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INTRODUÇÃO 

 
Ao longo do exercício de nossa prática docente — umas 

vezes por exigência do tema em pauta, outras por nossa particular 

inclinação ao estudo e à investigação de assuntos relacionados a 
Latino-américa — fomos tomando contato com uma certa 
bibliografia de autores1 que se preocupavam de modo insistente, 
reiterativo e radical com a questão da peculiaridade (Augusto 
Salazar Bondy), originalidade ou autenticidade (Leopoldo Zea) da 

Filosofia da América Latina e, certamente — uma vez declarada sua 
inautenticidade (João Cruz Costa) ou carência de originalidade —, 
com a superação de semelhante situação (Enrique Domingo 
Dussel). 

Foi assim que, ao pretender fazer um Curso de Doutorado, 
em primeiro lugar, surgiu o tema de nossa tese: O Liberalismo em 
Iberoamérica. Um Pensamento ‘fora’ do lugar: O Caso da 
Constituição Política do Império do Brasil (25 de março de 1824); e, 

em segundo lugar, a busca de uma Universidade que nos acolhesse 
com nossa inquietude e intenção. Foi também, assim valha a 
redundância, como chegamos a tomar contato com a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com as ilustres 
autoridades do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
particularmente com as que dignamente coordenam o Curso de 
Pós-Graduação em História, e, de maneira especial, com nosso 
competentíssimo Orientador Prof. Dr. Braz Augusto Aquino 
Brancato, o qual, com maestria e rigor de experimentado 
investigador, fez o favor de acompanhar-nos desde nossos 
primeiros passos. 

I – O PROBLEMA. Através do estudo da História da 
Filosofia em América Latina e/ou Brasil fomos encontrando 
autores — por exemplo, em Hispano-américa, já em 1842, Juan 

Bautista Alberdi; no Brasil, desde 1878, Sylvio Romero — que, ao 

                                                      
1 Aqui não nos preocuparemos com referências bibliográficas, uma vez que todos os autores 
mencionados nesta Introdução, bem como suas obras, serão encontrados ao longo do trabalho. 
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historiarem o pensamento em Latino-américa, foram alertando 
para o problema de sua autenticidade ou originalidade. 
Praticamente todos, de uma maneira ou de outra, falavam, mais 

que de uma Filosofia Latino-americana/Ibero-americana ou de 
uma Filosofia Brasileira, de uma Filosofia em Latino-
américa/Ibero-américa ou, conforme o caso, de uma Filosofia em 

Brasil. Isso porque, como já havia registrado Hegel em seus Cursos 
sobre Filosofia da História (ministrados entre 1822-1828), eles 
também descobriram que tudo aquilo que passava por ser 
pensamento próprio, original de Ibero-américa e/ou Brasil, não era 
mais que pensamento europeu imitado, adotado, adaptado ou 
transplantado à realidade latino-americana. 

Toda essa denúncia levou a que alguns autores que lhes 
seguiram os passos — como por exemplo Roberto Schwarz, no 
Brasil —, se atrevessem a falar das idéias fora do lugar, querendo 
insistir, com isso, em sua carência de originalidade; outros, em 

referência ao mesmo contexto intelectual — como é o caso de 
Raymundo Faoro —, a colocar-se especificamente a seguinte 
questão: Existe um pensamento político brasileiro? e, inclusive, 
houve até quem inventasse uma Filosofia da Libertação (Enrique 
Domingo Dussel) com vistas, por um lado, a abolir, de uma vez por 
todas, essa carência de originalidade da chamada Filosofia Latino-
americana/Ibero-americana e/ou Filosofia Brasileira; por outro, a 
inaugurar, pela primeira vez, uma filosofia autêntica, própria ou 
original nesta parte do planeta. 

Foi, pois, todo esse movimento de idéias, provenientes de 
uma problemática estritamente filosófica, o que nos levou a definir 
o problema central de nossa tese: O Liberalismo em Ibero-américa, 
isto é, o Liberalismo inicialmente visto como um pensamento fora 

do lugar. Ressalte-se, como o expressamos no título de nosso 
trabalho, que não se trata de todo ou de qualquer Liberalismo, 
senão apenas daquele que se encontra teoricamente articulado na 
Constituição Política do Império do Brasil (25 de março de 1824). 
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II – O OBJETIVO. A questão do fenômeno das idéias fora 
do lugar em Ibero-américa e/ou Brasil, junto com sua necessidade 
de superação mediante a possível criação de uma filosofia original, 

influenciou-nos de tal maneira, que nos conduziu a querer 
investigar — no caso do Liberalismo em pauta —, por uma parte, o 
fenômeno de sua adoção, adaptação ou transplante; por outra, a 

comprovação ou não da sua carência de originalidade; e, 
finalmente, se fosse o caso, aceitar a pertinência tanto da carência 
de originalidade da chamada Filosofia Latino-americana/Ibero-
americana, — neste caso, sob a denominação de Filosofia Brasileira 
—, como a conseqüente necessidade de sua superação — tal e como 
apontava a maioria dos autores anteriormente elencados. 

No fundo, de saída, foi trabalhando sob a inspiração destas 
idéias que, direta ou indiretamente, nos encaminhamos até o 
desvelamento do objetivo maior de nosso trabalho: a busca de 
originalidade do Liberalismo Brasileiro na Constituição Política do 

Império do Brasil de 1824. Entenda-se bem, dado o contexto, tais 
idéias funcionaram — especificamente em relação ao Liberalismo 
que nos ocupa — como hipótese de trabalho que, uma vez 
demonstrada ou não, por contraste, nos conduziriam ao objetivo 
perseguido. 

Por outro lado, está claro que, em meio à confirmação ou 
não dessa hipótese, tácita ou implicitamente, também 
trabalhávamos sutilmente com uma suspeita: em vez de confirmar 
absolutamente a carência de originalidade do Liberalismo 
brasileiro em questão, pelo contrário, de alguma forma, 
tentávamos descobrir sua peculiar originalidade. Esse novo desafio 
desde o princípio, foi o que nos alertou para o fato de que não 
chegaríamos a bom termo, se não fôssemos capazes de trabalhar a 

relação da Filosofia com a História. 
Assim sendo, sem sair da Filosofia, mas entrando 

maciçamente na História, apostamos em que essa tão pródiga 
relação nos conduziria à desejada resposta que precisávamos. 
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III – O MÉTODO. Assumindo um pouco uma atitude à 
maneira da dúvida metódica de Descartes e informados — como 
estávamos desde o ponto de vista filosófico — da carência da 

Filosofia Latino-americana/Ibero-americana e/ou Filosofia 
Brasileira, isto é, das idéias fora do lugar, embrenhamo-nos pelos 
caminhos da História procurando, concreta e objetivamente, 

confirmar: seja as idéias fora do lugar (Roberto Schwarz), seja as 
idéias e o seu lugar (Fernando Henrique Cardoso). No primeiro 
caso, nos reconheceríamos vencidos pela afirmação, até certo 
ponto normal — desde Hegel —, difundida polifonicamente pelos 
estudiosos na área estritamente filosófica. No segundo caso, graças 
à importantíssima cooperação dos estudos na área de História, 
poderíamos descobrir, não apenas as idéias fora do lugar — 
enquanto originadas em outra realidade —, senão, por outra parte, 
as causas ou razões de sua imitação, adoção, adaptação ou 
transplante à Ibero-américa e/ou Brasil; além do que nos pareceu 

mais relevante — dada a preocupação central de nossa tese —, a 
rara ou peculiar originalidade do Liberalismo em Ibero-américa — 
neste caso, do Liberalismo Brasileiro confeccionado 
paradigmaticamente na Constituição de 1824. 

A radicalidade da atitude filosófica, unida ao rigor que 
exigia a investigação histórica, por um lado, e, por outro, a 
especificidade do período histórico em que nos propusemos 
estudar o desenvolvimento do Liberalismo em Ibero-américa e/ou 
Brasil (Época da Independência), obrigou-nos, dadas as relações 
coloniais e influências próprias do momento histórico em pauta, 
não apenas a procurar suas raízes, particularmente, no interior 
genuíno da História do Brasil, assim como nos acontecimentos 
contemporâneos da Península Ibérica. 

A conjunção de tais acontecimentos ibero-americanos, de 
início, ameaçou ultrapassar os limites de nossa investigação, até 
que descobrimos um ponto de convergência e um fio condutor: o 
próprio Liberalismo Ibero-americano. Enquanto ponto de 
convergência, não há dúvida que os acontecimentos no Brasil e na 



Alberto Vivar Flores | 15 
 

 
 

Península Ibérica eram provocados, ideologicamente falando, pelo 
Liberalismo da Modernidade, encabeçado subversivamente, 
naquele momento, pela Revolução Francesa e suas conseqüências. 

Enquanto fio condutor, o Liberalismo — seja em sua vertente 
radical, seja em sua vertente moderada — propunha organizar a 
sociedade sobre um novo contrato social. 

A necessidade, pois, tanto de compreender o Liberalismo 
Ibero-americano — em sua especificidade espanhola, portuguesa e 
brasileira — como de identificá-lo e situá-lo no interior do 
Liberalismo da Modernidade — possivelmente devido aos diversos 
modos em que concebia sua reivindicação revolucionária de um 
novo contrato social —, foi o que, uma vez mais, nos obrigou a ir, 
em certo modo, até a origem da formação destes povos ibero-
americanos, pois, o que o Liberalismo da Modernidade e os liberais 
ibero-americanos propunham, precisamente, era a abolição de um 
antigo contrato social e a criação de um novo. Assim sendo, para 

compreender com absoluta precisão a revolução do novo, 
conforme nosso entendimento, era necessário antes, saber e 
entender do antigo. 

Diferente da Espanha e Portugal — onde os liberais, cada 
um com suas respectivas peculiaridades, intentaram um novo 
contrato social —, o Brasil, saindo de um pacto colonial — graças à 
sua elevação à categoria política de Reino Unido ao de Portugal e 
Algarves —, processará sua Independência — inspirado pelo 
Liberalismo da Modernidade e empurrado pelos acontecimentos da 
Península Ibérica — e estabelecerá seu contrato social de maneira 
distinta de todos os países do Continente Americano, o que, sem 
dúvida, tornou atraente e importante seu Liberalismo; digno, 
portanto, de um trabalho da envergadura de uma tese doutoral. 

Juntando, pois, finalmente, os resultados da investigação 
histórica com os da filosófica, encaminhamo-nos à busca da 
identidade deste Liberalismo Brasileiro, visando reconhecer-lhe, 
apesar de tudo, sua originalidade. 
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IV – A BIBLIOGRAFIA. Na realidade, com exceção de 
algumas obras raras — possivelmente em mãos de colecionadores 
—, encontramos um considerável acervo bibliográfico útil para a 

elaboração de nosso trabalho. Esta abundante bibliografia, se, por 
um lado, oportunizava facilidades à nossa investigação; por outro, 
obrigava-nos a estar sempre alerta, pois nem sempre o que líamos 

— apesar muitas vezes dos títulos — nos era de utilidade. Mas, 
como em uma investigação, de certo modo, os investigadores se 
aventuram a viver algo inédito e, por conseguinte, a inventar o 
próprio caminho — “caminhante, não há caminho, o caminho se faz 
ao andar...” dizia Antonio Machado —, aprendemos a ler e, 
portanto, a tornar mais precisas nossas leituras, enquanto as 
elencávamos em uma determinada classificação. 

Evidentemente, que demos maior importância ao que se 
denomina de fontes primárias: documentos oficiais das 
autoridades competentes; cartas e correspondência privada, em 

geral, dos atores políticos — importantes, quase sempre, devido às 
artimanhas na arte da atividade política —; memórias dos 
principais envolvidos nos acontecimentos relatados; Diários, Atas, 
ou Leis produzidas pelos Congressos ou Assembléias, tanto 
Constituintes como meramente Legislativas; jornais, revistas, 
panfletos ou volantes que registram e informam os acontecimentos 
cotidianos; enfim. 

Nosso interesse principal — como acreditamos deva ser em 
qualquer investigação histórica —, na medida do possível, foi 
trabalhar, em princípio, com fontes de primeira mão. Não 
obstante, uma vez que, quase sempre, sabíamos de sua existência 
através de autores, muitas vezes já consagrados por sua produção 
historiográfica, não desperdiçamos a privilegiada oportunidade de 

entrar em contato com eles; não apenas porque nos ofereciam 
referências bibliográficas que devíamos procurar no intuito de 
fazer avançar nossa investigação, tanto quantitativa como 
qualitativamente; senão também porque nos ajudavam 
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sobremaneira a precisar o marco histórico de referência de nosso 
estudo. 

Autores como Leopoldo Zea (México), Augusto Salazar 

Bondy (Peru), Antonio Paim (Brasil), João Cruz Costa (Brasil) e 
Vicente Barreto (Brasil) — na área filosófica —; José Honório 
Rodrigues (Brasil), Alexandre José de Mello Moraes (Brasil), Caio 

Prado Júnior (Brasil), Octávio Tarquínio de Souza (Brasil), Emília 
Viotti da Costa (Brasil) e Sérgio Buarque de Holanda (Brasil) — na 
área histórica —; só para citar alguns deste lado do Atlântico, entre 
muitos outros (também do outro lado do Atlântico), 
impulsionavam-nos a nos aprofundar cada vez mais em nossa 
investigação. 

Foi assim que, em meio a este emaranhado, chegamos a 
sentir necessidade dos estudos monográficos. Quer dizer, não era 
suficiente dominar, de certo modo, o panorama histórico geral em 
que nosso tema se encaixava; tampouco era suficiente o domínio 

cronológico e textual das fontes primárias — as quais ainda que 
localizadas cronologicamente, pareciam-nos um tanto soltas no 
tempo e no espaço — que o fundamentavam. Sentíamos 
necessidade, pode-se dizer, de apropriar-nos de uma maior 
reflexão sobre determinados acontecimentos capitais relacionados 
ao nosso tema; tanto para preencher lacunas deixadas pelo estudo 
do panorama geral, como para obter maior confiança no momento 
de escrever os resultados da investigação. 

Além do mais, ressalte-se que, ao longo do trabalho, na 
transcrição da bibliografia, respeitou-se — sempre que o 
consideramos necessário — a grafia original, tal e qual a 
encontramos na versão citada. 

V – A ESTRUTURA DA TESE. A hipótese sobre a 

possibilidade de descobrir no Liberalismo Brasileiro, mesmo em 
meio do fenômeno das idéias fora do lugar, uma peculiar 
originalidade nos levou a desenvolver nossa tese da seguinte 
maneira:  
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Na Primeira Parte, ao estudar a História da Filosofia em 
Latino-américa/Ibero-américa e/ou Brasil, procuraremos, por um 
lado, registrar o fenômeno da imitação, adoção, adaptação ou 

transplante do que se pode chamar idéias fora do lugar; e, por 
outro, reconhecer tal fenômeno, inicialmente, como problema e 
caráter defectivo do que vem sendo identificado como Filosofia 

Latino-americana/Ibero-americana e/ou Filosofia Brasileira pelos 
mesmos autores que a historiaram. 

Podemos dizer que esperamos que o reconhecimento do 
fenômeno das idéias fora do lugar no interior da História da 
Filosofia Latino-americana/Ibero-americana e/ou História da 
Filosofia Brasileira possa servir de fundamento para nossa hipótese 
ou, ao menos, de ponto de partida para procurar no Liberalismo 
em Ibero-américa — em nosso caso, sob a denominação de 
Liberalismo Brasileiro — sua peculiar originalidade. 

Na Segunda Parte, dado que se tratará, em primeiro lugar, 

de procurar a originalidade de um modo de manifestar-se o 
Liberalismo em Ibero-américa — que será o Liberalismo Brasileiro 
exposto privilegiadamente na Constituição Política do Império do 
Brasil (25 de março de 1824) —; e, em segundo lugar, que este 
Liberalismo Ibero-americano pertence ao período chamado ciclo da 
Independência impulsionado — por ação ou reação — graças aos 
acontecimentos da Península Ibérica; então, nada mais natural que 
nos vejamos na necessidade de expor o processo histórico 
contemporâneo do Liberalismo em Espanha e Portugal, visando 
identificar os possíveis motivos, influências ou razões que 
desencadearam o processo histórico do Liberalismo no Brasil. 

Confiamos em que ao estudar o Liberalismo Ibero-
americano, não apenas sob a perspectiva filosófica, como também 

histórica, encontraremos dados suficientes que nos encaminhem 
até a comprovação de nossa hipótese: a rara ou peculiar 
originalidade do Liberalismo Brasileiro articulado na Constituição 
Política do Império do Brasil de 1824. 
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Na Terceira — e última — Parte, procuraremos identificar 
as diferentes faces do Liberalismo da Modernidade com as quais, 
devido à poderosa influência da Revolução Francesa, apresentou-se 

em Ibero-américa, evidentemente, com a clara intenção de revelar 
— como imaginamos —, apesar das idéias fora do lugar, a 
originalidade do Liberalismo Brasileiro que nos propusemos 

investigar. 
 





 

PRIMEIRA PARTE 

NOSSO PONTO DE PARTIDA: A QUESTÃO DA HISTÓRIA 

DA FILOSOFIA EM IBEROAMÉRICA 

 

Uma vez que nos propusemos em nosso trabalho, de início, 
investigar o Liberalismo em Ibero-américa — o qual, ao ter como 
referência fundamental o estudo sobre o processo de formação da 
Constituição Política do Império do Brasil (25 de março de 1824), 
se concretiza e se traduz na investigação do chamado Liberalismo 
Brasileiro —, enquanto caracterizado como um pensamento ‘fora’ 
de lugar, impôs-se, como uma das tarefas imediatas, pois o tema 
do qual pretendemos tratar incide na área da História do 
Pensamento Político, enfrentarmo-nos com a articulação, 
desenvolvimento e elaboração de alguns aspectos referentes à 
História da Filosofia em Ibero-américa, em geral, e da História da 
Filosofia no Brasil, em particular. 

Está claro que, ao falar do Liberalismo em Ibero-américa ou 

de uma História da Filosofia em Ibero-américa, não 
desconhecemos as longas, cansativas e, muitas vezes, estéreis 
discussões sobre o significado atribuído ao termo Ibero-américa; 
normalmente criticado e, inclusive, rechaçado porque, posto na 
balança, carregaria mais as tintas para o pólo que privilegia o 
ponto de vista dos colonizadores do que se tem dado em chamar 
Indo-américa (Raúl Haya de la Torre), significando a América 
Indígena. Por outro lado, tampouco ignoramos o fato de que haja 
quem se atreva a afirmar, por exemplo, que “todavia, com toda 

certeza, não temos sequer um nome, e, praticamente, ainda não 
fomos batizados”1: que se latino-americanos, que se ibero-
americanos, que se indo-americanos, que se..., enfim. Ou que, 

                                                      
1 Palavras do Comandante Fidel Castro, pronunciadas em 19 de abril de 1971, em discurso às 

comemorações do Décimo Aniversário de Playa Girón; citadas por Roberto Fernandez RETAMAR. 
Calibán e Outros Ensaios. São Paulo: Busca Vida, 1988, p. 32. 
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também, haja pessoas que, entre irritadas e nostálgicas, se façam a 
seguinte pergunta à queima roupa: “Existe América Latina?” 2. 

