizada aos povos sul-americanos, errou 
Nabuco, mostrando não haver compreendido o ver
dadeiro pcnsamt'.nto criador contido na phrasc, ce
lebrizada depois, do argentino eminente. 

Reproduzamos, pois, antes do mais, o referido 
trecho de N abuco: · 

"Eu li ha pouco mn as paginas na Bib iotheca 
de Buenos Aires assignada5 pelo g~neral 1fi re a 
quem sinceramente admiro; a idéa é que a litera
tura hispano-americana não produziu ainda um i
vro.. . Nós poden1os con1preender-nos na sen-
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tença de l\iitre; não t iven1os ainda o nosso li
vro nacional, ainda que eu pense que a a:1na brasi
leira está defin ida, limitada e expressa nas obras 
de seus escritores; son1ente não está toda em um 
livro. Esse li vro, wn extra<:tor habil podia, porém, 
tiral-o de nossa 1iteratu ra. O que é essencial está 
na nossa poesia e no nosso roznance. O livro não 
poden1os fa zer, porque o 1ivro é 1m1a vida; cm um 
livro, deve estar o homem todo, e nós não saben1os 
mais fundir o caracter na obra, sen1 o que não 
pódc haver criação" . 

• 
A logica era ad1nira vel ... para quem não pos-

suía o livro ... 
Agora depois de u111 quarto de seculo, o tem

po trouxe por si mcsxno o testemunho lnsophisma
vel de estar a razão do outro }ado. 

11itre lamentava, evidentemente, a ausencia 
ele uma consciencia latino-maericana e, consequen
temente, a ausencia de um estylo hispano-a1nerica
no. Certo, o ponto de vista de Nê:tb uco era diverso. 
Demais, a 1\rgentina não possuía, quer cm poesia, 
·quer cm prosa, un1a obra que pudesse ser enf rea
tada áquelle acervo nota vc1 que 110s fôra legado por 
Gonçalves Dias, Castro Alves, Fagundes Varela, 
Bernardo Gui1narães e J osé de Alencar. Mas no 
fundo, a razão estava con1 l\'1ítre, quando procura
va sen1 encontrar, como queria, o livro da raça, o U
vro da terra, a conscic1Zcia da povo novo estereo• 
typada na le:ra de u1,i lh1ro i-nipresso co11i os typos 



A MARGEM DA HISTORIA DO BRASIL 245 

gerados na terra que lhes servirá de patria. E Na" 
buco era, de resto, "europeu" demais para com
preender a angustia criadora de Mitre. Em uma 
de suas ultimas obras, escrita logo em francês, 
elie haveria de tornar publica a sua dcscendencia 
espiritual em linha recta de Rcnan, tão pura quanto 
a dos proprios francêses gerados ou influenciados 
pelo mesmo mestre. No" Estadis~,a do Imper,'.o'', o 
seu livro a dmiravel. e:le documentará, de outro la
do, o classicismo de seu espírito. Lendo-o e apren
dendo con1 elle tantas cousas beilas de n ossa histo~ 
da po1itica do Imperio . . . esquece apenas o leitor 
estar no Brasil, tal a serenidade do discurso e a 
elevação do scenario politico por clle apresentado, 
tal a ausencia de ref ercncias á terra em sua ener
gia sc1vatica bravia, tal, fin:i.lmente, a escassez de 
dados relativos aos tyµos de nossa raça em forma
ção chaótica. 

Mitre, ao contrario, viscera]mente america
no, queria o livro da terra, o livro da raça em f ar
mação, não se contentando, já naquella época, com 
o "Faczmdo'' de Sarmiento que foi, dentro d a Ar
gen tina., o etnbasamcnto vigoroso que tem servido 
de pedestal ao monumento de suas letras nacio
naes. 

!vfas, pensando no proulema da formação da 
consciencia argentina, 11iti·c prophetiz:i.va indire
ctamente para o Brasil. E acertava. N óte-se bem: 
o g rande valor dos "Sertões" é não ter n enhuma 

16 - A. ?d. li, B. 
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semelhança corno" Facundo". Ambos representam, 
porém, a mesma cousa para cada uma dessas duas 
literaturas: um vagido robusto. 