De nossa parte, sem a pretensão de entrar em cheio no 

mérito da questão (cujo sentido ideológico nos parece evidente), 
cabe esclarecer que o termo Ibero-américa, assim como seus 
imediatos derivados, serão utilizados neste trabalho como 

equivalente ou em igualdade de condições com o conceito de 
Latino-américa e seus legítimos derivados. As razões que nos 
levam a optar por tal alternativa não são de todo depreciáveis. 
Entre muitas outras, listamos as seguintes: a) a forte influência 
exercida pela Península Ibérica (Espanha e Portugal), tanto nas 
chamadas Índias Ocidentais, como no Brasil, durante o período 
histórico que nos propusemos estudar; b) a marcante presença dos 
ideais da Revolução Francesa e, em geral, da cultura francesa no 
desencadeamento dos eventos que procuraremos desenvolver no 
presente trabalho (sabemos que será a França de Napoleão III que, 

ao redor de 1860, cria o conceito de Latino-américa ou América 
Latina); e c) a própria linguagem utilizada pelos autores da 
literatura historiográfica que nos serve de fonte de fundamentação 
para a tarefa que agora iniciamos (já que alguns falam de Ibero-
américa — sobretudo os ibéricos —, outros de Latino-américa ou 
América Latina — caso da maioria dos latino-americanos — e até, 
dependendo do caso, com as equivalências de Hispano-américa ou 
de, simplesmente, América). 

Assim sendo, consideraremos pertinente sublinhar em 
nosso trabalho, para fins de linguagem de comunicação 
instrumental, que Ibero-américa ou Latino-américa, para nós, 
existe enquanto tal e que, quando falamos dela, queremos dizer, 
utilizando as palavras do abbé Domenech: “... le Mexique, 

l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud”3 
                                                      
2 Arturo USLAR PIETRI. ¿Existe América Latina?. Carácas: Universidad Simón Bolívar. Instituto de 
Altos Estudios de América Latina, 1984.  

3 Citado por John L. PHELAM. “El origen de la Idea de Latinoamérica”, Em: Lopoldo Zea (Coord.). 
Ideas en Torno de Latinoamérica I, México: UNAM/UDUAL, 1986, p. 454. 
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Por conseguinte, depois de haver feito tais esclarecimentos, 
permitimo-nos declarar a intenção desta Primeira Parte de nossa 
investigação, a qual não é outra que, ao ir expondo, ainda que de 

forma breve, o devir daquilo que poderíamos denominar: História 
da Filosofia em Ibero-américa ou Latino-américa, com especial 
interesse pela História da Filosofia no Brasil, devido, é claro, às 

particulares características do tema que nos ocupa, a de 
fundamentar solidamente a hipótese que nos serve de guia na 
estruturação de nosso trabalho e que pretendemos demonstrar no 
processo de finalização de nossa investigação. 

Não obstante, É possível uma ‘Filosofia Latino-americana’? 
— interroga-nos de imediato, entre irônico e sarcástico, Joaquín 
Zabalza Iriarte —. “Mais ainda — continua ele — é possível uma 
‘História da Filosofia Latino-americana’?”. E conclui seu raciocínio 
de forma incisiva: “Historia, Filosofía, Latinoamérica. Três 
palavras broncas como potros selvagens que nem historiadores 

nem filósofos nem latino-americanos têm conseguido desbravar, 
segundo parece”4. 

Essas e outras questões, pois, relacionadas com a História 
da Filosofia Ibero-americana e, devido ao tema que nos ocupa, 
derivadas para a História da Filosofia Brasileira, serão nas que nos 
entreteremos ao dar início à nossa investigação. Tal ocupação, 
evidentemente, não é uma simples curiosidade por respostas a 
questões bizantinas nem está motivada por um vaidoso desejo de 
erudição. Na verdade, como já o dissemos, o que nos manterá 
ocupados nesta Primeira Parte, vem exigido pela necessidade lógica 
de enraizar o tema que nos ocupa, isto é, por fundamentar em 
bases firmes o questionamento levantado com as palavras da 
totalidade do título do nosso estudo. Daí que se constitua, sem 

dúvidas, no verdadeiro ponto de partida do nosso trabalho ou no 
cimento que, uma vez estabelecido, nos permita construir sem 

                                                      
4 Joaquín ZABALZA IRIARTE. “Presentación” a Jaime RUBIO ANGULO. Historia de la Filosofía 
Latinoamericana I, Bogotá; USTA/CED, 1979, p. 31  
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temor o edifício da Constituição Política do Império do Brasil (25 
de março de 1824), enquanto clara expressão do Liberalismo em 
Ibero-américa e também, se for o caso, enquanto nítida 

manifestação de um pensamento ‘fora’ do lugar. 
É, pois, nesse sentido e com essa intenção que, nesta 

Primeira Parte, nos propomos desbravar, desvendar e desenvolver 

aspectos relevantes, para nosso estudo, da História da Filosofia em 
Ibero-américa e, de modo específico, no Brasil. Assim sendo, se, 
para evitar equívocos, definimos a Filosofia como “a tomada de 
consciência de nossa realidade”5 e a identificamos, concretamente, 
com “a descrição explícita do que ela vem a dizer”6 sobre essa 
mesma realidade; então resulta claro que, quando falamos de 
desenvolver ou de expor a História da Filosofia em Ibero-américa 
e/ou Brasil, não pretendemos outra coisa que expor ou 
desenvolver a tomada de consciência histórica que se há levado a 
cabo sobre a realidade ibero-americana e/ou brasileira. 

Evidente que, ao insistir em seu caráter histórico, 
queremos ressaltar que não apresentaremos uma Filosofia carente 
de espaço e tempo, nem, certamente, vazia do acontecer histórico; 
senão, ao contrário, uma Filosofia com as mãos sujas de terra 
americana, deitando raízes na cultura ibero-americana e 
comprometida com o devenir histórico do mosaico de povos que 
formam a América Latina. Pois de uma coisa temos absoluta 
certeza: “a história das idéias filosóficas na América Latina mostra 
uma estreita relação com os acontecimentos fundamentais de sua 
vida econômica e política, de maneira tal que os fios divisórios 
entre os diferentes momentos ou épocas da filosofia se enlaçam com 
as transformações de sua evolução histórica geral”7. 

                                                      
5 Leopoldo ZEA. “La Filosofía como conciencia histórica en Latinoamérica”. Em: Revista ECO, no. 
182, Bogotá: Bucholz, Diciembre 1975, p. 164. 

6 Max HORKHEIMER. Eclipse da Razão. Rio de Janeiro; Editorial Labor do Brasil, 1976, p. 176. 

7 Isabel MONAL. Las ideas en la América Latina. Primera Parte. Tomo 1, La Habana: Casa de las 
Américas, 1985, p. 22. 
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Relacionar, desde o começo de nosso trabalho, a Filosofia 
com a História (com seriedade, honestidade e profundidade), é o 
que nos possibilitará, mais adiante, o ajuste preciso que todo o 

desenvolvimento de nosso trabalho requer para chegar ao final. 
Por isso, e com não pouca razão, com tal relação o iniciamos. 





 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

O PROBLEMA DA HISTÓRIA DA 

FILOSOFIA EM IBERO-AMÉRICA 

 

Procurar, investigar, articular, desenvolver e expor alguns 
aspectos da História da Filosofia em Ibero-américa, concentrando-
nos sobretudo em seu peculiar problema, nos impõe, de entrada, 
sustentar como ponto de partida uma das principais e mais 
brilhantes teses defendidas pela Antropologia Filosófica, a saber: a 
de que o ser humano é um animal racional ou, como disse Carlos 
Linneo em uma fórmula já clássica, Homo Sapiens. Indicando-se 
assim, entre outras coisas, que o ser humano “leva em si um agente 
divino que a Natureza não contém subjetivamente”1 que esse 
agente “identifica-se ontologicamente, ou pelo menos em seu 
princípio, com o que eternamente plasma o mundo e lhe dá forma 
de mundo (racionalizando o ‘caos’, convertendo a matéria em 
‘cosmos’)”2; e que tal agente “é absolutamente constante na 

História”3. É essa característica ontológica fundamental, pois, a 
que, em princípio, converte todo ser humano em um filósofo, isto 
é, em um ser constituído de capacidade natural para filosofar ou 
raciocinar. 

Tal tese antropológica em nosso trabalho, certamente, não 
surge por geração espontânea, senão que vem exigida, primeiro, 
pelo mesmo princípio do filosofar e, segundo, pelo próprio começo 
da História da Filosofia em geral. Nesse sentido, ainda que na 
tradição ocidental, conforme Diógenes Laertios, Anaxágoras (500 

a.C.– 428 a.C.) haja sido “o primeiro”4 a reconhecer essa 
capacidade racional no ser humano, denominando-a Nous; na 
realidade, será o filósofo alemão G. W. F. Hegel (1770-1831) quem 

                                                      
1 Max SCHELER. La Idea del Hombre y la Historia. Buenos Aires: La Pléyade, 1981, p. 26 

2 Idem, Ibidem. 

3 Idem, Ibidem. 

4 Diógenes LAERTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1988, p. 48 
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nos dirá que, com seu uso consciente, se produz o famoso milagre 
grego, isto é, a passagem do Mito ao Logos ou, em outras palavras, 
o nascimento da Filosofia. Pois, segundo ele,  

 

Esta transição da primitiva concepção mística a uma concepção 
prosaica se revela aqui à consciência dos atenienses. Tal 
concepção pressupõe a aparição ante o homem, interiormente, de 

postulados completamente distintos dos que antes lhe guiavam; é 
aqui, pois, onde há que buscar as marcas da importante e 

necessária conversão introduzida nas idéias dos homens ao 
fortalecer-se seu pensamento, ao adquirir consciência de si 

mesmos, em uma palavra, ao surgir a Filosofia5. 

 

Assim sendo, se a História da Filosofia Ocidental registra 
na Grécia, com Tales de Mileto (625 a.C.-558 a.C.), seu ponto de 
partida, enquanto que o considera como “o primeiro a filosofar”6; é 
justo e legítimo interrogar-se quem foram os primeiros a filosofar 

no Continente Americano. Tal questão, claro, nos obriga 
necessariamente a entrar em contato com o primitivo habitante 
americano e, conseqüentemente, a mergulhar no mundo da 
América Indígena, Indo-américa ou Ameríndia, em uma busca 
incessante dos filósofos desnudos. 

É desse modo que, de repente, nos deparamos com um 
mosaico cultural de povos ameríndios, alguns nômades e outros 
sedentários.  

 

Uns viviam — nos diz poeticamente José Martí — isolados e 
simples, sem vestes e sem necessidades, como povos acabados de 
nascer; e começavam a pintar suas estranhas figuras nas rochas 

das margens dos rios, onde é mais ermo o bosque e o homem 
pensa melhor nas maravilhas do mundo. Outros eram povos de 

mais idade, e viviam em tribos, em aldeias de canas ou de adobes, 
comendo o que caçavam e pescavam, guerreando com seus 

                                                      
5 G.W.F. HEGEL. Lecciones sobre la Historia de la Filosofía I, México: Fondo de Cultura Económica, 
1985, p. 303. 

6 Idem, p. 158. 
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vizinhos. Outros eram povos já feitos, com cidades de cento e 

cinqüenta mil casas, e palácios adornados de pinturas de ouro, e 
grande comércio nas ruas e nas praças, e templos de mármores 
com estátuas gigantescas de seus deuses7. 

 

Dentre todos eles, tanto historiadores como antropólogos, 
literatos e filósofos, hão privilegiado os habitantes das terras de 
Anáhuac, Mayapan e Tiahuantinsuyo, isto é, aos chamados por 
Darcy Ribeiro de Povos Testemunho.  

 

Designamos como ‘Povos-Testemunho’ — nos diz ele — às 
populações mexicanas, meso-americanas e andinas, enquanto 
sobreviventes de antigas civilizações — Asteca, Maia e Incaica — 

que se desmoronaram ao impacto da expansão européia, 
entrando em um processo de aculturação e de reconstituição 
étnica8.  

 

É, pois, no interior destas antigas civilizações americanas 

que encontramos, de forma paradigmática, as primeiras 
manifestações de um autêntico filosofar americano; inclusive ou 
apesar de que sejam acusadas de conservar ainda, em suas 
teogonias, cosmogonias e antropogonias, uma certa forma 
mitológica ou antropomórfica; pois sabemos bem que, “em seu 
primeiro período, a filosofia conserva ainda em grande parte a 

forma mitológica e antropomórfica”9. Basta, para certificar-se 
disso, fazer uma leitura conscienciosa dos filósofos chamados Pré-
socráticos. 

Desse ponto de vista, resulta claro que, no Continente 
Americano, não é uma verdade total e absoluta o fato de dizer que 
nossos primeiros filósofos sejam os gregos; senão, bem mais, entre 
outros, os Tlamatinime (antigos sábios do povo Náhuatl) e os 

Amauta (antigos sábios do povo Inca); já que eles nos falaram, 

                                                      
7 José MARTÍ. La edad de Oro, Buenos Aires: Editorial Huemul, 1975, p. 115. 

8 Darcy RIBEIRO. As Américas e a Civilização, Petrópolis: Vozes, 1983, p. 108. 

9 Guillermo FRAILE. Historia de la Filosofía I. Madrid: La Editorial Católica/B.A.C., 1976, p. 142. 
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entre muitas outras coisas, por exemplo, de Ometéotl (O princípio 
supremo; o Deus Dual), de Tlillan, Tlapallan (o lugar da cor negra 
e vermelha; a região da sabedoria), de Mictlan (o além mundo; a 

região dos mortos), de Neltiliztli (Verdade, em Náhuatl), de 
Nelhuáyotl (Fundamento, em Náhuatl), de Wiracocha (Deus, em 
Inca) etc. 

Não obstante, apesar da importância que esses povos têm 
em relação com a elaboração de uma História da Filosofia Ibero-
americana, por honestidade intelectual, deve-se reconhecer que 
somente há pouco tempo os temos estudado nesse sentido. 
Pioneiros nesses estudos são, entre outros, Paul Radin10 y Miguel 
León Portilla11. Por outra parte, deve-se reconhecer também que, 
ainda que de forma tímida, apenas ultimamente se começa a 
introduzi-los em algumas das publicações sobre História da 
Filosofia Latino-americana12. 

Porém, voltando à América Indígena: Que aconteceu com 

esses Povos-Testemunho e com as demais comunidades indígenas 
do Continente Americano, que nos legaram, através de seus 
pergaminhos feitos de amate, em seus edifícios de pedras 
ricamente lavradas, assim como em suas obras já castelhanizadas, 
do Popol Vuh e do Libro de Chilam Balam de Chumayel, mostras 
valiosas de sua cultura? Bem o sabemos, depois de 33 dias de 
navegação por mares desconhecidos (8 de setembro a 12 de 
outubro), “por azar, o homem europeu descobre no ano 1492 um 
Novo Mundo, ao qual, por equívoco, começa a chamar Índias 

                                                      
10 Paul RADIN. El Hombre Primitivo como Filósofo. Buenos Aires: EUDEBA, 1960 

11 Miguel León PORTILLA. La Filosofía Náhuatl. México: UNAM, 1979 

12 Jaime Rubio ANGULO. Historia de la Filosofía Latino-americana I. Bogotá: USTA/CED, 1979, pp 
45-68. Isabel MONAL. Las Ideas en la América Latina. Primeira Parte. Tomo I, La Habana: Casa de 

las Américas, 1985, pp. 185-255. Laureano ROBLES. (Edición de), Filosofía Iberoamericana en la 

Época del Encuentro (Cfr. “El Pensamiento Náhuatl” por Miguel León Portilla; El Pensamiento 
Maya” por Mercedes de la Garza; y “El Pensamiento Incaico” por María Luisa Rivara de Tuesta). 

Madrid: Editorial Trotta/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Sociedad Estatal Quinto 
Centenário, 1992, pp. 79-153. 
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Ocidentais e pouco depois América”13. Assim, a partir do 12 de 
outubro de 1492, dia em que Rodrigo de Triana gritou desde a cofa 
da nave almirante: Terra!, acontecimento conhecido 

tradicionalmente como Descobrimento da América; na verdade, se 
inicia a invasão, conquista e colonização da América Indígena.  

É importante ressaltar que este encontro de dois mundos, 

no qual se confrontam e enfrentam duas experiências humanas 
distintas, devido à enorme quantidade de dimensões que produz, 
pode ser visto sob diversos ângulos. Sem perder de vista a 
finalidade de nosso trabalho, enumeraremos as dimensões que nos 
parecem mais importantes em relação a ele. 

Em primeiro lugar, jamais se deve perder de vista a 
dimensão violenta que caracteriza a invasão do Continente 
Americano por homens europeus. Nesse sentido, a resistência 
indígena à invasão, iniciada a partir do momento em que os 
indígenas americanos, de generosos anfitriões, passam a ser 

encarniçados inimigos dos conquistadores europeus, deve ser lida 
como a clara manifestação da defesa de uma vigorosa e nítida 
consciência histórica, diversa da européia, ou melhor, original. Na 
defesa dessa consciência original do mundo da vida indígena, entre 
muitos outros chefes indígenas americanos, entregaram sua vida: 
Caonabo, “o primeiro grande chefe da resistência indígena”14; 
Cuauhtémoc (1497-1525) e Atahualpa (1500-1533). Somente no 
contexto dessa resistência pode ser entendido, em seu mais alto 
significado, o que quer dizer o trauma da conquista da América, 
isto é, a derrota e a queda do primitivo habitante americano e suas 
obras, de Ameríndia. 

Em segundo lugar, apesar de tudo, não se deve esquecer 
que será esse choque violento e dominador que produz o que 

                                                      
13 Germán MARQUINEZ ARGOTE. “El hombre americano: ensayo de interpretación analéctica”. Em: 

Ideología y Praxis de la Conquista (Seleção de textos, glosas e estudo final por Germán Marquínez 
Argote). Bogotá: Nueva América, 1984 a, p. 56. 