E, por acreditar que "o Brasil está na immi
nencia talvez possivel de falar ao mundo uma pala
vra nova, forjada num typo de literatura que ex
prima e represente a voz complexa de nossa pro
pria nacionalidade, eu lembro aqui o trabalho dos 
tres obreiros maximos da independencia espiritual 
do pensamento e da cultura brasileira, para que me
lhor seja então compreendido o legado de respon
sabilidades que os velhos "cipós" deixara1n áquel
les que quizerem buscar vida e seiva, sugando o 
n1esmo tronco robusto de nossa raça. 

"Euclydes descobriu a Terra, as terras inte
riores e as gentes dellas, os curibócas, os sertane
jos e os caucheiros, os sertões adustos do Nordeste 
e aque11a Amazonia perigosissima e estuantc, "a 
ultima pagina ainda a escrever do Genesis", "a 
te rra infante, a terra em sêr, a terra que está ainda 

d " crescen o ... 
"Alberto Torres previu o monumento socia1 

e politico, in1ponentissimo que deverá surgir talvez 
um dia entre estas terras opulentas e extensissi
mas do Brasil. 

"Farias Brito, cmn optimisn10 admiravcl, con-' 
tinuando o optimismo raro e sadio de Euclydes e de 
Alberto Torres, tecendo com as suas rnaguas de 
philosopho sem discipulos, um manto diaphano de 



A .MARGEM DA HISTORIA oo BRASII., 247 

dignidades espirüuaesJ ensaiou então falar das 
cousas grandes da vida, elas harmonias interiores 
esplendidas da consdencia, e das bellezas sadias 
que póden1 ernprestar ao homen1 os attributos das 
proprias divindades. 

"!\1as por isso n1esmot porque viveran1 no 
mcsn10 tc111po e sem nenhuma osmose mental, eHes 
denuncian1 que trouxeran1 todos a seiva da mesma 
fonte - a força da terra, a energia criadora e in
consciente ainda da raça en1 f armação chaótica, a 
força renovadora, c1nergente da propria terra que 
não forn1ou afrlda a consciencia de sun propria na
cionalidade. 

"De qualquer n1oclo, pois, a:; responsabilida·· 
des, accumuladas sobre os homhros ela geração dos 
ho1nens a que pertençot são sin1plesn1e11te forrrd
daveis". (\7. L. Cardoso, - "F-iguras e Concei
tos"; 1924. 

Rio - 13 - agosto - 1925. 





EUCLYDES DA CUNHA 

ln Memoriam 

III 

(Palavras proferidas a 15 de agosto 
de 1925 junto ao tumulo do escri
tor, a convite <lo "Gremio Euc:lydes 
<la Cunha"). 

Apesar da intimidade q!.1e tendes tomado com 
a figura de Euc'.ydes ela Cun rn, admiradores con
scienciosos que sois de sua obra, coEeccionadores 
pacientes de seus papeis esparsos e ar chi vistas ho. 
nestos dos detalhes de st a vida, penso que vou 
contar-vos, agora, um caso novo. 

Refiro-me ao espanto com qu~ Eucly<lcs viu 
uma vez, na intimidade de um lar fraterno, a mu
lher de seu amigo, em hora matutina, atarefada em 
funcção mui caseira ele cuidadosa serzidora ric 
meias de fan1i1ia ... Não vos descreverei a scena; 
nem a curiosidade mal velada do visi tante, nen o 
espanto correlato da dona daquella casa, intrigada 

. com a novidade confessada á puridade por Eurly
des, de nunca haver . visto scme~hante trabalho . .. 
Deixo-vos, tão somente, o 1neclito do caso, garan~ 
tindo-vos,. todavia, a sua authenticidade, relatado 
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que tne foi elle por Gastão da Cunha1 o grande es
piri to amigo do de Euclydes, e para o qual, 1nelhor 
do que para outros, se tenha talvez aberto o cora
ção do grande morto, como me foi dado vêr I ainda 
ha pouco, relendo, coinmovido1 uma parte daquella 
corrcspondencia antiga, avara e carinhosamente 
conservada. 

Sem me interessar pelos detalhes do caso, 
propriamente, banal até mesmo como poderá pa-
1:ecer a muitos, eu vejo ne1le, no entanto1 um "re
velador" adequado, permittindo fixar com côres 
vivas a belleza da vida tumultuaria do proprio Eu
clydcs, exern!)lo typico que póde ella constituir en
tre as vidas de varios de nossos homens cultos, au- · 
todidatas, na veernencia e no arrojo com que vin
gam, forjando, do nada, um nome illustre e prepa
rando, com seus proprios esforças, um "precipita-
do'' cnergico de cultura em nossas letras. 

Porque, não ha negar, a intelligencia nasce 
virgem mt1itas vezes no Brasil. E, em vei·dade, 
vos digo que essa é a razão principal por que não 
perco as esperanças que cultivo sobre a grandeza 
mental de nossa patria, apesar da impressão dolo
rosa que recebo, de continuo, do nosso quadro so
cial, como a colhem por si mesmas todas aque1las 
consciencias graves que sabem que venceremos, fol
gadamente, todos os grandes países civilizados do 
globo na percentagem aviltante de analphabetos de 
letras e de off icios. 
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11Ias apresentamos, <le f acto1 essa anomalia 
notavel de intelHgencias robustas f ormaclas sen1 
processos longos de seriação ou depuração através 
de gerações seguidas. E essa foi, como sabeis, a 
razão mesma <lo milagre grego, do milagre reali
zado por aquelle povo de "crianças" - em face da 
maturidade do povo egypcio - · povo que, cm pou-· 
cos seculos de vida, gerou, na unidade minima de 
tempos e de espaço, gcnios f ormi<lavcis sob qual
quer dos multiplos aspectos por que os queiram 
considerar e admirar. 

Bem diverso tem sido, no entanto, o caso eu
ropeu, se devidamente examinado em toda a sua 
complexidade evolucional. Exceptuaclo o povo rus
so, cuja semelhança com o nosso em varios pontos 
já me feriu a at tenção como escritor, e, exceptua
clos alguns casos esporadicos ( comm uns <le resto 
a todos os povos, re!ativamente a grandes eleitos 
nascidos de ascendcncias hurnilim;is), o caso com
rnum - principalmente no norte da Europa - é 
aquelle cm que o talento é pacientemente destilla<lo 
através das gerações que se succedem. Atrás do 
genio de Sebastian Bach, por excmp~o, ha meia dtt

zia de gerações de compositores e de musicos intcl
ligentes. E bem sabeis que foi esse, precisamente 
esse, o caso invocado por Goethe para dizer <la pa
ciencia com que a natureza crystalliza lentamente a 
genialidade al!emã, depurando-a no alambique vivo 
de gerações seguidas de paes a filhos, no afinamen-
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to prévio das qualidades notaveis por conseguir 
fixar. 

Sabeis, de outro lado, quão lenta foi, por isso 
mesmo, a evolução da Europa, depois de apagada a 
luz de Ro1na e da Grecia - falhados os fócos de 
Alexandria e de Bysancio - que tanto brilho ha
vian1 trazido ao mundo antigo. Seculos inteiros 
fôram consumidos em assimilações sof f ri veis ou 
cm repetições pouco originaes, tão enfadonhas, que 
determinaram aquete elogio sagacíssimo de Scho
penhauer, saudando em Descartes o homem que 
havia, depois de varios seculos .. feito com que a Eu
ropa "pensasse com seu proprio cerebro", deixan
do então de abusar da cabeç.a do genio immenso de 
Aristóte~cs. 

Oriundos de mestiçagens inferi ores - o colo
no português geralmente ana.Iphabeto, o índio cate
chizado ás pressas e o negro animalizado pela es
cravidão - nós, brasileiros, apresentamos, ethni
ca e socialmente, problemas de todo novos, cuja so
lução entregue ao beneficiador do planeta, o sol, 
haverá de pôr por terra o artificialismo de doutri
nas, theorias e system,ls batidos até agora nos es
ta~eiros espirituaes da Europa. 

O Japão foi a primeira negativa veemente. 
Elle mostrou, com a experiencia vigorosa e temí
vel de milhões de sêres, que as côres dos homens e 
as mestiçagens das raças são phenomenos secun
darios em relação áquelles outros que dizem res-
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peito á cultura do cerehro <lo indivíduo e á saúde 
do seu organismo. 

Nós seren1os, talvez, de futuro, uma reacção 
concreta mais f ormidavcl ainda ás theorias abstra
ctas dos povos brancos europeus. E será por certo 
"nova" a palavra brasileira, nova que tarnbem é no 
mundo a mestiçagen1 complexa aqui realizada, ao 
calor de nosso sol, de homens de todas as côres, de 
todas as raças, de todos os continentes. 