14 Josefina OLIVA DE COLL. A Resistência Indígena, Porto Alegre: L.& P.M. Editores, 1986, p. 21. 
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futuramente virá a se chamar Hispano-américa (caso dos países de 
colonização espanhola) ou Ibero-américa (quando se fala dos 
países colonizados por Espanha e Portugal ou pela Península 

Ibérica); isto é, uma nova e original realidade surgida da 
mestiçagem racial e cultural; mas, nem por isso, isenta do conflito 
que significa a desigualdade e a discriminação entre seus próprios 

habitantes: mestiços, índios, mulatos, negros, crioulos e 
peninsulares. Precisamente será nesta conflituosa originalidade 
ibero-americana, que se enquadra nosso trabalho (tanto em nível 
continental como nacional), originalidade que nos acompanha 
como candente desafio ao longo de seu desenvolvimento. 

Porque, em terceiro lugar, uma vez vencida a resistência 
indígena ante os conquistadores europeus15, desencadeia-se um 
processo de colonização e de conquista espiritual que obriga o 
habitante americano natural a perfilar-se dentro de uma mistura 
de raças e culturas estranhas ou a perder-se em minorias étnicas, a 

partir das quais contemplará sua história de liberdade 
interrompida e se verá violentado a viver em outra história que, de 
certo modo, já não lhe pertence; pois, para ele, será a história 
oficial da dominação, já que, ao ser vencido pelo invasor e 
conquistador, perdeu o direito à História. A partir de agora, o índio 
americano será submetido à História Universal, a qual, segundo 
Simeón Jiménez Turón, “quer dizer a História do Ocidente”16.  

Em conseqüência, pelo que se refere à História da Filosofia 
Ibero-americana, no geral, nascerá com um grave defeito, algo 
assim como uma espécie de pecado original, a saber: ignorando 
absurdamente os filósofos desnudos existentes, pelo menos, nos 

                                                      
15 “Estes homens e todos aqueles que eles representam atuarão em duas etapas: de 1502, 1503 ou 

1504 em que se efetua a conquista antilhana e de 1519 a 1534-1535 em que se verifica a anexação do 

território básico continental”, nos diz Francisco MORALES PADRON. Em: Historia del 
Descubrimiento y Conquista de América. Madrid: Editorial Gredos, 1990, p. 307. 

16 Simeón Jiménez TURON. “Historia de la dominación europea en América, escrita por un 
dominado”. Em: Guillermo BONFILL BATALLA (Comp.). Indianidad y Descolonización en América 

Latina. Documentos de la Segunda Reunión de Barbados. México: Editorial Nueva Imagen, 1979, p. 
204 
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Povos Testemunho; ignorando os primeiros que filosofaram neste 
Continente que não se chamava América. Assim, os estudiosos e 
historiadores de nossa filosofia, tradicionalmente, iniciarão sua 

história somente a partir da cultura imposta à América Indígena. 
Dizendo, por exemplo, que, em Ibero-américa, “O período filosófico 
começa a meados do século XVI com a instalação dos ‘Estudios 

Generales’ organizados por algumas ordens religiosas e pela 
criação das três primeiras universidades em São Domingo (1538), 
Lima (1553) e México (1553)”17. 

Não é de todo ocioso dizer, neste momento, que resulta 
inútil e absurdo, senão simplesmente supérfluo, discutir as razões 
para tal indiferença filosófica por parte dos historiadores de nossa 
filosofia, em relação à América Indígena. Como, por exemplo, 
quando se alega que Ibero-américa e/ou Latino-américa, enquanto 
tal, somente passa a existir depois de realizadas a invasão, 
conquista e progressiva colonização de Indo-américa; pois, com 

semelhante argumentação, na verdade, o que se sustenta é a 
marginalização ou negação de uma das raízes do que, por ventura, 
venha a significar o termo Ibero-américa e/ou Latino-américa. 

Para ser justos, torna-se necessário reconhecer a mesma 
dignidade a todas as raízes que nutrem o conteúdo do que 
queremos dizer, quando dizemos Ibero-américa ou Latino-américa; 
ainda que isso nos crie um problema complexo e complicado: o 
problema de nossa originalidade. Como, por outra parte, já o tinha 
percebido Simón Bolívar (1783-1830), quando refletia sobre os 
destinos desta América irredenta. A propósito, ele dizia, em 1815, o 
seguinte:  

 

Nós somos um pequeno gênero humano; ...não somos índios, 
nem europeus, senão uma espécie média entre os legítimos 

proprietários do país e os usurpadores espanhóis: em suma, 
sendo americanos por nascimento e nossos direitos os da Europa, 

                                                      
17 Ismael QUILES. Filosofía Latinoamericana em los siglos XVI a XVIII, Buenos Aires: Ediciones 
Depalma, 1989, p. 7.  
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temos que disputar estes aos do país, e mantermo-nos vigilantes 

contra a invasão dos invasores; assim nos achávamos no caso 
mais extraordinário e complicado18 
 

Pois bem, ainda que corrigido o defeito e redimido do 
pecado original em algumas das publicações mais recentes — como 
já registramos em páginas anteriores —; na realidade, o que 
continua caracterizando a História da Filosofia Ibero-americana é o 
fato de se iniciar somente a partir “da época da penetração 
européia no Continente, deixando na sombra todo o rico passado 
cultural dos povos indígenas”19 À primeira vista, talvez, alguém se 
permita pensar que essa característica, esse pequeno detalhe, não 
significa nenhum defeito em nossa História da Filosofia, antes, pelo 
contrário, uma qualidade. Pois o mais normal seria que, ante um 
Novo Mundo, uma nova realidade e uns povos novos, a Filosofia 
começasse “entre nós, desde zero”20, como todo verdadeiro, 
legítimo e autêntico filosofar. Se assim fosse, ou assim tivesse sido, 

seria verdadeiramente louvável tal empreendimento. Mas, para 
dizer a verdade, o que na realidade aconteceu foi que os 
sobreviventes da América Indígena foram introduzidos 
violentamente a um novo mundo: o mundo do século XVI europeu, 
exportado por espanhóis (12 de outubro de 1492) e portugueses 

(22 de abril de 1500). A partir desse contexto, pois, o pretendido 
começo da Filosofia “entre nós, desde zero”, além do mais, deve ser 
entendido, simples e claramente, como a imposição de uma 
filosofia, a filosofia européia, a um Mundo Novo que se começava a 
perfilar como ibero-americano ou latino-americano. 

Assim, desde a própria invasão da América, passando pela 
conquista e pelo processo jurídico feito à mesma conquista, por 

                                                      
18 Símón BOLÍVAR. “Carta de Jamaica” (Kingston, 6 de septiembre de 1815). Em: Lopoldo ZEA 
(Coord.). Ideas en torno de Latinoamérica I. México: UNAM/UDUAL, 1986 a, p. 25. 

19 Augusto SALAZAR BONDY. ¿Existe una Filosofía de Nuestra América?. México: Siglo XXI, 1976, p. 
14. 

20 Idem, p. 37. 
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exemplo, por Francisco de Vitoria (1483-1546) e Bartolomé de las 
Casas (1484-1566), até o reconhecimento da dignidade humana aos 
índios da América (pelo Papa Paulo III, na encíclica Sublimis Deus 

de 2 de junho de 1537) e a progressiva colonização do Continente 
Americano, vai-se impondo uma visão filosófica européia à 
realidade americana. Precisamente aqui é onde nos parece localizar 

a raiz do problema da filosofia ibero-americana e de sua história, 
melhor dizendo, o de sua originalidade; pois, a rigor, “da Europa 
ela nos chegava já feita”21. 

Onde estaria, pois, sua originalidade? Como veremos ao 
longo deste trabalho, ainda que a Filosofia haja chegado ao 
Continente Americano envolta em uma filosofia que estimulou a 
invasão, justificou e, ao mesmo tempo, por paradoxal que pareça, 
julgou o processo de conquista e colonização; na realidade, 
considerando que se enfrentaram com um Novo Mundo e, 
também, que estavam fazendo um novo (Ibero-américa), 

poderíamos dizer que os colonizadores, “ao exercer sua ação, 
sofreram também a influência das novas condições que o meio lhes 
oferecia; e aí já se encontra uma primeira modificação do modelo 
original europeu”22. Por conseguinte, ao transplantar e aplicar a 
filosofia européia no Continente Americano, os europeus na 
América, ao irem tornando possível a existência da Ibero-américa, 
não seguiram rigorosamente o modelo europeu, senão que o 
adotaram e o adaptaram às condições reais da Ibero-américa, 
produzindo, com isso, sua peculiar autoctonia e originalidade. 

É essa peculiar originalidade da Filosofia Ibero-americana, 
entre outras coisas, o que fará Hegel dizer, em suas aulas de 
Filosofia da História Universal (ministradas entre 1822-1828), que 

                                                      
21 João Cruz COSTA Contribuição ao Estudo da História das Idéias no Brasil (O desenvolvimento da 

filosofia no Brasil e a evolução histórica nacional). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1956, p. 18. 

22 Idem, p. 16. 
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“tudo quanto sucede na América tem sua origem na Europa”23; e, 
portanto, que tudo o que ali acontece “não é mais que o eco do 
Velho Mundo e o reflexo de vida  alheia”24. Essa observação 

hegeliana sobre o pensamento ibero-americano levará alguns 
estudiosos de nossa filosofia a duvidar da possibilidade de falar, em 
Ibero-américa, de uma História da Filosofia Ibero-americana em 

sentido estrito, quer dizer, porque verdadeiramente nossa; ou 
apenas em uma História da Filosofia em Ibero-américa, dando a 
entender, com isso, que nossa filosofia, na realidade, não é mais 
que uma filosofia estrangeira que passeia por nossa terra. 

Mas, a propósito, e seja como for, a partir de quando se 
começa a escrever ou a historiar a vida filosófica em Ibero-
américa? Ou, dito de outra maneira, quem são os primeiros ibero-
americanos que, ao escreverem a História da Filosofia em Ibero-
américa, ao mesmo tempo, começam a registrar sua 
historiografia? A respeito, encontramos diversas posições. 

Arturo Andrés Roig, por exemplo, nos diz que “um dos 
documentos mais antigos, com o qual se inicia este tipo de 
historiografia, é o trabalho do cubano José Manuel Mestre ‘De la 
Filosofía en la Habana’, de 1861”25. Por sua vez, Isabel Monal chega 
a ver, não só na obra do brasileiro Luís Pereira Barreto senão até 
na Oración Cívica do mexicano Gabino Barreda, “Uma tentativa de 
periodização filosófica para nossos países”26, exposta segundo a lei 
dos três estados (Teológico, Metafísico e Positivo) desenvolvida por 
Augusto Comte. E há até quem indique a obra de Antonio de León 
Pinelo: Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y 

                                                      
23 G.W.F. HEGEL. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. Madrid: Revista de Occidente, 
1953, Tomo I, p. 177. 

24 Idem, p. 183. 

25 Arturo Andrés ROIG. “Interrogaciones sobre el pensamiento filosófico”. Em: Leopoldo ZEA (Coord. 

e Int. de). América Latina en sus Ideas. México: UNESCO/Editorial siglo XXI, 1986 b, p. 52. José 

Manuel MESTRE. De la Filosofía en la Habana. La Habana: Ministerio de Educación. Dirección de 
Cultura, 1952.  

26 Isabel Monal. (1985), p. 19 
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Geográfica (Madrid, 1629), como “uma importante contribuição à 
história das idéias em Latino-américa”27. 

De nossa parte, ao nos exigir um certo rigor e delimitação 

quanto aos títulos específicos dos trabalhos em estudo, nos pareceu 
razoável sustentar os resultados da investigação feita por Arturo 
Andrés Roig, antes citado, e, em conseqüência, o seguimos quando 

nos diz que, depois da obra de José Manuel Mestre, “em 1878, 
apareceu o livro ‘A Filosofia no Brasil’ de Sylvio Romero; em 1875 e 
1876 publicam-se respectivamente as obras ‘La Filosofía en la 
Nueva España’ de Agustín Rivera e ‘Apuntaciones Históricas sobre 
la Filosofía en México’ de Emetério Valverde Téllez”28 . 

Como se vê, os primeiros estudos sobre História da 
Filosofia em Ibero-américa são de caráter nacional e impregnados, 
nos seus próprios títulos, por um espírito ou consciência de que em 
Ibero-américa temos apenas uma Filosofia Européia “em...” e não 
uma filosofia própria; indicando com isso, como nos dirá Sylvio 

Romero, “a ausência de uma genética”29. 
Mesmo assim: Quando se começam a escrever estudos de 

caráter continental sobre a História da Filosofia em Ibero-américa? 
Segundo Arturo Andrés Roig, “Em 1908, o peruano Francisco 
García Calderón começa um novo tipo de historiografia com seu 
escrito: ‘Les Courants Philosophiques dans L’Amérique Latine’, o 
primeiro em seu gênero por seu caráter geral”30. Assim, pois, esse 
texto constitui o escrito fundador tanto da História da Filosofia em 
Ibero-américa como da historiografia filosófica ibero-americana. 

                                                      
27 Harold Eugene Davis. “La Historia de las Ideas en Latinoamérica”. Em: Leopoldo Zea (Coord.). 
Ideas en torno de Latinoamérica I. México: UNAM/UDUAL, 1986 a, p. 670. 

28 Arturo Andrés ROIG. Em: Leopoldo ZEA (Coord. e Int. de). (1986b), p. 52. 

29 Sylvio ROMERO. Obra Filosófica (Introdução e seleção de Luís Washington Vita). Rio de 

Janeiro/São Paulo: Livraria José Olympio Editora/EDUSP, 1969, p. 32. Sylvio ROMERO. A Filosofia 
no Brasil. Porto Alegre: Tipografia da Deutsche Zeitung, 1878.  

30 Arturo Andrés ROIG. Em: Leopoldo ZEA. (1986b), p. 53. Francisco Garcia CALDERON. “Les 
courants philosophiques dans l’Amérique Latine”, em: Revue de Métaphisique et Morale, Paris, Anno 
XVI, No. 5, septembre de 1908, pp. 674-681. 
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Havendo registrado, portanto, o nascimento da história da 
História da Filosofia em Ibero-américa, seja em nível nacional ou 
continental; passamos, nas páginas seguintes, a expor a 

periodização que se encontra, não apenas nessa historiografia 
filosófica fundadora, senão, também, na bibliografia historiográfica 
de caráter filosófico de que podemos dispor atualmente. E o 

fazemos, vale a pena destacá-lo, com a clara intenção de ir 
construindo uma espécie de círculos concêntricos que nos levarão, 
cada vez mais, em direção ao esclarecimento do objetivo nuclear da 
totalidade de nosso trabalho. Assim sendo, a presente exposição 
em que se divide a História da Filosofia Ibero-americana tem por 
finalidade, não apenas contextualizar em um marco maior toda a 
História da Filosofia Brasileira, enquanto singular expressão de 
Filosofia Ibero-americana; senão, sobretudo (como veremos nos 
capítulos seguintes), devido ao tema central de nosso trabalho, o de 
situar dialeticamente o Liberalismo Brasileiro, enquanto clara 

manifestação de um Liberalismo Ibero-americano, isto é, pleno de 
uma particular e estranha originalidade. 

Assim sendo, desenvolveremos a seguir os períodos em que 
tradicionalmente se tem dividido a História da Filosofia em Ibero-
américa; cuidando, claro, que atendam em sua exposição àquilo 
que é pertinente ao nosso trabalho; visto que não é de nosso 
interesse, no momento, fazer uma exposição detalhada da mesma.  

Considerando que a Filosofia em Ibero-américa, em seu 
Primeiro Período, impõe-se como fazendo parte de uma cultura de 
dominação (a qual, queira-se ou não, irá contornando o perfil do 
que será Hispano-América e Luso-américa; ou, dito de maneira 
sintética, Ibero-América); pensamos que seria correto denominar 
tal período de: 
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I. A ESCOLÁSTICA EM IBERO-AMÉRICA: 1538-1804. 

 

Embora saibamos que “antes de deixar-se sentir por sua 

presença, América se deixava sentir por sua ausência”31 (Vgr. na 
Atlântida de Platão ou em a Última Tule de Sêneca), segundo o 
dizer de Alfonso Reyes; na realidade, a invenção da América 
(Edmundo O’Gorman) ou, para dizer melhor, a invenção da Ibero-
américa irá acontecendo a partir do 12 de outubro de 1492, 
inspirada em uma tardia Filosofia Escolástica Medieval, a qual, ao 
mesmo tempo que permite a conquista e a colonização do 
Continente Americano, as submete a julgamento. 

Sem dúvida, será com a fundação da primeira 
Universidade no Novo Mundo (São Domingo, 1538) que, tal 

filosofia, adquire estatuto legítimo de cidadania entre nós. Assim, 
passará a ser conhecida com diversos nomes: Filosofia Cristã, 
Filosofia Aristotélico-Tomista, Filosofia Escolástica ou 

simplesmente Tomismo. Entretanto: Qual é a definição que nos 
permite identificar essa filosofia de tão variados nomes e que, em 
nosso caso, além de ser uma de tantas filosofias em Ibero-américa, 

pouco a pouco, devido a sua adaptação à circunstância americana, 
irá sendo conhecida como Escolástica Ibero-americana? Segundo 
Gilson Boehner, tal filosofia se define como sendo “toda filosofia 
que, criada por cristãos convictos, distingue entre os domínios da 
ciência e da fé, demonstra suas proposições com razões naturais e, 
não obstante, vê na Revelação cristã um auxílio valioso e, até certo 
ponto, inclusive, moralmente necessário para a razão”32.  

Marcada fortemente pelo Tomismo ensinado na 
Universidade de Salamanca (no caso da América Hispânica) e na 
Universidade de Coimbra (no caso da América Lusa), a Escolástica 

em Ibero-américa pode ser subdividida nos seguintes momentos: 

                                                      
31 Alfonso REYES. “Última Tule”. Em: Obras Completas. México: Fondo de Cultura Económica, 1961, 
Tomo XI, p. 61. 

32 E. GILSON – P. BOEHNER. História da Filosofia Cristã. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 9. 
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A) Primeiro Momento: 1538-1620. 
Este momento está radicalmente animado por “a filosofia 

política na conquista da América” (Sílvio Zavala), do qual 

sobressaem acontecimentos fundamentais como: As Primeiras Leis 
das Índias (1512), As Novas Leis das Índias (1542) e a famosa 
controvérsia sobre os índios entre Bartolomé de las Casas e Juan 

Ginés de Sepúlveda (1550). 
Entretanto, academicamente falando, também pode ser 

considerado como de Restauração Escolástica, pois “coincide com a 
restauração escolástica realizada na Espanha durante o século 
XVI”33. Desse ponto de vista, as figuras mais relevantes são: Fray 
Alonso de la Vera Cruz, Fray Julián Garcés, Fray Juan de 
Zumárraga, Don Vasco de Quiroga e o padre Antonio Rubio. 

 
B) Segundo Momento: 1620-1767. 

Enquanto na América, uma vez pacificados os indígenas, é 

o momento do florescimento da colonização, do Patronato Real, da 
conquista espiritual e das rivalidades e maquinações entre 
franciscanos, dominicanos, agostinianos, jesuítas etc.; na Europa é 
o momento do esplendor do Empirismo, do Racionalismo e da 
Ilustração, correntes que penetraram na Península Ibérica durante 
os reinados de Carlos III (Espanha) e de José I (Portugal), 
manifestando-se no modo de entender a doutrina regalista, na 
aguda crítica à Filosofia Escolástica e na paulatina e corrosiva 
política antijesuítica. Daí que, segundo Ismael Quiles, esse 
momento pode ser denominado de decadência escolástica34. 

As figuras mais destacadas neste intervalo são: Fray Alonso 
Briseño e os jesuítas Diego José Abad, Francisco Javier Alegre, 
Joaquín Millás, Nicolás de Olea e Miguel de Viñas. 

 
 

                                                      
33 Ismael QUILES. (1989), p. 7. 

34 Idem, p. 9. 
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C) Terceiro Momento: 1767-1804. 
Expulsos progressivamente do Continente Americano (Rio 

da Prata, 1735; Paraguai, 1755; Brasil, 1759), os jesuítas acabaram 

por ser expulsos de toda a Península Ibérica (1767) e, finalmente, 
extintos pelo Papa Clemente XIV, mediante o Breve Dominus et 
Redemptor Noster, em 21 de julho de 1773. É quando começa a 

perder sua hegemonia em Latino-américa a Filosofia Escolástica, 
ante o embate da progressiva presença da chamada Filosofia 
Moderna. De tal modo que podemos caracterizar este momento 
como o de “uma marcada influência da ‘filosofia nova’, sobretudo 
do cartesianismo”35. 

As figuras mais destacadas neste momento são: o padre 
Benito Días de Gamarra e Fray José Elías del Carmen.  

Se levamos em consideração que, junto com o transplante 
da Civilização Européia para o Continente Americano, os 
colonizadores (durante os séculos XVI, XVII e XVIII), de qualquer 

maneira, enfrentam o desafio de inventar um Novo Mundo e, em 
conseqüência, de fundar uma política, economia, religião e, em 
geral, uma cultura (a cultura ibero-mericana), então podemos 
dizer que, apesar da característica essencialmente especulativa da 
Filosofia, na formação do perfil ibero-mericano, ela se caracterizará 
mais por uma dimensão prático-política; decorrente, por lógica, do 
modo de entendê-la na Península Ibérica, tal e como o atestam João 
Cruz Costa e Oliveira Martins quando dizem que “a filosofia 
portuguesa é essencialmente prática”36 e que “o misticismo 
constitucional do espanhol não é metafísico. É moral”37. 

Fundada, pois, a Filosofia Ibero-americana com uma 
pesada carga de preocupação social, não obstante, e apesar da tese 

                                                      
35 Idem, p. 11. 

36 João Cruz COSTA. A filosofia no Brasil. Ensaios. Porto Alegre: Edição da Livraria do Globo, 1945, p. 
25. 

37 J. P. Oliveira MARTINS. História da Civilização Ibérica. Lisboa: Publicações Europa-América Ltda, 
s/d, p. 159. 
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de Ricardo Levene de que “as Índias não eram colônias”38; na 
realidade, desde seu nascimento, Ibero-américa se perfila com a 
profunda marca da opressão, da desigualdade e da discriminação 

entre peninsulares, crioulos, mestiços, mulatos, índios e negros. E 
sendo esses os primeiros homens ibero-americanos, são eles que 
imprimirão um rosto à Ibero-américa. 

Três séculos de colonialismo (1492-1800) foram suficientes 
para que a consciência crioula e mestiça nascesse, se unificasse e se 
sublevasse contra a tutela exercida pelos impérios espanhol, 
português e francês, e iniciasse sua ininterrupta luta pela 
emancipação política, econômica, social e cultural: desde o Haiti 
(1804) até Cuba (1898) e Panamá (1903). Significa, então, que  

 
a tomada de consciência dos Hispano-americanos acerca de sua 

realidade, foi se concretizando em uma série de etapas cujas 
origens chegam até os mesmos conquistadores. Mas foi em 
meados do século XVIII quando, devido a uma série de 

circunstâncias históricas e culturais, se fez mais clara esta tomada 
de consciência. O apoio teórico deste conhecimento o ofereceram 
—nos diz Leopoldo Zea — as idéias filosóficas então em voga, as 

quais se agrupavam sob o nome genérico de Ilustração39.  
 

É por isso, que, novamente importada uma das correntes 

filosóficas européias, poderíamos denominar o Segundo Período da 
História da Filosofia Ibero-americana como: 

 
II. A ILUSTRAÇÃO EM IBERO-AMÉRICA: 1804-1830. 

 
O punhado de crioulos e mestiços, seguidos por uma 

imensa massa de indígenas e negros que encabeçam as Revoluções 

de Independência na Ibero-américa vão importar um modelo de 

sociedade inspirados nos ideais da Enciclopédia e da Ilustração 

                                                      
38 Ricardo LEVENE. Las Indias no eran Colonias. México: Fondo de Cultura Económica, 1951. 

39 Leopoldo ZEA. El pensamiento Latinoamericano. Barcelona: Editorial Ariel, 1976, p. 65. 
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(Aufklärung), assim como na Filosofia Política do Liberalismo 
europeu; “sem saber que não existem soluções pré-fabricadas e 
etiquetadas para estes ou aqueles problemas, nestas ou naquelas 

condições de tempo e de espaços culturais”40. Mesmo assim, tal 
importação consciente de idéias estranhas à realidade ibero-
americana, já não nos permitirá falar de uma cultura imposta ou 

de dominação (como fazíamos no período anterior com relação à 
América Indígena), senão, simplesmente, de uma cultura aceita e 
admitida, pelo menos, por aqueles que se propunham a 
independência política de Ibero-américa. Tal independência dos 
territórios ibero-americanos, certamente, “não foi resultado de 
uma negociação pacífica, de um acordo bilateral ou internacional 
no qual, em contrapartida de concessão da independência, os países 
metropolitanos puderam conservar determinados privilégios”41. 
Não. Cumpriu-se invariavelmente graças à rebelião dos negros 
(caso do Haiti), dos crioulos e mestiços (apoiados por uma grande 

quantidade de indígenas), os quais desencadearam sangrentas 
guerras de libertação. 

Desse ponto de vista, consideramos que não é de todo justa 
a apreciação de Leopoldo Zea quando diz: “pelo que se refere ao 
Brasil, sua emancipação política, assim como as demais mudanças 
políticas que se realizaram, alcançou-se dentro da mais completa 
ordem: um bom dia, o povo que dormira sendo colonial despertava 
sendo um Império independente; para despertar outro dia sendo 
República”42. A esse respeito, preferimos sustentar a tese de José 
Honório Rodrigues quando diz:  

 

Desde as Aspirações Nacionais (São Paulo, 1963) venho 
sustentando que a História do Brasil foi muito mais cruenta que a 

escrita e ensinada... As insurreições indígenas começam no 
primeiro século e perduram até hoje, sob as formas mais 

                                                      
40 Paulo FREIRE. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 79. 

41 Carlos RAMA. Historia de América Latina. Barcelona: Editorial Bruguera, 1982, p. 44. 

42 Leopoldo ZEA. (1976), p. 78. 
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variadas. Os alicerces da civilização mestiça foram construídos no 

Brasil com sangue, e a maioria popular indígena e negra foi 
sangrada e ressangrada43. 
 

Nestas guerras de libertação se distinguiram homens como 
Simón Bolívar (1783-1830), Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), 
José de San Martín (1777-1850) e toda uma constelação de 
libertadores que não deixaram apagar a tradição iniciada por 
Caonabo e Anacaona (São Domingo), Cuauhtémoc (México), 
Atahualpa (Peru) e muitos outros chefes indígenas americanos. 

Motivados, pois, por um grande otimismo e confiança no 
poder do ser humano, a razão e a ciência; e influenciados pelas 
mudanças radicais que estavam acontecendo no resto do mundo 
(Revolução da Independência Americana, 4 de julho de 1776; 
Revolução Francesa, 14 de julho de 1789; Cortes de Cádiz, reunidas 
em 4 de setembro de 1810; Revolução Portuguesa, 24 de agosto de 
1820), os revolucionários ibero-americanos aspiram a um futuro 

melhor, a um progresso indefinido, a uma sociedade livre de 
preconceitos, fanatismos e superstições, igualitária, democrática e 
feliz. É por isso que, politicamente, dirigem seus ataques ao que 
consideram os pilares do Antigo Regime, isto é, ao altar e ao trono; 
e, filosoficamente, criticam a Filosofia Escolástica Colonial como:  

 
1) “Período de obscuridade intelectual; 

2) Limitado a uma repetição escolar das doutrinas e do jargão 

da escolástica; 

3) Dominado pelo dogmatismo filosófico de Aristóteles, Santo 

Tomás e a tradição escolástica; e, 

4) Pela mesma razão, reação a todo progresso científico e 

desconhecedor das inquietudes que no campo da filosofia e, 

sobretudo, das mesmas ciências positivas, existia nas nações 

avançadas da Europa”44. 

                                                      
43 José Honório Rodrigues. História da História do Brasil. Primeira Parte. Historiografia Colonial. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979, p. 319 

44 Ismael QUILES. (1989), pp. 5-6 
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Nutridos, pois, com essas idéias, os revolucionários, 

políticos e pensadores ilustrados independentistas vão lutar e 

conquistar a emancipação política de Ibero-américa. 
Mas, de imediato, os mesmos libertadores, deram-se conta 

de que a emancipação política não bastava, de que era necessária 

uma transformação em um nível mais profundo da sociedade; 
pois, por uma parte, a importação repentina “da estrutura do 
Estado nacional democrático, sem nenhuma prévia consideração 
por nosso contexto”45, não foi acompanhada de uma promoção 
cultural que integrasse os habitantes ibero-americanos à nova 
situação criada e, em conseqüência, provocasse sua participação na 
caminhada de sua sociedade; pelo contrário, a imensa maioria da 
população ibero-americana continuou analfabeta, marginalizada e 
explorada, agora, pela elite de crioulos e mestiços que haviam 
substituído os colonizadores. Por outra, o absurdo espetáculo que 

as jovens nações começaram a oferecer, imediatamente, depois das 
guerras de independência, era deprimente: “A anarquia e o 
despotismo movimentam-se alternativamente em um círculo 
vicioso”46. 

Mesmo assim, devemos afirmar que é neste momento que 
Ibero-américa está nascendo e configurando-se como um conjunto 
de nações independentes. Do ponto de vista econômico, do braço 
de uma aristocracia predominantemente agrária; como também, 
de uma empreendedora oligarquia burguesa urbana, as quais, de 
comum acordo, irão imprimindo-lhe um aspecto agro-exportador 
ante as poderosas nações que substituirão os impérios de Espanha 
e Portugal, isto é, Inglaterra e França. Do ponto de vista político, 
invariavelmente, Ibero-américa é atravessada por intensas lutas 

internas entre os diversos militantes dos partidos (exceção ao 
Brasil) Conservador e Liberal, os quais, ao acusarem-se 

                                                      
45 Paulo FREIRE, (1980), p. 79. 

46 Leopoldo ZEA. (1976), p. 67. 
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mutuamente, na realidade não conseguem esconder sua estrita 
sede de poder. “O conservador vê o liberal como um ser odioso, 
perigoso, inimigo da família, da ordem, da paz, da religião, de 

Deus; o liberal imagina o conservador um ser hipócrita, tenebroso, 
mesquinho, ignorante, que por perversidade de alma, mais que por 
carência de inteligência, pretende apagar as luzes do século”47. Em 

meio a tudo isso e intermediando as devastadoras guerras civis: 
aparece o exército como árbitro indiscutível, isto é, tudo é decidido 
pela força das armas e não da razão. O exército, “ao inclinar-se já a 
uns, já a outros, dá o Poder. Por isso, todos tratam de lisonjeá-lo e 
atraí-lo quando estão na oposição e, ao chegar ao Governo, 
apressam-se a depurá-lo, a purificá-lo, ou seja, a expulsar todos os 
elementos de ideologia contrária”48. 

Dentro deste panorama desolador oferecido pela Ibero-
américa recém independente, vão se encontrar uma série de idéias 
que, devido a seus matizes tão diferentes, formam uma espécie de 

visão caleidoscópica e que, à falta de uma denominação melhor, os 
historiadores da Filosofia em Ibero-américa, procurando sintetizá-
las, resumem-nas com o nome de: 

 
III. PRAGMATISMO IBERO-AMERICANO: 1830-1870. 

 
A anarquia social refletir-se-á na anarquia e justaposição de 

idéias que, novamente importadas da Europa, caracterizam este 
Terceiro Período da História da Filosofia em Ibero-américa: 
Neotomismo, Ideologia, Tradicionalismo Francês, Sansimonismo, 
Sensualismo, Utilitarismo e para não enumerar mais, o Ecletismo. 
Vão representar essa mescla filosófica pensadores como: Francisco 
Mont’Alverne, Domingo José Gonçalves de Magalhães, José María 

Luis Mora, José Victorino Lastarria, José Esteban Echeverría, Juan 

                                                      
47 Ramón INSUA RODRIGUEZ. Historia de la Filosofía en Hispanoamérica. Guayaquil: Imprenta de la 
Universidad, 1945, p 137. 

48 Idem, Ibidem. 
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Bautista Alberdi, Francisco Bilbao, Andrés Bello, José de la Luz y 
Caballero e Domingo Faustino Sarmiento. 

Tais pensadores testemunharão e acompanharão o 

surgimento de um estilo característico de governar em Ibero-
américa: o do caciquismo, o caudilhismo, ou o do ditador no mais 
obsoleto estilo feudal. Estilo recolhido, posteriormente, em 

romances como Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos; El Otoño 
del Patriarca, de Gabriel García Márquez; El Recurso del Método de 
Alejo Carpentier; e, sobretudo, Facundo. Civilización y Barbarie 
(1845), de Domingo Faustino Sarmiento. Pois, nesta Ibero-américa 
independente, é a hora de, por exemplo, José Gaspar Rodríguez 
Francia no Paraguai, Juan Manuel de Rosas na Argentina, Antonio 
López de Santa Anna no México e Gabriel García Moreno no 
Equador. 

Isso posto, o que é que levava “nossas repúblicas dolorosas 
da América, erguidas entre as massas mudas de índios, sob o ruído 

da luta entre o livro e o cirial, sobre os braços sangrentos de uma 
centena de apóstolos”49, à anarquia, ao não saber viver em 
liberdade e, conseqüentemente, à necessidade do estabelecimento 
de ditaduras ou, parafraseando a Etienne de la Boétie, a uma 
servidão voluntária?  

Os pensadores antes citados vão responder tal pergunta, 
dizendo que a raiz do mal encontra-se em nossa trágica herança 
colonial, pois, para eles, “a Colônia havia formado a mente que 
agora entorpecia o progresso. Ali estava todo mal”50. Trata-se 
agora, por isso, de desarraigar tal mentalidade e colocá-la sob um 
novo paradigma ou de realizar uma nova tarefa, como 
conseqüência lógica da emancipação política: a emancipação 
mental de Ibero-américa. Nesta nova etapa, portanto, leva-se a 

cabo um esforço descomunal de apagar todo resquício da Europa 

                                                      
49 José MARTI. “Nuestra América”. Em: Roberto FERNANDEZ RETAMAR (Org). Política de Nuestra 
América. México: Siglo XXI, 1987, p. 38. 

50 Leopoldo ZEA. (1976), p. 68 
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medieval, feudal, conservadora e reacionária, deixada pela 
colonização da Península Ibérica, por um lado; e, por outro, de 
substituí-la pela importação de uma Europa moderna, industrial, 

liberal e progressista. Para isto, se combate com a pena e a espada. 
Assim, toda Ibero-américa encontra-se dividida em duas partes: 
Unitários contra Federalistas, na Argentina; Pelucones contra 

Pipiolos no Chile; Federales e Centralistas no México, Colômbia, 
Venezuela etc. Como nos informa Octavio Ianni: “A partir do 
contraponto cidade-campo, ordem-anarquia, progresso-atraso, 
europeu-americano, coloca-se o dilema de civilização ou barbárie”51. 
O novo ideal de civilização a ser alcançado pelos ibero-americanos 
estará permeado, desde a raiz, por um desejo vão de ser como... 
pois, neste momento, os ibero-americanos pretendem modelar sua 
sociedade segundo os parâmetros oferecidos pela Inglaterra, 
França e Estados Unidos da América do Norte. 

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), a partir desse 

contexto, proporá: “Alcancemos os Estados Unidos. Sejamos a 
América como o mar é o oceano. Sejamos Estados Unidos52. Por sua 
vez, Juan Bautista Alberdi (1810-1884) perguntar-se-á: “Poderia o 
clero dar à nossa juventude os instintos mercantis e industriais que 
devem distinguir o homem da América do Sul? Brotará de suas 
mãos essa febre de atividade e realizações que o faça ser o ‘yankee’ 
hispano-americano?”53. 

Procurando transplantar um ideal exógeno, pois, 
encontrar-se-ão nessa luta da civilização contra a barbárie, como já 
dissemos, uma variada série de correntes filosóficas: sensualismo, 
utilitarismo, ecletismo etc. “Sem embargo, nos diz Leopoldo Zea, 
nenhuma destas filosofias chegou a ter a importância do 

                                                      
51 Octavio IANNI. Revolução e Cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, p. 15. 

52 Domingo Faustino SARMIENTO. Conflicto y Armonía de las Razas en América. Buenos Aires: Edit. 
Intermundo, 1946, p. 357. 

53 Juan Bautista ALBERDI. Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República 
Argentina. Buenos Aires: Ediciones De-palma, 1964, p. 31. 
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positivismo”54. Enquanto que as primeiras serviram de 
ferramentas de combate e de armas destrutivas da herança 
colonial ibérica; “o Positivismo pretendeu ser algo mais: a doutrina 

filosófica que suplantaria a Escolástica”55. Isto é, uma visão de 
mundo que organizaria a sociedade e, ao mesmo tempo, dotaria os 
ibero-americanos de uma mentalidade orgânica, construtiva e 

eficaz.  
Desse modo, devido à influência marcante do filósofo 

francês Augusto Comte, o Quarto Período da História da Filosofia 
em Ibero-américa denomina-se: 

 
IV. O POSITIVISMO EM IBERO-AMÉRICA: 1870-1920. 

 

A importação e o aparecimento do Positivismo em Ibero-
américa significaram, praticamente, a extinção de todas as 
correntes filosóficas anteriores, com honrosa exceção da 

Escolástica, que se refugia em Seminários e Conventos. A 
Metafísica e as Humanidades, em geral, além de receber ataques 
duríssimos por parte dos positivistas, são formalmente expulsas 

dos programas de ensino público. No aspecto político, os ideais 
positivistas mostram-se imbatíveis, por exemplo, na chamada 
Guerra de Reforma do México (encabeçada por Benito Juárez) e na 
Proclamação da República do Brasil (15 de novembro de 1889). 
Além disso, no interior dos tradicionais partidos Conservador e 
Liberal, sempre em disputa e alternando-se no exercício do Poder, 
surge um estranho fenômeno: aparece um terceiro partido 
formado por elementos desgarrados do velho tronco histórico 
conservador, denominando-se Progressista ou Científico (caso do 
México), o qual, em aparente síntese, ataca o individualismo dos 

liberais e, ao mesmo tempo, defende a ditadura como o sistema de 
governo mais apropriado para as novas nações ibero-americanas. 