E, se são varias as nossas deficiencias nesse 
ttm1ultuar inconsciente dos cruzamentos, se são 
graves os nossos defeitos e perigosos os nossos 
hia tos, possu in10s em verdade uma qualidade mara
vilhosa,· de que não nos temos servido ainda como 
fôra de deseja r : possuimos, de facto, a "virgindade 
da in::el!ige11cia, placas cerelJ1·acs" que não sof f re
ram hereditariamente imprtssões espirituaes t ra
balhadas por gerações anteriores; assimilamos, 
muitas \·ezes, quero aqui dizer, a inteUigencia fe
cunda e inconsciente da propria terrt1.. Não rene
go o beneficio inest imavel da hereditariedade, não 
clcsconheço, tão pouco, o valor in1menso das espe
cializações, dos habitos, das idéas que se transmit
tem de geração a geração: esse é o processo ideal 
elas sociedades, altamente cultas. !vfas. lembrando 
aquelles nossos vícios, def citos e insuf ficicncias, 
cu desejo insistir, t5o somente. na qualidade unica 
opposta con1 que fomos beneficiados: a virgindade 
habitual de nossas "placas" ccrebraes, que é no en-
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" 
tanto muitas vezes conspurcada com as primeiras 
imagens tomadas de importação facil da Europa. 

· Penso, em summa, que possuimos elementos 
para sermos originacs) e que não nos temos delles 
se rvido, todavia, na devida conta. 

Abunclarn os exemplos: nem preciso aqui de 
detalhal-os. 

Em literatura, a bastardia. reponta a cada can
to, ora portuguesa, ora francesa, ora italiana. Em 
!:iCÍencia, cansamo-nos em copiar o sabio alletnão; 
em industria_. em tentar reproduzir o norte-ameri
cano, com a 1nesma ingenuidade co1n que outrora 
o commercio tomava como padrão de cópia o typo 
inglês ... 

E, no entanto, tudo indica que já poderiamos 
querer ser brasileiro.~ tão somente ... 

Seja corno iôr, o que me parece especialinente 
notavel em nossa obra realizada, não é o seu valor 
1ntrinseco: é antes a vcemencia dos realizadores, a 
celeridade da assimilação prévia necessaria, a eclo
são do fruto forte e1n tempo escasso. 

Observemos, friamente. Faça1nos o flagran
te da propria realidade nun1 exemplo sobren1odo 
vülioso. 

Um inventor, um mecánico habil europeu é 
geralmente filho, senão neto, de um homem que já 
se occupava cm outras 111achinas. No Brasil, ao 
contrario, os melhores mecánicos tiveram que ver 
e aprender tudo sem nenhuma assimilação ou inci-
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lação heredi taria paterna. Quase todos os machi
nistas de nossos navios vieran1 do norte, onde ha
viam sido marujos tão somente. Da jangada nor
destina ao transatlantico 111oderno, quantos seculos 
haverá, no entanto, de intcrvallo, fundidos em duas 
décadas apenas de \'ida de mn só homem? 

O rei dos belgas tinha razão .. . Conheceis por 
certo o episodiu. Elle percorreu uma vez, curiosa
mente, quando e1n viagen11 todo o nosso ·'1'1inas 
Geraes", e como não encontrasse ás val tas con1 as 
machin~s possantes dat1ucll~ Yaso ele guerra senão 
o nosso hon1e111 acaboclado. con fessou depois ho
nestan1ente o seu espanto. . . Se1n saber, eu fiz 
tatnbem o mesmo. satisfei to, uma out ra vez. De
pois de haver conhecido u ser tanejo bahiano em seu 
"habitar", \·endo-o marujo destemido e habil nos 
barcos rudimentares do São Francisco e \'Í5itando-
1he a morada dcspro\·ida dos comesinhos instru
n1entos hodiernos d ainclustria e ela .cultura, eu ad-
1nirci-o, mais tarde, quando o encontrei, em viagem, 
t ransatlantica, no bojo do "Avaré'' - o mesmo 
homen1 educado pela machina apenas - manejan
do os nmchinismos complexos <los navios modernos 
fabricados pt!1a cultura tcchnica pacientemente se
dimentada dos (11lernães. 

Falei elo n1ecánico por commo<lidade, apenas, 
do a nonymato do caso. 