                                                      
54 Leopoldo ZEA. (1976), p. 77. 

55 Idem, Ibidem. 
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Tudo isso acontece em nossas terras durante a “moderada 
ascensão da burguesia, a qual se projeta ao longo do resto do 
século XIX e adentra-se até os primeiros lustros do século XX”56. 

Alguns de seus principais representantes foram: Sylvio Romero, 
Luís Pereira Barreto, Tobias Barreto, Gabino Barreda, Justo Sierra, 
Angel Floro Acosta, Florentino Ameghino, Eugenio Maria de 

Hostos, Juan Montalvo, José Ingenieros, Enrique José Varona e 
Manuel González Prada. 

Assim, as burguesias nacionais da Ibero-américa 
independente, em seu afã de desenvolvê-la na direção da 
modernidade européia, irão integrá-la ao sistema capitalista 
industrial como exportadora de alimentos, minerais e combustíveis 
necessários aos países industrializados e, ao mesmo tempo, lhe 
imprimirão um caráter de dependência, isto é, do desenvolvimento 
do subdesenvolvimento (Andrew Gunder Frank). Como nos disse 
Ignacio Sotelo: “O período que se estende de 1870 a 1930 configura, 

em seus traços fundamentais, a fisionomia da América Latina 
resultante da sua integração ao sistema capitalista industrial”57. 
Somente que, nestes momentos, “a presença européia é 
conceituada por ambas as partes como ‘fator civilizatório’”58. Nesse 
sentido, durante as primeiras décadas do século XX, um pouco por 
todas as partes, tem-se a sensação de estar participando 
verdadeiramente das vantagens da civilização. E até alguns países 
ibero-americanos chegam a comparar-se, acriticamente, com os 
países europeus ou com os Estados Unidos da América, na vã 
tentativa de desempenhar um papel hegemônico na região. Assim, 
o ambiente que se respira é o de confiança ilimitada no progresso 
da ciência e o da possibilidade de um futuro de amplo bem-estar 
para todos. 

                                                      
56 Isabel MONAL. (1985), p. 26. 

57 Ignacio SOTELO. Sociologia da América Latina. Rio de Janeiro: Edit. Pallas, 1975, p. 126. 

58 Idem, p. 127. 
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Não obstante, e apesar do otimismo desmedido das 
burguesias nacionais, também “um surdo descontentamento deixa-
se notar rapidamente em muitas classes sociais”59. A 

espiritualidade ibero-americana de funda raiz cristã entra em 
choque com o materialismo da época. O conforto, conseguido à 
base do trabalho de muitos, era desfrutado apenas por poucos, 

sobressaindo na sociedade mais o egoísmo individualista, que a 
preocupação pelo bem comum da coletividade. Os negócios 
públicos, acaparados por alguns grupos oligárquicos, mais que 
redundar em benefícios para a comunidade, são postos a serviço de 
interesses particulares. É verdade que as vias de comunicação 
crescem (estradas de ferro, por exemplo) e as indústrias se 
expandem; mas, na realidade, seu controle e proveito escapam das 
mãos ibero-americanas. Conseqüência disso, em Ibero-américa vão 
aparecendo uma lumpen burguesía e um lumpen proletariado 
que, com o passar do tempo, constituirão a estrutura clássica de 

um Capitalismo Dependente (Florestan Fernandes), periférico, 
subdesenvolvido; pois, “a burguesia em Hispano-américa não é 
outra coisa que um instrumento a serviço da grande burguesia 
européia e norte-americana que lhe serviu de modelo”60   

Esse surdo descontentamento social se fará sentir também 
no interior do pensamento filosófico em voga, neste caso, o 
Positivismo Ibero-americano em suas três vertentes: 

 
a) A de orientação materialista, inspirada em parte nos 

materialistas vulgares; 

b) A de orientação evolucionista, propugnadora das teorias de 

Spencer e Darwin; e 

c) A de orientação positivista, cuja origem específica é o 

pensamento de Augusto Comte. 
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60 Idem, Ibidem. 
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Várias foram as causas, tanto de ordem nacional como 
continental, que provocaram o desmoronamento do Positivismo 
em Ibero-américa;  

 

porém é no âmbito político – nos diz Risieri Frondizi – onde há 
que buscar a razão principal do declínio do Positivismo em 
relação com a liberdade. Em alguns casos, como no México, 

porque o Positivismo estava associado a uma ditadura que era 
derrocada; em outros, como em Cuba, porque aconselhava o 

status quo colonial frente à possibilidade da independência que se 
aspirava61. 
 

Assim, novamente, para rechaçar o Positivismo, a 
insatisfação dos pensadores ibero-americanos (muitos dos quais 
eram formados no próprio Positivismo) manifesta-se a partir da 
adoção das idéias antipositivistas vindas e produzidas na Europa. 
Apoiados teoricamente, primeiro, “nos filósofos franceses 

(Boutroux, Bergson), depois nos alemães (Nietzsche, Husserl, 
Dilthey, Scheler, Hartmann, Jaspers) e no filósofo italiano Croce”62, 
homens como Alejandro O. Deustua, no Peru, Antonio Caso e José 
Vasconcelos, no México, Alejandro Korn, na Argentina, Carlos Vaz 
Ferreira, no Uruguai e Enrique Molina, no Chile vão abrir um novo 
caminho à Filosofia em Ibero-américa. Agora, privilegiando a 
experiência religiosa e estética, e concedendo amplo espaço às 
preocupações de índole metafísica; pois, como dizia Alejandro 
Korn: “Não podemos aceitar uma filosofia que aniquila a 
personalidade humana, reduz sua unidade a um fenômeno 
biológico, nega-lhe o direito a forjar seus valores e seus ideais e lhe 
proíbe transcender com o pensamento o limite da existência 
empírica”63.  

                                                      
61 Risieri FRONDIZI – Jorge I. E. GRACIA. El Hombre y los Valores en la Filosofía Latinoamericana del 
Siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 15. 

62 Idem, p. 17 

63 Alejandro KORN. Obras. La Plata: Universidad Nacional de la Plata, 1940, Vol. 3, pp. 279-280 
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Esses homens que, mesmo educados no Positivismo, 
reagem contra ele e conseguem ver as contradições internas da 
burguesia crioula, ao mesmo tempo, em seus primeiros 

enfrentamentos com o nascente imperialismo norte-americano, 
vão inaugurar uma nova atitude filosófica em Ibero-américa: a 
caracterizada pelo “desejo criativo de um pensamento próprio, 

latino-americano”64. Por isso, este Quinto Período da História da 
Filosofia em Ibero-américa é denominado de: 

 
V. OS FUNDADORES: 1920-1950. 

 
Os Fundadores são denominados assim porque, segundo 

Francisco Romero,  
 
pela capacidade especulativa, a autenticidade da vocação e a 
autoridade moral (esta última tão importante em qualquer 

tentativa de aperfeiçoamento espiritual), estabelecem as bases do 
pensamento filosófico ibero-americano, que se desenvolve 
atualmente em grande parte sob sua égide e reconhecendo sua 

influência direta ou indireta, por obra do estímulo, o exemplo, o 
magistério ou o aporte doutrinário65.  
 

Ditas tais palavras em 1942, sintetizam bem o sentimento 
crítico e de gratidão que se tem para com estes pensadores ibero-
americanos; já que os Fundadores, entre outras coisas, concluem 
que as diversas adoções e adaptações dos pensamentos importados 
não foram capazes de criar, até agora, um ambiente e vida 
filosófica natural em Ibero-américa; que a Filosofia, sobretudo a 
partir da etapa independente de Ibero-américa, cultiva-se de forma 
autodidata e improvisada, nem sempre por filósofos de profissão 
senão por advogados, médicos, sacerdotes, escritores ou políticos. 

                                                      
64 Germán Marquinez ARGOTE. Em: “Presentación” a ¿Qué es eso de... Filosofía Latinoamericana? – 
Introducción al Filosofar -, Bogotá: Edit. El Buho, 1984 b, p. 11. 

65 Francisco ROMERO. Sobre la Filosofía en América. Buenos Aires: Edit. Raigal, 1952, p. 13 
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Por outra parte, mas, nesse mesmo contexto, a cátedra 
universitária (apesar de seu alto valor intrínseco) é vista apenas 
quase como um luxo que contribui para aumentar o prestígio da 

profissão cotidianamente exercida. 
Agrega-se a isso, a profunda consciência que têm da 

justaposição ou descontinuidade no processo histórico de formação 

das idéias filosóficas em Ibero-américa e, conseqüentemente, a 
experiência trágica da carência de uma tradição e vida filosófica 
autênticas. É desde esse pano de fundo que se compreendem 
claramente as palavras de Antonio Caso (1883-1946), quando diz: 
“Todavia não resolvemos o problema que nos legou a Espanha com 
a Conquista; ainda não resolvemos tampouco a questão da 
democracia, e já está sobre o tapete da discussão histórica o 
socialismo em sua forma mais aguda e premente!”66. 

Assim, essa tomada de consciência leva-os ao padecimento 
de uma experiência maior: a de ver como o pensador ibero-

americano, ao querer estudar e compreender os filósofos europeus 
contemporâneos, primeiro, vê-se obrigado “a compreender seus 
antecessores imediatos, e, para compreender seus antecessores 
imediatos, teve que buscar a compreensão dos antecessores. E 
assim até a origem”67. Quer dizer que, segundo o ponto de vista 
dos Fundadores, nossos pensadores, no exercício de seu filosofar, 
não fazem um caminho filosófico orientando seus passos para 
adiante senão para trás; nesse sentido, não avançam nem 
cooperam na construção da História Universal da Filosofia, mas ao 
contrário, melhor dizendo, regressam a seu ponto de partida. Por 
outra parte, esse modo de exercício filosófico ibero-americano está 
marcado pela tensão e a angústia provocada pela necessidade 
urgente de compreender os filósofos europeus do seu tempo, por 

                                                      
66 Antonio CASO. “México y sus problemas”. Em: Leopoldo ZEA (Comp.). Fuentes de la Cultura 
Latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, Vol II, p. 103.  

67 Francisco MIRÓ QUESADA. Despertar y Proyecto del Filosofar Latinoamericano. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1974, p. 37. 
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um lado; e, por outro, pela dramática consciência de que, a estes 
não é possível compreender, sem antes compreender seus 
antecessores. 

Diante disso, os Fundadores dão-se conta, não sem certo 
espanto, de que em Ibero-américa não se sabe rigorosamente 
Filosofia; que o mais que se chega é a entender algumas questões, 

mas não a compreendê-las em seu todo. Ou, como diz Francisco 
Miró Quesada, não se tem uma “comprensión de caladura”68, isto 
é, não se penetra a matéria de que se trata em todo o seu conteúdo 
interno nem se chega ao fundo dela saboreando as significações e 
traçando o complexo bordado dos detalhes. E tudo isso, segundo 
eles, por causa da carência de uma formação filosófica específica de 
nossos pensadores. 

Ante tal situação, os Fundadores propõem-se e 
desenvolvem um intenso trabalho de estilo pedagógico-filosófico 
com vistas tanto a aprender como a ensinar Filosofia; bem como, 

quem sabe, com a esperança posta num futuro próximo de que, em 
Ibero-américa, possa-se filosofar; ou, nesta peculiar circunstância 
histórica, tensa e angustiada, pelo menos, “imitar se não se pode 
fazer outra coisa; mas mesmo ao imitar, inventar um pouco, 
adaptar”69. 

Portanto, a tarefa imediata e fundamental dos Fundadores 
não é, por certo, a de pretender fazer filosofia no estrito sentido 
como é feita pelos grandes mestres europeus; senão apenas um 
modesto programa pedagógico: orientar e capacitar os estudantes 
de filosofia para que possam ler os filósofos europeus, sobretudo, 
os contemporâneos, ou melhor, aqueles que estão abrindo novos 
rumos na História da Filosofia. Este esforço prometéico realizado 
em favor de tão nobre atividade é o que fará com que a posteridade 

outorgue-lhes, legitimamente, o título de Fundadores (Francisco 
Romero) do filosofar ibero-americano contemporâneo e que, ao 

                                                      
68 Idem, p. 32. 

69 Antonio CASO. Em: Leopoldo ZEA (1993), p. 106. 
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mesmo tempo, reconheça-se esse magistério, segundo as palavras 
de Francisco Miró Quesada, como a “primeira atividade filosofante 
de nossa América”70. 

Desse esforço fundacional surgirá um grupo de filósofos 
que a Historia da Filosofia em Ibero-américa registrará com o 
nome de Generación Forjadora (qualificativo dado por Francisco 

Miró Quesada, o qual chega a denominá-la também de Generación 
Intermedia) ou de Generación de la Normalización (qualificativo 
adotado por Germán Marquínez Argote, o qual se inspira para sua 
elaboração em Francisco Romero); já seja porque “com ela o 
pensamento latino-americano começa a se transformar de mero 
filosofar em filosofar autêntico”71 ou porque “pensam que, antes de 
tudo, é necessário normalizar a atividade, o quefazer filosófico no 
Continente”72. Nesse sentido, a preocupação dos Forjadores será, 
além de aprender filosofia nas próprias fontes da História da 
Filosofia Ocidental, a de criar uma infra-estrutura filosófica capaz 

de garantir a normalização do quefazer filosófico em Ibero-
américa. Para isso, criam-se cátedras e faculdades de filosofia, 
grupos de estudo, revistas especializadas; fazem-se traduções; 
realizam-se congressos e reuniões etc. 

Entre os representantes mais importantes poderíamos 
enumerar, entre outros, Francisco Romero, Carlos Astrada, 
Coriolano Alberini, Leonel Franca, Octavio N. Derisi e Samuel 
Ramos.  

Todos eles, ainda que influenciados pelas mais variadas 
correntes filosóficas como: a Fenomenologia, o Historicismo, o 
Idealismo vitalista, Neotomismo, Marxismo e Existencialismo; têm 
em comum, primeiro, a preocupação por assentar as condições que 
tornem possível um filosofar autêntico, através da conquista do 

panorama histórico-filosófico mundial; e, segundo, a inquietude 
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71 Idem, p. 50. 

72 Germán MARQUINEZ ARGOTE. (1984b), p. 12 
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pela busca e necessidade de uma tradição própria, vernácula. Daí 
que se empenhem em escrever obras sobre a história das idéias 
filosóficas em seus próprios países, o que, para surpresa deles 

mesmos, abre-lhes um panorama completamente insuspeitado; 
pois se dão conta de que “a história do pensamento filosófico 
próprio, é mais estranha ao latino-americano que a história do 

pensamento europeu”73. Tais obras de caráter histórico que 
provocam o aparecimento de semelhante consciência, como por 
exemplos, a Historia de la filosofía en México (1943), de Samuel 
Ramos, e La Filosofía en Bolívia (1945), de Guillermo Francovich, 
são ramas que se entroncam com o movimento denominado 
História de las ideas en América, inspirado e fundado por Francisco 
Romero, na Argentina, e pelo espanhol “transterrado”, José Gaos, 
no México; mas desenvolvido em plenitude pelos discípulos dos 
Forjadores, ou melhor, por aqueles que comporão o que Francisco 
Miró Quesada atreveu-se a denominar de: 

 
VI. GERAÇÃO TÉCNICA OU JOVEM: 1950 ATÉ HOJE. 

 

Devido principalmente ao trabalho executado pelos 
Fundadores, “inicia-se uma etapa de normalidade filosófica”74 em 
Ibero-américa, da qual serão frutos maduros os Forjadores. Estes, 
por sua vez, fiéis ao espírito impresso pelos Fundadores, ao mesmo 
tempo em que normalizam o estudo sério e rigoroso da Filosofia, 
dedicam-se a um intenso trabalho de recuperação da História da 
Filosofia em Ibero-américa; tarefa, além do mais, que será 
cumprida à plenitude pela Geração Técnica ou Geração Jovem. 
Assim chamada, em primeiro lugar, porque, graças à formação 
sólida e específica recebida dos Forjadores, encontra-se 

suficientemente equipada com as ferramentas necessárias para 

                                                      
73 Francisco MIRÓ QUESADA. (1974), p. 40. 

74 Francisco ROMERO. “Sobre la Filosofía en Iberoamérica”. Em: Germán MARQUINEZ ARGOTE. 
(1984b), p. 68. 
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desempenhar seu trabalho de forma competente; e, em segundo 
lugar, porque seus membros, quase imediatamente depois de 
graduados, começam a produzir trabalhos de considerável valor 

científico. Assim sendo, serão eles os que, não apenas levam a bom 
termo os esforços iniciados pelos Forjadores no sentido de 
inventariar a História da Filosofia em Ibero-américa, senão, 

principalmente, com vistas a explorar as conseqüências da mesma. 
A esse respeito, é o uruguaio Arturo Ardao quem nos diz: 

“Desde a Cátedra Alejandro Korn do Colegio Libre de Estudios 
Superiores de Buenos Aires e desde o Seminario de Tesis do Colegio 
de México, coordenado com a Facultad de Filosofia y Letras da 
Universidad Nacional, os mestres Romero e Gaos, respectivamente, 
foram os verdadeiros fundadores do dito movimento”75. Fundadas, 
pois, ambas as instituições acadêmicas em 1940 e destinadas a 
recuperar o passado filosófico ibero-americano, uma de suas 
grandes iniciativas, no México, será o envio de Leopoldo Zea 

(jovem pensador formado no Seminário de Gaos) em uma viagem 
de estudos que compreenderá quase todos os países da Ibero-
américa (realizada de meados de 1945 a meados de 1946), com o 
fim de despertar, impulsionar e unificar tal tarefa. “Tal foi a 
histórica missão cumprida então por Leopoldo Zea, chamada a 
institucionalizar-se, por sua vez, no Comite de Historia de las Ideas 
em América, com  sede no México, fundado em 1948 e dirigido pelo 
mesmo Zea”76. Solicitada, portanto, em 1947, à Comissão de 
História do Instituto Panamericano de Geografia e Historia, pelo 
Doutor Sílvio Zavala, a criação do Comitê de História das Idéias na 
América, logo se converteu no foco aglutinador e irradiador dos 
trabalhos e atividades levadas a cabo nessa perspectiva.  

                                                      
75 Arturo ARDAO. “Historia y Evolución de las Ideas Filosóficas en América Latina”. Em: Ernesto 

MAYZ VALLENILLA (Coord.). La Filosofía en América. Carácas: Sociedad Venezolana de Filosofía, 
1979, Tomo I, p. 64. 

76 Idem, Ibidem. 
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Esta significativa dedicação ao estudo de nossa história 
filosófica faz com que, timidamente, comece-se a dar importância 
ao interior do conteúdo da História da Filosofia chamada 

Universal. Assim, ainda que em uma citação ampla, vale a pena 
registrar a informação que nos oferece Arturo Ardao, quando 
escreve que:  

 
“em 1954, o filósofo italiano Michele Federico Sciacca, ao reeditar 
seu La Filosofia Hoy, incorporará a ele um capítulo sobre ‘A 

filosofia em Ibero-américa’, em cujo começo expressava: ‘quiçá 
seja esta a primeira vez que tal atividade é tomada em 
consideração em uma síntese panorâmica da filosofia mundial, 

escrita por um europeu e publicada na Europa’. No mesmo ano, 
Luis Martinez Gomes, tradutor para o espanhol da ‘Historia de la 
Filosofía’ do alemão J. Hirschberger, acrescia à mesma, em 

apêndice, a ‘História da Filosofia Espanhola e Hispano-
americana’, esta última, desde suas origens no século XVI a 

nossos dias. Em 1958 — continua dizendo Ardao —, a revista 
francesa Les Etudes Philophiques, dirigida por Gastón Berger, 
dedicava uma de suas  edições temáticas a La Pensée 

Iberoaméricaine, entendendo-se por tal pensamento, conforme 
o título e o caráter da revista, o pensamento filosófico”77. 
 

Atualmente, resulta já impossível para um só homem 
controlar toda a bibliografia produzida a respeito. Também, por 
outra parte, resulta necessariamente injusto nomear apenas alguns 
dos mais significativos representantes desta Geração. 
Naturalmente, correndo o risco, vamos citar, entre muitos outros, 
a: Risieri Frondizi, Leopoldo Zea, Francisco Miró Quesada, Augusto 
Salazar Bondy, Arturo Ardao, João Cruz Costa, Ernesto Mayz 
Vallenilla, Abelardo Villegas e Luis Villoro. Também, pela 
importância que tiveram para a Geração Técnica ou Jovem, 

merecem ser nomeados os filósofos espanhóis transterrados como: 

                                                      
77 Idem, pp. 65-66. 
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José Gaos, Joaquín Xirau, Adolfo Sánchez Vasquez, Eduardo Nicol, 
Juan David García Bacca, José Ferrater Mora e Maria Zambrano. 

São os membros desta Geração que, juntando os fios e as 

inspirações deixadas não apenas pelos Fundadores através dos 
Forjadores, senão por homens como Sylvio Romero (em sua obra 
A Filosofia no Brasil, de 1878) ou Emetério Valverde Tellez (em sua 

obra Crítica Filosófica; ou Estudo Bibliográfico e Crítico das Obras 
de Filosofia Escritas, Traduzidas ou Publicadas no México, desde o 
século XVI até nossos dias, de 1904) vão dar conta de maneira 
cabal de que a História da Filosofia Européia é uma historia muito 
diferente da História da Filosofia Ibero-americana. “A primeira, a 
européia ou ocidental, se refere a expressões de uma filosofia, um 
pensamento e uma cultura surgidos dela mesma. Pelo contrário, a 
história das idéias desta, nossa América, não se refere a suas 
próprias idéias, senão à forma como têm sido adaptadas, à 
realidade Latino-americana, idéias européias ou ocidentais”78. 

Significa que a originalidade da História da Filosofia Ibero-
americana, entre outras coisas, reside e se caracteriza pela 
alteração e deformação que sofrem as idéias européias ao serem 
adotadas e adaptadas ou transplantadas à realidade ibero-
americana. 

O descobrimento dessa estranha originalidade no interior 
de nossa história filosófica, naturalmente, não apareceu por 
geração espontânea. Ela é fruto já tanto da investigação sistemática 
de nossa história filosófica, como do desejo criativo por fazer 
filosofia autêntica, semeado pela Geração dos Fundadores. Nesse 
sentido, pode-se dizer que o principal motivo que os move a 
investigar nossa história filosófica, não é o de uma mera 
curiosidade erudita; mas o de encontrar-se a si mesmos através da 

tomada de consciência que podem fazer de sua realidade vertida 
em pensamento. 

                                                      
78 Leopoldo ZEA. “Historia  y Evolución de las Ideas en América Latina”. Em: Ernesto MAYZ 
VALLENILLA (coord..). (1979), p. 71 
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Isso posto: Como evoluiu essa tomada de consciência de 
nossa história filosófica que levará a Geração Jovem, não apenas a 
detectar a diferença radical da História da Filosofia Ibero-

americana em relação à européia, senão também à preocupação 
por inaugurar o momento criativo de uma filosofia autêntica, tão 
ardentemente desejado pela Geração dos Fundadores? Bom, num 

primeiro momento, que é denominado de concepção estática e que 
é atribuído aos Fundadores, fazer filosofia autêntica significava 
“fazer filosofia à européia”79. Contudo, entenda-se bem, os 
Fundadores aspiraram e trabalharam para que algum dia, em 
Ibero-américa, se conseguisse filosofar como os grandes mestres 
europeus. Essa era a essência de seu projeto! Mas, devido às 
peculiares circunstâncias, eles entenderam por fazer filosofia 
autêntica, ou filosofar à européia, ao menos, o conseguir assimilar 
e compreender o sentido profundo do filosofar europeu. Em um 
segundo momento, que é denominado de concepção dinâmica e 

que é atribuído aos Forjadores, fazer filosofia autêntica significa 
chegar a pensar por si mesmo os grandes temas da filosofia 
ocidental, enquanto resultado de um re-pensar que signifique um 
compreender que transcenda o conteúdo compreendido. Ou seja, 
“chegar à criatividade através da total assunção do pensamento 
alheio”.80 

Desde o contexto, pois, do processo que vai de uma 
concepção estática do filosofar autêntico para uma concepção 
dinâmica do mesmo, entendido como assimilação e recriação do 
pensamento europeu, vai surgir o típico projeto ibero-americano 
de filosofar, isto é, o de fazer filosofia autêntica característico da 
Geração Técnica ou Jovem. Nas entranhas de tal Geração, sem 
dúvida, o projeto ibero-americano de filosofar autenticamente 

sofre, num primeiro momento, uma bifurcação:  
 

                                                      
79 Francisco MIRÓ QUESADA. (1974), p.53. 

80 Idem, p. 56. 
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a) A daqueles que preferem carregar os acentos na 

universalidade; e 

b) A daqueles que insistem em carregar as tintas na 

americanidade. 

 
Assim sendo, aparece o grupo universalista ou da filosofia 

americana, “que pretendia fazer filosofia, sem mais, a partir de sua 
inserção na tradição filosófica européia, mas tendo em conta a 
circunstância latino-americana”81; e o grupo americanista ou da 
filosofia do americano, “que insistia na originalidade da 
circunstância latino-americana como ponto de partida em direção a 
uma filosofia, além de nossa, universal”82. Significa que, desde um 
ponto de vista epistemológico, se estabelece uma aguda tensão 
entre os métodos dedutivo e indutivo. Mas, quase logo, ambas as 

tendências terminaram confluindo em uma que poderíamos 
denominar: Filosofia ‘desde’ Ibero-américa, isto é, aquela que 

assume a realidade ibero-americana não apenas como ponto de 
partida do filosofar, senão como problema fundamental do pensar 
filosófico em Ibero-américa. Como nos diz Germán Marquínez 
Argote:  

 
“Filosofar ‘desde’ América Latina não consiste em um mero 

pensar abstratamente o pensamento, senão em pensar a 
realidade latino-americana a partir do pensamento próprio ou do 
alheio. O pensamento pensado, a história do pensamento 

ocidental, desde este ponto de vista, deve ser assumida e 
apropriada, pois também nos pertence por quanto estamos 
incorporados e fazemos parte do mundo ocidental. Entretanto 

não somos europeus. Temos características étnicas (tri-étnicas), 
históricas, culturais, políticas próprias que nos remetem a um 
ponto de partida original, desde o qual é possível a originalidade 

do pensamento feito por latino-americanos. Assim entendida, a 
filosofia ‘desde’ América Latina se nutre por sua vez de uma 

                                                      
81 Germán MARQUINEZ ARGOTE. (1984b), p. 13 

82 Idem, pp. 13-14. 
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tradição universal e de realidades próprias; aspira à 

universalidade, mas não abstratamente, senão a partir de nossa 
situação latino-americana, utilizando mediações concretas”83. 
 

Cultivada por alguns representantes da Geração Técnica ou 
Jovem (Leopoldo Zea, Augusto Salazar Bondy e Abelardo Villegas, 
por exemplo), sem embargo, a filosofia feita ‘desde’ Ibero-américa 
tomará corpo sobretudo em uma das vertentes da geração atual: a 
autodenominada Geração da Articulação (Germán Marquínez 
Argote) ou Geração da Libertação (Enrique Domingo Dussel). 

Naturalmente, não pretendemos negar, com isso, o fato de 
que se continuem cultivando diversas expressões da filosofia 
universal eurocêntrica em Ibero-américa; ao contrário, esse tipo de 
filosofia, a qual poderíamos denominar de Filosofia em Ibero-
américa porque apenas conota um marco geográfico, ou melhor, a 
filosofia universal feita por ibero-americanos, sempre existiu e, 
sem sombra de dúvida, lhe atribuímos um grande valor ao longo 

do nosso trabalho. E, sem dúvida, esse modo de filosofar continua 
sendo hegemônico em Ibero-américa. 

 O que pretendemos dizer, apenas, e que responde ao 
propósito do nosso trabalho, é que a Geração da 
Articulação/Libertação, ao assumir decididamente a realidade 

ibero-americana “como problema para o pensar filosófico”84, 
permite-nos colocar em seus justos termos, não apenas a questão 
da identidade ou originalidade de um Pensamento Ibero-
americano, senão, também, sua articulação à práxis histórica 
desenvolvida pelo homem ibero-americano. Nesse sentido, ainda 
que originada no contexto provocado pelo triunfo da Revolução 
Cubana (1o de janeiro de 1959), irrompe no início da década de 
1970, colocando um problema: “O problema específico que se 

propõe a nova geração é o da articulação da filosofia aos processos 

                                                      
83 Idem, p. 7. 

84 Horacio V. CERUTTI GULDBERG. “Posibilidades y límites de una filosofía latinoamericana después 
de la filosofía de la liberación”. Em: Ernesto MAYZ VALLENILLA. (1979), p. 189. 
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reais em que vive o povo latino-americano, às suas lutas de 
libertação”85. 

Entre seus representantes mais destacados poderíamos 

citar: Enrique Domingo Dussel, Pablo Guadarrama González, 
Alejandro Serrano Caldera, Mario Carlos Casalla, Horacio V. 
Cerutti Guldberg, Raúl Fornet-Betancourt e Sírio López Velasco. 

Herdeiros do projeto de fazer filosofia autêntica proposto e 
esboçado pelos Fundadores, armados com todas as ferramentas 
que outorga o ambiente da normalização da Filosofia em Ibero-
américa e conscientes de possuírem uma história filosófica distinta 
da européia, eles vão realizar o intento de filosofar ibero-
americanamente. Daí que o projeto ibero-americano de filosofar 
pode especificamente definir-se como “a decisão de transformar 
um ‘mero filosofar’ em um filosofar que dê como resultado uma 
filosofia autêntica”86. 

Esta nova atitude e espírito com que se começa a fazer 

filosofia em Ibero-américa, tem feito sentir sua influência nas mais 
recentes obras de filosofia de Nossa América, as quais, desde um 
ponto de vista que nos atrevemos a qualificar de criador, não se 
restringem apenas à imitação e repetição, seja dos períodos, 
escolas ou sistemas, em que tradicionalmente eram classificadas as 
obras de filosofia em nossa história filosófica, sempre em estreita 
relação com a História da Filosofia Européia. Agora, ainda que 
imersos em todo esse processo imitativo e repetitivo, busca-se 
alguma originalidade, procuram-se nossas próprias raízes e um 
certo estilo de filosofar. Como dizia Alejandro Korn: “De além-mar 
recebemos, com efeito, a indumentária e a filosofia confeccionadas. 
Não obstante, ao artigo importado imprimimos nosso selo”87. 

                                                      
85 Germán MARQUINEZ ARGOTE. (1984b), p.15. 

86 Idem, p. 25. 

87 Alejandro Korn. “Filosofia Argentina”Em: Leopoldo Zea (Prólogo e seleção de). Antologia de la 
filosofía Latinoamericana contemporánea. México: Costa-Amic Editores, 1968, p. 6. 
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Pois bem, chegados até aqui, depois de haver feito o 
percurso que nos trouxe, desde a recuperação da “Filosofia 
anterior ao Descobrimento”88, até nossos dias; percurso no qual 

procuramos registrar, não só a clara dependência da Filosofia 
Ibero-americana com relação à européia, nem apenas a adoção, 
adaptação e transplante da Filosofia Européia à Ibero-américa; 

senão, principalmente, a consciência do fato de que, apesar disso, a 
adoção, adaptação e transplante outorgam uma certa característica 
de originalidade à Filosofia Ibero-americana, assim como, por 
outra parte, despertam para a necessidade de superação desse 
modo de filosofar ibero-americano; vamos, no capítulo seguinte de 
nosso trabalho, a investigar o processo de formação da História da 
Filosofia Brasileira. 

E o fazemos, não somente com a intenção de descobrir as 
constantes encontradas nesse marco maior ibero-americano, do 
qual ela é parte; senão também porque, na História da Filosofia 

Ibero-americana que expomos, a maioria dos autores estudados 
apenas aborda de forma tangencial o pensamento brasileiro, isto é, 
quase que não o incluem ou vinculam ao mesmo processo sofrido 
pelo resto dos países ibero-americanos. Nesse sentido, e segundo a 
perspectiva em que vimos desenvolvendo nosso trabalho, tal 
marginalização, seja pelas razões que forem, em vez de significar 
algo negativo para nós, na realidade, torna-se bastante positivo; 
pois, ao contrário de diminuir, acrescenta uma possibilidade maior 
com vistas a confirmar nossa suspeita sobre sua peculiar 
originalidade. É, pois, com essa intuição alertada pelos próprios 
historiadores da Filosofia Ibero-americana que passamos a 
elaborar o seguinte capítulo de nosso trabalho. 

 

                                                      
88 Jaime RUBIO ÂNGULO. (1979), pp. 45-68. 





 

CAPITULO SEGUNDO 

O PROBLEMA DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA NO BRASIL 

 
Sabemos pela investigação histórica que tanto a invasão, 

conquista e colonização do Continente Americano (a partir de 12 de 
outubro de 1492), em geral, assim como a invasão, conquista e 
colonização (a partir de 22 de abril de 1500) da “Terra onde 
crescem as palmeiras” (Pindorama) e “onde canta o sabiá” (como 
cantou o Brasil o poeta maranhense Antonio Gonçalves Dias, 1823-
1864), em particular, significou uma mudança radical na forma de 
ver o mundo e a História tanto para os europeus como para os 
indígenas americanos. 

Pelo que diz respeito à terra do Monte Pascoal, Vera Cruz, 
Porto Seguro, Santa Cruz ou a que “vulgarmente chamamos 
Brasil”, segundo reza o título do livro escrito por Pêro de 
Magalhães de Gandavo (1576), essa mudança começa em 22 de 
abril de 1500, data em que as naves portuguesas, comandadas por 

Pedro Álvares Cabral, entram em contato com um dos litorais do 

que, posteriormente, Américo Vespúcio identificará como Mundus 
Novus (1501-1502). Vão ao encontro dos recém-chegados, sem 
espanto e com muita curiosidade, dois, três, “dezoito ou vinte 
homens, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas 
vergonhas; traziam arcos nas mãos e suas saetas” 1, relata-nos Pêro 
Vaz de Caminha. Eram como “povos acabados de nascer”, segundo 
a formosa expressão de José Martí. 

E ainda que uma grande variedade de tribos estava 
acampada ao longo do que poderíamos denominar o Brasil pré-
cabraliano (pelo que sabemos, havia quatro famílias lingüísticas 
principais: Tupi ou Tupi-Guarani, Ge, Caribe e Aruak ou Arawak), 
apesar disso, “apenas tribos pertencentes ao estoque lingüístico 

                                                      
1 Pêro Vaz de CAMINHA. “Carta de Pêro Vaz de Caminha ao Rei D. Manuel”. Em: Luís de 
ALBUQUERQUE (Dir.). O Reconhecimento do Brasil, Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 10. 
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Tupi foram descritas de forma relativamente extensa e precisa”2. 
Assim sendo, são delas que possuímos alguns testemunhos 
ancestrais de sua cultura, de sua visão de mundo e da vida. Por 

exemplo, pelo que se relaciona à Filosofia, seus mitos sobre a 
criação e destruição do mundo; entre os quais, sobressai a lenda de 
Yvy Marãney, isto é, da Terra sem Mal. “É aqui que se encontra a 

primeira descrição da Escatologia Guarani”, nos diz Viveiros de 
Castro3; pois nela narra-se, em apertada síntese, o mito da 
existência de um lugar maravilhoso, a Terra sem Mal, à qual têm o 
privilégio de chegar não apenas os mortos mais notáveis (Xamãs 
ou guerreiros, por exemplo), senão também os vivos que hajam 
tido o vigor de realizar o ritual exigido para tal evento e, também, 
hajam tido o valor de seguir o Xamã na aventura do descobrimento 
do caminho que conduz até lá, para nunca mais retornar. Já que, 
como “Ñandecý fala: Na terra a morte é o fim de vocês. Não voltem 
para lá, fiquem agora aqui!“4. 

Aqui...? Onde...? O lugar da Terra sem Mal, como em 
qualquer mitologia, evidentemente, é um mistério indecifrável ou, 
quando menos, objeto de discussão acalorada.  

 
“Uns o situam no Zênite e asseguram que o único meio de chegar 

é aliviando o corpo por meio de danças e jejuns prolongados, até 
o ponto em que possa voar. Outros pensam que a Choça do 

Criador levanta-se no meio da Terra e que em sua proximidade 
estendem-se jardins maravilhosos onde semeaduras e colheitas 
se fazem sem esforço. Os mais competentes afirmam, por sua 

vez, que o Paraíso deve buscar-se ao Leste, mais além do mar”5. 