Prcsun10 que conhecei exemp~ os n1elhoH:s e 
' de 1naior robustez em outros campos. 
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O que ha de mais admiravel na obra honesta 
de Capistrano de Abreu é a transformação de um 
rapazola analphabeto até aos quinze annos, viven
do num ambiente perfeitamente barbaro, no histo
riographo acatado por todos nós brasileiros, e no 
americinista respeitado pelos especialistas estran
geiros, como me foi dado otÍvir: com orgulho, cm 
Hamburgo, do proi. \V' estcrmann, falando <le sua 
obrJ (a Jingua dos Caxinauás) e enaltecendo o seu 
mérito e1n confronto aos estudos indianicos :in
guisticos modernos. O que assombra cm T obias 
Barreto, não é a originalidade: aliás escassa, de seu 
pensan1ento, é a robustez espiritual do mestiço de 
ascendencia humilde repensando e criticando as 
idéas e os systemas europeus. Benjamin Constant, 
por seu turno, antes de assimi'.ar a obra formida
vel de J,~. Comte, foi mo~eque em Magé, dcsanal-. 
phabetizado pelo parocho da villét. E Farias Brito 
construiu a sua obra, notavel pelo vulto, num mon
turo de iniserias accr rimas arrastadas do Ceará ao 
Rio, via Belém. Foi moleque do norte, mestiço de 
indios, "caçado" por um estrangeiro que lhe sentiu · 
a habi}ida<le. Pedro Americo, esse que reputo - 
apesar da g~oria vasta e justa do en1ulo venezue
lano 1Iichelcna - o ma ior pintor das l\mericas, 
foi moleque no norte. 11:estiço de negros, esse otttro 
que assirnilou toda a cultura musical italiana <.le 
seu tempo e que parece ter sido, tambem, até ago-
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ra, o maior compositor americano - Carlos 
Gomes. 

Não foi tão humilde a ascendencia de Eucly
des. Foi violenta. Parece certo ter andado numa 
bisavó o sangue puro de uma india desvirginada 
por un1 ilhéu emigrado. O pae fazia versos, disse 
o proprio Euclydes em carta intima, recordando a 
um ãmigo a bôa imagem que delle conservava, 
quando ausente de sua companhia. 11as eu vejo 
naquelle seu espanto a que me ref cri, desconhecen
do a operação caseira de serzir meias, a virgindade 
de cultura inicial de seu cerebro robusto, reflexo 
seguro de humildade de conforto e de habitas de 
seus progenitores. O bisneto lembra-me, de qual
quer f órma, a violcncia do estupro da india pura: 
um corpo de caboclo, como era o seu, que alimen
tasse o espiri to de um tragico coroado na propria 
Athenas. 

Seja como fôr, dada a honestidade do infor
mante, fica archivada a anoma]ia esdruxula ino
pinada: aque1le mesmo homem que leu A. Comtc, 

, commentou iv!arx e Spencer, repensou Kant e ad-
1nirou Shakespeare, sem nenhum espanto, desco
nhecêra, já varão glorioso, aquelle modestíssimo 
officio caseiro que exige apenas, com a bôa vontade 
feminina, uma simples agulha, uma bola de madei
ra e un1a velha meia carente de remendos ... 

Nenhuma outra scena mostraria melhor a vir
gindade inicial ele sua intelligencia. 
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E o seu successo, o seu êxito, a sua gloria, em 
summa, decorre apenas do facto de haver tido co
ragem para evitar que não f ôsse a sua "chapa ce
rebral impressionada· en1 de1nasia pela obra de 
qualquer vulto europeu entre.nós com carinho accli
matada. Evitando ·vieira, \Ticto_r Hugo, Stendhal, 
d' Annunzio, Eça ele Queiroz, Renan ou Anatole 
France, contrariamente ao que fizeram outros de 
seu ten1po em nossas letras: admirando-os sem 
querer delles se dizer discípulo, Euclydes fez com 
que a nossa terra, as nossas gentes, as nossas cou~ 
sas tão sotnenk deixassen1 in1pressões fundas na 
placa sensivcl de sett espirita, "revelando-as" depois 
com o impulso violento de seu coração ele artista in
contestavel. E, clesse modo, ao revelar a photogra
phia da vida colhida por seu cerebro, elle deixon 
que os posteros viessem a perceber a originalidade 
de sua obra: Euclydes da Cunha foi, de facto, o 
photographo da alvorada da conscieHcia. da nacio-

. HaHdade de noss~- 1-aça. 
Cultuen1os, pois, com o melhor de nossos f er

vores, a ousadia de sua intelligencia, o atrevimento 
de sen espírito, a audacia de seu caracter em não 
querer ser bastardo de nenhum dos escritores eu-· 
ropeus; respeitemos nelle a grande ·consciencia bra
sileira de sua obra, o vagido encrgico de uma nacio
nalidade que an nuncia, en1 sun1ma, o seu propno 
nascimento. 
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