                                                      
2 Florestan FERNANDES. “Antecedentes indígenas: organização social das Tribos Tupis”, Em: Sérgio 

Buarque de HOLANDA – Pedro Moacyr CAMPOS (Dir.), História Geral da Civilização Brasileira. Rio 

de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989, Vol. I, p. 72. 

3 Eduardo B. Viveiros de CASTRO. “Nimuendaju e os Guarani”. Em: Curt Nimuendaju UNKEL. As 
Lendas da Criação e Destruição do Mundo como Fundamentos da Religião dos Apapocúva – Guarani. 
São Paulo: Hucitec/EDUSP, 1987, p. XXVI. 

4 Curt Nimuendaju UNKEL. (1987), p. 151. 

5 Alfred MÉTRAUX. Religión y Mágias Indígenas de América del Sur, Madrid: Aguilar, 1973, pp. 7-8. 
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Porém, seja disso o que for, na realidade, para o objetivo 
fundamental de nosso trabalho, apenas importa registrar que, 
mesmo com, ou melhor, por causa da existência de semelhantes 

mitos, não nos é possível recuperar, em sentido estrito (como o 
fizemos, por exemplo, com os chamados Povos Testemunho), um 
pensamento filosófico pré-cabraliano. Melhor dizendo, pensamos 

que, se, para bem dizer, o Brasil Indígena, à chegada dos europeus, 
encontrava-se em estado Selvagem (usando a expressão de L. H. 
Morgan em sua obra: La Sociedad Primitiva), em conseqüência, era 
possuidor, apenas, de um pensamento selvagem (dito em palavras 
de Lévi-Strauss); enquanto que tanto seu grau de sistematização 
lógica, assim como o nível de ordenação de suas diversas 
classificações encontravam-se muito próximos da mera “Intuição 
sensível”6. E apesar de que saibamos, claro, que “toda classificação 
é superior ao caos”7, ainda assim as classificações no âmbito das 
propriedades sensíveis são, tão somente, apenas “uma etapa em 

direção a uma ordem racional”8 ou, se se prefere, filosófica. 
Assim, pois, em tais circunstâncias, não nos é possível 

afirmar que, nas sociedades tribais do Brasil Indígena anterior à 
invasão européia, haja-se dado o salto do Mito ao Logos; por 
conseguinte, dificilmente é possível que se haja dado um 
acontecimento semelhante ao que se denominou o milagre grego. 
Tal fato, apesar disso, de nenhuma maneira nos dá carta branca 
para, superficialmente e de imediato, olhar com indiferença e 
desprezo esse pensamento selvagem dos primitivos filósofos 
brasileiros. Pois, para dizer a verdade, na história do conhecimento 
humano, esse pensamento selvagem (com sua lógica própria), 
enquanto pensamento primitivo, desempenha uma função 
fundamental: o de encontrar-se “na base de todo pensamento”9. 

                                                      
6 Claude LEVI-STRAUSS. El Pensamiento Salvaje. México: Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 33. 

7 Idem, Ibidem. 

8 Idem, Ibidem. 

9 Idem, p. 25. 
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Certamente, a evolução natural de tal pensamento, com a 
chegada dos europeus, repentinamente se interrompeu ou sofreu 
uma aceleração tão vertiginosa (conforme a perspectiva) que, de 

todos os modos, o Brasil Indígena pré-cabraliano não conseguiu 
digerir nem acompanhar. Daí por diante, a luta pela terra e o 
conflito entre as diferentes interpretações do mundo indígena 

brasileiro e europeu marcarão, até hoje, as relações sociais que se 
estabeleceram entre os recém chegados do 22 de abril de 1500 e os 
naturais proprietários do imenso território que, passado o tempo, 
receberá o nome de República Federativa do Brasil.  

Em conseqüência, pelo que se refere à História da Filosofia 
no Brasil, por paradoxal que pareça, seu começo identifica-se e 
confunde-se com a imposição violenta de uma cultura — a cultura 
luso/européia — ou, para dizer melhor, introduz-se como parte do 
processo civilizatório e de conquista espiritual a que é submetido o 
Brasil Indígena. Portanto, de forma fria e indiferente ante a cultura 

indígena, os estudiosos e historiadores da Filosofia no Brasil 
marcaram o início de sua história coincidindo com a chegada dos 
Jesuítas (29 de março de 1549) à terra do pau-Brasil. Tal e como o 
registra, entre muitos outros, Ernildo Stein, dizendo:  

 

“A presença civilizadora dos Jesuítas utilizava a Filosofia para 
seus fins educacionais e para o estabelecimento dos baluartes da 
Contra-reforma em nosso país. Mas, ainda assim, temos que 

reconhecer que a Filosofia trazida por eles representa nosso 
começo, e com a progressiva presença universal do Catolicismo e 
da Filosofia Tomista penetrou em todas as instituições de ensino, 

assim como também em toda reflexão e justificativa das 
atividades humanas, servindo, muitas vezes, precisamente aos 
mais diversos fenômenos de exploração e consolidação da 

dominação dos conquistadores”10. 
 

Desse modo, trazida pronta e acabada da Europa e fazendo 
parte de uma cultura de dominação, a Filosofia no Brasil, em 

                                                      
10 Ernildo STEIN. Paradoxos da Racionalidade. Caxias do Sul: PYR Edições, 1987, p. 89. 
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realidade, começa como “um pensamento que estudava e pensava o 
pensar europeu e, dessa forma, desembocava na realidade européia 
que aquele pensamento pensava”11. Porque se levamos em 

consideração que filosofar — já o dissemos antes — significa pensar 
nossa realidade e elaborá-la em pensamento, o filosofar brasileiro 
que dá início à Historia da Filosofia no Brasil, ao pensar o 

pensamento europeu, para dizer francamente, impõe outra 
realidade ou, para dizê-lo de outra maneira, pretende fazer passar 
por realidade aqui, “a realidade metropolitana, imperial, moderna, 
dominadora”12. 

Tudo isso se mostra com evidente clareza tanto no 
processo de catequização a que é submetido o Brasil Indígena, 
como pela fria indiferença com que se predicam os valores 
contidos na Filosofia Cristã em uma realidade marcada pela 
escravidão do negro africano, presente também na fundação e 
formação do Brasil. Pois, nunca é demais ressaltar, que o começo 

da História da Filosofia no Brasil coincide com o início da 
Escravidão negra em terras brasileiras, já que, “o grande tráfico se 
inicia, informa-nos Nina Rodrigues, mais ou menos uns cinqüenta 
anos depois do descobrimento do Brasil”13. Assim sendo, resulta 
claro como, introduzidos na qualidade de escravos, os negros 
trazidos da África ficam também fora dessa pretendida História da 
Filosofia Brasileira, uma vez que se ignora olimpicamente sua 
existência. 

Por outra parte, se levamos em consideração, também, que 
todos os estudiosos e historiadores da educação brasileira são 
unânimes em afirmar que “a História da Educação no Brasil 
começa com a chegada do Governador Geral Tomé de Souza em 

                                                      
11 Enrique F. DUSSEL. Para uma Ética da libertação Latino-Americana, São Paulo/Piracicaba: 
Loyola/UNIMEP, s/d., Vol. I, p. 7 

12 Idem, Ibidem. 

13 Nina RODRIGUES. Os Africanos no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977, p. 14. 
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1549”14; pois com ele chegam os primeiros seis jesuítas (os padres 
Leonardo Nunes, Antonio Pires, João Azpilcueta Navarro e o 
superior deles, Manuel da Nóbrega, junto com os noviços Vicente 

Rodrigues e Diogo Jácomo); então podemos afirmar que, ao 
coincidir o começo da História da Filosofia no Brasil com o começo 
da História da Educação Brasileira, tanto a Filosofia, em geral, 

como a Filosofia da Educação, em particular, devido a seu caráter 
exógeno, elaboram-se, em certa medida, de costas à nova realidade 
que está se construindo ou, pelo menos, de forma um tanto parcial, 
já que se colocam apenas a serviço do poder do colonizador. 

De todos os modos, mesmo assim, uma vez iniciada a 
História da Filosofia no Brasil, quem é o primeiro que historia o 
processo filosófico brasileiro? 

Naturalmente, quando falamos aqui de processo filosófico 
brasileiro, não pretendemos referir-nos a uma História da Filosofia 
que abarque apenas o período do Brasil Independente (a partir do 

7 de setembro de 1822) ou uma data parecida, como pretende fazê-
lo, por exemplo, Antonio Paim, quando afirma que “o autêntico 
ponto de partida de ‘a meditação filosófica brasileira’ corresponde 
ao ciclo que imediatamente seguiu-se ao momento pombalino. 
Desde então —diz-nos ele — nos lançamos à aventura de criar algo 
autônomo em relação à Filosofia Portuguesa”15. Nem tampouco 
pretendemos afirmar, com isso, que historiaremos o processo de 
uma original Filosofia Brasileira, no sentido estrito do filosofar, já 
que, esse tipo de Filosofia, continuamos a reputá-lo inexistente; tal 
e como o fazia, em 1956, João Cruz Costa ao dizer que o que mais o 
impressionou ao estudar a evolução da Filosofia no Brasil “foi a 
ampla e variada importação de idéias e de doutrinas, 

                                                      
14 Henrique NIELSEN NETO. Filosofia da Educação. São Paulo: Melhoramentos, 1988, p. 273. 

15 Antonio PAIM. “Trajetória da filosofia no Brasil”, Em: Mário Guimarães FERRI – Shozo 
MOTOYAMA. História das Ciências no Brasil, São Paulo: EPU/EDUSP, 1979, Vol. I, p. 11. 
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aparentemente contraditórias, que vimos fazendo no transcurso de 
nossa história”16. 

Então, em que sentido falamos quando falamos de historiar 

o processo filosófico brasileiro? No sentido de sublinhar aquilo que 
poderíamos denominar filosofia da História da Filosofia no Brasil, 
ou, sua estranha originalidade ou, para melhor dizer, o caráter 

adotivo, adaptativo, de transplante e de repercussão que as idéias 
européias sofrem ao serem incrustadas no processo histórico 
brasileiro. Pois, como escrevia o Padre Leonel Franca, em 1928, 
“refletimos, mais ou menos passivamente, idéias alheias, 
navegamos lentamente e a reboque nas grandes esteiras abertas 
por outros navegantes; reproduzimos, na arena filosófica, lutas 
estranhas e nelas combatemos com armas emprestadas”17. 

Mas, sendo assim, quem foi o primeiro a registrar tal 
História? “Sylvio Romero foi —informa-nos Antonio Paim — o 
primeiro pensador que se dispôs a dar tratamento sistemático à 

matéria”18, publicando, em 1878 (Porto Alegre, Tipografia da 
Deutsche Zeitung), A Filosofia no Brasil. Seguiram-lhe, Leonel 
Franca com Noções de História da Filosofia (o qual, na segunda 
edição, 1928, agregou-lhe um capítulo intitulado: A Filosofia no 
Brasil (Séc. XIX-XX)) e Alcides Bezerra com Achegas à História da 
Filosofia, publicada em 1936. 

Depois dessas obras fundadoras da historiografia filosófica 
brasileira, escreveram sobre o tema, por exemplo, Guillermo 
Francovich (Filósofos Brasileños, 1939), Antonio Gómez Robledo 
(La Filosofia en el Brasil, 1946), Luís Washington Vita (A Filosofia 
no Brasil, 1950), Humberto Padovani y Luís Castagnola (em cuja 
História da Filosofia, 1954, incluíram um capítulo intitulado: O 

                                                      
16 João Cruz COSTA. Contribuição ao Estudo da História das Idéias no Brasil (O desenvolvimento da 

Filosofia no Brasil e a evolução histórica nacional). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1956, p. 436. 

17 Leonel FRANCA. Noções de História da Filosofia, Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1987, p. 264. 

18 Antonio PAIM. História das Idéias Filosóficas no Brasil, São Paulo: Editorial Grijalbo, 1967, p. 11. 
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Pensamento Filosófico no Brasil), João Cruz Costa (Contribuição ao 
Estudo da História das Idéias no Brasil (O Desenvolvimento da 
Filosofia no Brasil e a Evolução Histórica Nacional), 1956), Geraldo 

Pinheiro Machado (na História da Filosofia Contemporânea de 
Johannes Hirschoeberger, ele escreveu um Apêndice, em 1963, 
intitulado: A Filosofia no Brasil) e, enfim, Antonio Paim (História 

das Idéias Filosóficas no Brasil, 1967). 
E ainda que atualmente conte-se já com uma abundante 

bibliografia sobre o assunto, não obstante, como podemos observar 
pelos títulos de alguns trabalhos enumerados, eles se caracterizam 
por uma implícita consciência de que a Filosofia Brasileira não é 
mais que uma Filosofia em Brasil. Daí que ressaltemos, como 
caráter fundamental de identidade e originalidade, “a característica 
assimilativa do pensamento brasileiro; a qual consiste na 
obliteração, substituição e modificação de modos de sentir, pensar e 
atuar, por novos hábitos que exteriorizam sob a emulação ou 

sugestão de idéias adventícias ‘aclimatadas’, as quais conseguem 
sobreviver no novo habitat”19. 

É claro, tal característica da História da Filosofia no Brasil 
faz com que ela se encontre, de alguma forma, compreendida no 
próprio processo histórico brasileiro. É isso o que, segundo nossa 
compreensão, outorga a segunda qualidade fundamental à História 
da Filosofia no Brasil. Pois, se, por um lado, ela “é a história da 
penetração do pensamento alheio nos recessos de nossa vida 
espiritual ou a narrativa do grau de compreensão e do quociente de 
nossa sensibilidade especulativa”20; por outro, “é também a 
demonstração do critério de eleição ou de opção em vista do 
pensamento mais adequado para a solução dos mais candentes 
problemas nacionais”21. E aqui reside, pensamos nós, a raiz do 

                                                      
19 Luís Washington VITA. Panorama da Filosofia no Brasil. Porto Alegre: Editora Globo, 1969, pp. 5-
6. 

20 Idem, p. 3. 

21 Idem, Ibidem. 
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problema da História da Filosofia no Brasil. Porque, se bem é 
verdade que o pensador brasileiro, no exercício de seu filosofar, 
pretende partir do ambiente histórico-social que o circunda e, sem 

nenhuma dúvida, o alenta; também é verdade que pretende pensar 
sua circunstância com idéias elaboradas fora de sua própria 
realidade, as quais converte em guias orientadoras da 

transformação de tal realidade. Assim sendo, o pensador brasileiro, 
ao perder o contato com a realidade em torno, pensa que pensa o 
que não pensa ou, para melhor dizer, perde “a ligação e a 
referência crítica à realidade, que sempre foi a pretensão básica da 
Filosofia”22. 

Mesmo assim, e sendo essa História da Filosofia a que 
passa por ser, no melhor dos casos, a Historia da Filosofia 
Brasileira ou, quando não, mera História da Filosofia em Brasil, por 
um lado; e, por outro, deixando suficientemente esclarecido que 
“não se pode falar de uma filosofia dos índios brasileiros, 

inexistente como sistematização orgânica e científica de doutrinas, 
nem de uma filosofia da raça negra de procedência africana”23; a 
seguir, propomo-nos expor seu desenvolvimento histórico, 
começando pelos primeiros intentos realizados pelos invasores 
europeus e, depois, seguidos pelos que serão seus descendentes 
brasileiros. 

 
1. PRIMEIRO PERÍODO: A hegemonia indiscutível da 

Filosofia Escolástica: Desde a chegada dos Jesuítas (29 de 
março de 1549) até sua expulsão pelo Marquês de Pombal 
(1759). 
 
A invasão, conquista e progressiva colonização que darão 

conteúdo a o que virá a ser o Brasil, desde logo, desprendem-se do 

                                                      
22 Roberto GOMES. Crítica da Razão Tupiniquim. Curitiba: Criar Edições, 1986, p. 16. 

23 Humberto PADOVANI e Luís CATAGNOLA. História da Filosofia, São Paulo: Melhoramentos, 1967, 
p. 527. 



76 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

ambiente cultural europeu do século XVI, marcado principalmente 
pelo fenômeno do Renascimento, o Humanismo, a Ciência Nova e 
a Reforma Protestante; e também, dialeticamente falando, pela 

reação provocada por esses movimentos no interior da instituição 
representativa, por excelência, da Época Medieval: a Igreja 
Católica, cuja resposta será, principalmente, o Concílio de Trento 

(1545-1563), a já praticada censura eclesiástica, assim como a já 
também conhecida Inquisição. 

Os Reinos de Portugal e Espanha, ao apoiarem a Contra-
reforma, constituem-se no braço secular da Igreja Católica e, para 
dizê-lo de alguma maneira, terminam por manter-se ancorados a 
uma tardia e anacrônica Época Medieval. Em conseqüência, pelo 
que diz respeito ao pensamento filosófico, “a filosofia que veio no 
seio dos galeões para a Colônia estava compreendida na 
Teologia”24. Tal filosofia, como o sabemos, é a que na História da 
Filosofia Européia é denominada de Filosofia Escolástica, 

Aristotélico-Tomista, Tomismo ou simplesmente Filosofia Cristã; e 
que, em Portugal, receberá o nome de Segunda Escolástica 
(denominação sugerida a Joaquim de Carvalho por Carlo Giacon 
em sua obra La Seconda Escolástica, Milano, 1946). No que se 
refere à História da Filosofia no Brasil, ademais de todos esses 
nomes anteriores, Luís Washington Vita25 lhe agregará os de Saber 
de Salvação (eco de Max Scheler) e Tomismo Moderado (eco das 
correntes neotomistas européias nos tempos modernos). 

Está claro que, mesmo assim, nem Portugal transplantou-
se ao Brasil, nem todos os acontecimentos europeus do século XVI 
aconteceram em terras brasileiras. Consciente de que, como dirá 
Américo Vespúcio, confrontava-se com um Mundo Novo, ainda que 
quase sem querer, “Portugal criará, no Brasil, um tipo de sociedade 

                                                      
24 Luís Washington VITA. (1969), p. 20. 

25 Idem, pp. 18-27; Idem, Antologia do Pensamento Social e Político no Brasil. Washington/São 
Paulo: Unión Panamericana/Grijalbo, 1968, pp. 17-38. 
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original”26. Tal fato, em si mesmo, ao outorgar uma certa 
originalidade ao processo histórico brasileiro, já nos desafiaria, em 
primeiro lugar, a buscar uma nomenclatura mais adequada na 

hora de falar da realidade brasileira; e, em segundo lugar, a não 
usar mecanicamente a conceituação costumeira nem tampouco a 
de aqueles que “fundados em certas analogias superficiais, 

apressam-se a traçar paralelos que não têm qualquer base na 
realidade”27. Porque, se bem é verdade que, por um lado,  

 
“formação demográfica, distribuição geográfica da população, 
estrutura sócio-econômica, tudo isso, com os demais elementos 

daí derivados que caracterizam nossa nacionalidade, provêem 
direta ou indiretamente – mas sempre de maneira muito 
próxima – das circunstâncias segundo as quais o Brasil em 

formação introduz-se nesse sistema que é o do mundo moderno 
saído da Idade Média, isto é, posterior ao século XV”28;  

 

por outro lado, também é verdade que “foi durante o 
reinado de D. João III, precisamente quando se iniciava a 
colonização do Brasil, que os Jesuítas, à frente do movimento 
contra a Reforma, foram chamados à Universidade de Coimbra. 
Portugal, então, se distanciaria do movimento científico que se 
processará no século XVII”29. 

É essa situação contraditória, por demais peculiar e 
original com que nasce o Brasil, que, por exemplo, no Brasil-
Colônia, não nos permite falar, sem mais, pura e simplesmente de 
um Feudalismo Brasileiro; pois, como nos esclarece Caio Prado Jr.,  

 

                                                      
26 João Cruz COSTA. (1956), p. 51. 

27 Caio PRADO JÚNIOR. Evolução Política do Brasil. Colônia e Império. São Paulo: Brasiliense, 1991, 
p. 17. 

28 Caio PRADO JÚNIOR. História e Desenvolvimento. A Contribuição da Historiografia para a Teoria 
e Prática do Desenvolvimento Brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 34. 

29 João Cruz COSTA. (1956), p. 34. 
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“nisto distingue-se nossa formação da Europa Medieval saída da 

invasão dos bárbaros. Ali encontrarão os conquistadores vindos 
do Norte uma população relativamente densa e estável que já se 
dedicava à agricultura como único meio de subsistência. O 

predomínio econômico e político dos senhores feudais resultou, 
assim, direta e unicamente da apropriação do solo, o que 
automaticamente gerava, em relação a eles, os laços de 

dependência dos primitivos ocupantes. Aqui, não. A organização 
político-econômica brasileira não resultou da superposição de 

uma classe sobre uma estrutura social já constituída, 
superposição esta resultante da apropriação do solo. Faltou-nos 
este caráter econômico fundamental do Feudalismo europeu”30.  

 

Talvez, no melhor dos casos e na falta de outros vocábulos, 
pudéssemos denominar a esse período da História Brasileira de 
Feudalismo Colonial, Capitalismo Mercantil Colonial (Darcy 
Ribeiro), junto com um Escravismo Colonial (Jacob Gorender); 
mas, evidentemente, todos esses nomes parecem-nos ainda 

inexatos e inexpressivos. 
Porém, seja disso o que for, o que nos interessa na 

realidade, neste momento, é saber que os portugueses que chegam 
ao Continente Americano para fundar o futuro Brasil, apesar da 
pesada equipagem que significava a contaminação ideológica 
trazida da Europa, farão um esforço descomunal tanto para 

adaptar-se à nova realidade, bem como para transformá-la em 
benefício próprio. Desde esse contexto, é claro que, se as idéias 
européias, ao atravessarem o mar, sofrem uma transformação, 
então devemos reconhecer que a visão do mundo da Filosofia 
Escolástica — não apenas a que ensinavam os Jesuítas, senão 
principalmente a que fazia parte do imaginário social de todos os 
colonizadores — 31, no Brasil, não se vai digladiar nem com hereges 

                                                      
30 Caio PRADO JÚNIOR. (1991), p. 17. 

31 A respeito, é muito interessante a observação que faz Gilberto FREYRE quando diz: “Nobres, reis, 

príncipes, mercadores, doutores em Filosofia, Direito e Medicina, sacerdotes, judeus sefarditas, 

eruditos e homens de ciência contribuíram brilhantemente com a colonização portuguesa do Brasil. 
Porém deve repetir-se uma vez mais que a força criadora mais constante nela há sido, 
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luteranos nem com infiéis árabes; mas sim com o urgente desafio 
da catequese indígena, da fundação de cidades, de colégios, de 
instituições jurídicas, da administração colonial, enfim, da 

fundação de um povo. Desafio que estava claramente presente na 
consciência, por exemplo, de Manuel da Nóbrega quando 
pronunciou sua frase secular: “Esta terra é nossa empresa”32. 

Assim, no processo de colonização que se desencadeia, 
basicamente a partir de 1534 (já que o chamado Período das 
Feitorias, 1502-1534, caracterizava-se por estar constituído de 
meros enclaves comerciais de exploração da terra recém 
descoberta), a paisagem natural vai inundando-se de fortificações 
militares, de igrejas, de aldeias indígenas, de engenhos de açúcar, 
de fazendas com suas casas grandes e senzalas, de imensas 
plantações com sua multidão de escravos africanos e, enfim, de 
personagens pitorescos como o senhor de engenho, o fazendeiro 
(futuro coronel, dono de gado, terra e gente), o missionário, o 

aventureiro, o bandeirante, o Padre, o Doutor, o gentio etc. Todos 
eles, de uma forma ou de outra, esculpiram o rosto do povo 
brasileiro.  

Nesta empresa fundacional, no que diz respeito à Filosofia 
Escolástica, distinguir-se-ão não apenas missionários da estatura 
apostólica de, por exemplo, Manuel da Nóbrega (1517-1570), José 
de Anchieta (1534-1597) e Antonio Vieira (1608-1697); como 
também homens mais modestos, se podemos dizer assim, 
dedicados a seu ministério sacerdotal e ao ensinamento da 
Filosofia como Diego Gomes Carneiro (1618-1676), Frei Manuel do 
Desterro (1652-1706), Frei Mateus da Conceição Pina (1687-    ), 

                                                                                                                
provavelmente, a dos campesinos analfabetos, alguns de sangue norte-africano: árabe, mouro e 

ainda negro. O resultado de sua obra pode apresentar-se hoje ao mundo como um dos esforços mais 
afortunados de colonização, não apenas de europeus, senão de semi-europeus, na América tropical: 
no Brasil”, em: Interpretación del Brasil. México: Fondo de Cultura Económica, 1964, p. 45. 

32 Manuel da NÓBREGA, citado em: Serafim LEITE. Breve História da Companhia de Jesus no Brasil 
1549-1760. Braga: Livraria Apostolado da Imprensa, 1993, p. 3. 
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Nuno Marques Pereira (1652-1728) e, já rumo ao novo período 
filosófico, Frei Gaspar da Madre de Deus (1715-1800). 

E apesar de que, sobretudo desses últimos, João Cruz Costa 

nos diga que “não apresentam grande interesse, pois são 
eclesiásticos que se limitam a reproduzir a Filosofia Escolástica”33; 
por nossa parte, pensamos, por um lado, que, devido precisamente 

a seu trabalho fundacional no Novo Mundo, não se pode afirmar, 
sem mais, uma mera reprodução da Filosofia Escolástica, pois eles 
se confrontam com problemas próprios (por exemplo, o problema 
da dignidade humana do índio brasileiro); e, por outro, a dimensão 
plural de suas atividades (missionários, educadores, legisladores 
etc.) num mundo em gestação merece-nos um maior apreço e 
consideração. 

Além do mais, destacada e incompreendida em suas 
atividades, a Companhia de Jesus, entre outras ordens religiosas 
(Franciscanos, Beneditinos, Carmelitas etc.), de pronto entrará em 

choque com o resto dos colonizadores. Porque, num primeiro 
momento, se o missionário jesuíta é visto como uma espécie de 
cúmplice ou colaborador do colonizador, uma vez que a catequese 
é entendida como uma preparação do índio “para coexistir com o 
colonizador, com todas as graves conseqüências que essa 
preparação acarretava, inclusive a de ser precursora da 
escravização”34; num segundo momento, ao defender a dignidade 
humana do índio e, em conseqüência, defendê-lo da escravização e 
negá-lo como mão de obra do colonizador (principalmente nas 
áreas onde escasseavam os escravos de origem africana), o 
missionário jesuíta entra em confronto direto com o colonizador. 
“Esta indisfarçável confluência é o que constitui, nos diz Nelson 
Werneck Sodré, a razão do conflito. E esse conflito é o que leva os 

                                                      
33 João Cruz COSTA. (1956), p. 57 

34 Nelson Werneck SODRÉ. Formação Histórica do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 
1990, p. 113. 
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moradores de São Paulo a expulsar os missionários”35. Expulsão 
que se concretizou com a Lei de 3 de setembro de 1759, expedida 
por D. José I, durante o governo do Secretário de Estado Sebastião 

José de Carvalho e Melo, retirando a Companhia de Jesus de 
Portugal e de suas colônias. Posteriormente, será suprimida 
totalmente pelo Papa Clemente XIV, em 1773; e somente será 

restabelecida oficialmente pela Santa Sé em 1814, regressando ao 
Brasil em 1841. 

Diante disso, se levamos em consideração que “o único 
professor do Brasil dos primeiros tempos foi o Padre jesuíta, o qual 
era também professor oficial, pago pelo próprio Rei”36, ainda que se 
critique profundamente o ideal de sua educação humanista cristã, 
extraída dos ordenamentos das Constitutiones Societatis Jesu 
(Parte IV, intitulada Ratio Studiorum, a qual, por outra parte, 
continuava sustentando a tese medieval de Philosophia ancilla 
Theologiae), mesmo assim, pode-se imaginar o descalabro que 

significou, para a História da Educação Brasileira, a expulsão dos 
Jesuítas. Mas, como essa já foi uma medida tomada pela política 
desencadeada pelo Marquês de Pombal, vamos entrar então no 
segundo período da História da Filosofia no Brasil. 

 
2. SEGUNDO PERÍODO: A Ilustração entre escravocratas: 

desde a expulsão dos Jesuítas pelo Marquês de Pombal 
(1759) até o Grito do Ipiranga ou Independência do Brasil 
(7 de setembro de 1822). 
 
Com a expulsão dos Jesuítas, praticamente punha-se fim a 

um período (1o de outubro de 1555–3 de setembro de 1759), no 
qual, no dizer de João Cruz Costa, “toda a preocupação girava em 

                                                      
35 Idem, p. 115. 

36 José Antonio TOBIAS. História das Idéias no Brasil, São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 
1987, p. 80. 
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torno da renovação Escolástica”37; e, ao mesmo tempo, punha-se 
em marcha um movimento pedagógico de renovação, desta vez, 
sob o comando da Congregación del Oratório (fundada por San 

Felipe Neri), a qual, por ordens expressas de D. João V, foi “a 
primeira a abrir, em Portugal, combate à influência pedagógica e 
cultural dos Jesuítas”38. É assim que, timidamente, começam a 

fazer-se sentir, em Portugal, as idéias tanto tempo combatidas da 
Filosofia Moderna e da Revolução Científica que dariam lugar ao 
surgimento da Revolução Industrial. 

Porém, desde logo, não se deve pensar que, da noite para o 
dia, Portugal entrou em um processo acelerado de modernização; 
pois, se, por um lado “a tradição escolástica marcou o pensamento 
português muito mais do que seria lícito admitir à primeira 
vista”39; por outro, o fato de haver permanecido, comercialmente 
falando, dependente do Brasil e intermediador com Inglaterra e 
Holanda de seus produtos de exportação, não lhe permitiu 

abastecer-se de uma infra-estrutura que o ajudasse a assimilar as 
novas idéias que orientavam o mundo. Nesse sentido, ademais de 
que o pensamento moderno ao chegar a Portugal era vertido e 
filtrado em moldes escolásticos; as novas idéias eram trazidas, é 
verdade, por homens de espírito pioneiro, mas que, infelizmente, 
não “possuíam formação científica rigorosa nem cabeças filosóficas 
privilegiadas para empreender uma síntese grandiosa, capaz de 
sobrepor-se e suplantar a Escolástica tradicional”40. 

A partir desse contexto, tanto em fins do século XVIII como 
em princípios do Século XIX (quando ficará praticamente refém da 
Inglaterra), Portugal apresentava-se como um país de profundos 
contrastes: pequeno territorialmente, atrasado econômica e 
culturalmente em relação ao resto da Europa, com escassos 

                                                      
37 João Cruz COSTA. (1956),  p. 44. 

38 Idem p. 58. 

39 Antonio PAIM. (1967), p. 38. 

40 Idem, p. 40. 
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recursos naturais e militares; mas, sem dúvida, com um Império 
Colonial que abarcava três Continentes. Conscientes desses 
contrastes e influenciados pelas idéias da Ilustração, homens como 

Sebastião José de Carvalho e Melo, Martinho de Melo e Castro e 
Rodrigo de Sousa Coutinho tentaram colocá-lo em dia com a 
História Contemporânea Européia. Assim, procuraram  

 
“modernizar a agricultura portuguesa; desenvolver as 
manufaturas, especialmente a indústria têxtil; melhorar a 

educação; estender o comércio colonial; conservar uma porção 
maior dos lucros do império; reduzir o déficit da balança 
comercial; e, acima de tudo, incrementar os ingressos do Estado 

para atender os crescentes gastos governamentais, 
particularmente em defesa, tanto em Portugal como no 
império”41. 

 

Pelo que se refere ao Brasil, se levamos em consideração 
que “até 1822, a História do Brasil não foi bem História do Brasil, 

mas, sim, História de Portugal; e a História das Idéias no Brasil foi, 
em ampla escala, História das Idéias de Portugal”42, devido 
precisamente à sua condição colonial, então podemos pensar 
tranqüilamente que, “apesar dos cuidados que a censura 
portuguesa tomava para impedir a entrada das idéias francesas em 

seu território, assim como em suas colônias, era das próprias 
universidades portuguesas que passavam ao Brasil as idéias 
filosóficas e políticas do século XVIII”43. 

Assim sendo, pensadores como Luiz Antonio Verney (1713-
1792), com sua obra: O Verdadeiro Método de Estudar (1746), que 
possibilitou a reforma da Universidade empreendida, pelo Marquês 
de Pombal em 1772 (mediante os Statuta Conimbricensis 
Academiae), o qual, segundo Vicente Barretto, “era um homem 

                                                      
41 Leslie BETHELL. “La independencia de Brasil”. Em: Leslie BETHELL Ed., Historia de América 
Latina. Cambridge/Barcelona: Cambridge University Press/Editorial Crítica, 1991, Vol. 5, p. 172. 

42 José Antonio TOBIAS. (1987), p. 59. 

43 João Cruz COSTA. (1956), p. 57. 
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lido e em sua biblioteca encontravam-se as obras de Locke, Hobbes, 
Rousseau, Descartes”44; e Antonio Genovesi (1713-1769), com sua 
obra: As Instituições da Lógica, influenciariam a homens como 

Tomás Antonio Gonzaga, José Bonifácio de Andrada e Silva, 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva, Cipriano Barata, 
Hipólito da Costa e muitos outros que se constituíram nos 

transplantadores das idéias ilustradas e liberais para o Brasil. 
Contudo, ao Brasil, não chegavam, neste momento, apenas 

influências políticas e culturais de Portugal, senão também de 
outros lugares como, por exemplo, dos ideais sustentados pela 
Revolução de Independência Americana (4 de julho de 1776), e dos 
princípios defendidos pela Revolução Francesa (14 de julho de 
1789) e até dos movimentos independentistas revolucionários que 
começavam a aparecer em outras partes da América Latina (por 
exemplo, a dos escravos negros do Haiti, 1791-1804). Assim, 
movimentos revolucionários como os da Inconfidência Mineira 

(1789), da Conjuração dos Alfaiates (1798) e da República de 
Pernambuco (1817) vão “mostrar que estavam sendo lançadas as 
raízes do Liberalismo Brasileiro, ideário que somente alcançaria um 
certo êxito na Independência”45. 

Os ásperos ressentimentos que tinham os brasileiros em 
relação à Metrópole portuguesa (altas taxas de impostos, restrições 
sobre a produção e o comércio, privilégios e monopólios no 
mercado internacional etc.), de alguma forma, serão amenizados 
com a chegada do Príncipe Regente D. João ao Brasil (22 de janeiro 
de 1808), o qual, sob a custódia da marinha britânica, vinha 
fugindo dos exércitos de Napoleão Bonaparte, os quais haviam 
invadido seu território (novembro de 1807) em seu intento de 
levar a cabo o bloqueio continental à Grã-Bretanha. 

                                                      
44 Vicente BARRETTO e Antonio PAIM. Evolução do Pensamento Político Brasileiro, Belo 
Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1989, p. 32. 

45 Idem, p. 35. 
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As medidas econômicas tomadas imediatamente por D. 
João (abertura dos portos às nações amigas, fundação do Banco do 
Brasil etc.), assim como o fato de converter o Rio de Janeiro, “da 

noite para o dia, na capital de um império mundial que se estendia 
até os confins de Goa e Macau”46, e, posteriormente, elevar o Brasil 
à categoria de Reino Unido ao de Portugal e Algarves (16 de 

dezembro de 1815); dificilmente se tornariam reversíveis, tal como 
o desejavam as Cortes Portuguesas, no momento do retorno de D. 
João VI a Portugal (26 de abril de 1821), deixando seu filho D. 
Pedro como Regente do Brasil. 

Com o retorno de D. João VI a Portugal (e toda a 
organização do Estado), “os brasileiros não tiveram agora 
alternativa senão organizar-se para a defesa dos interesses 
brasileiros nas Cortes”47, as quais, embora procurassem trocar a 
Monarquia absoluta por uma Monarquia constitucional para o 
Império, em relação ao Brasil sua intenção era regredi-lo à 

condição colonial anterior a 1808. Certamente, para os brasileiros, 
essa era uma situação intolerável. A última gota d’água veio 
quando se começou a desmantelar o aparato governamental 
institucional criado por D. João VI no Brasil e exigiu-se do Príncipe 
Regente seu retorno a Portugal (18 de outubro de 1821); este, em 
um ato de insubordinação e rebeldia, decide permanecer no Brasil 
(9 de janeiro de 1822). Tal ato e outros que lhe seguiram em 
relação às Cortes de Lisboa (por exemplo, o de não mais executar 
nenhum Decreto promulgado pelas Cortes), junto com a torpe 
política portuguesa em seus tratos com o Brasil, levaram 
finalmente o Príncipe Regente a tornar o Brasil independente de 
Portugal (7 de setembro de 1822) e a proclamar-se Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil (12 de outubro de 

1822), coroando-se, como tal, no 1o de dezembro de 1822. 

                                                      
46 Leslie BETHELL. (1991), p. 182. 

47Idem, p. 191. 
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Em meio a todos esses acontecimentos, evidentemente, 
pelo que se refere à História da Filosofia no Brasil,  

 

“unem-se, espontânea e profundamente, as idéias de Verney, a 
Reforma de Pombal, o Cientificismo, o Materialismo, a filosofia e 
os ideais de Rousseau, a influência da França e dos Estados 

Unidos, o Iluminismo e as forças ocultas mais vigorosas da 
Maçonaria. Tudo isso unido, segundo José Antonio Tobias, contra 

a Filosofia Cristã, contra a Monarquia, contra a educação cristã, a 
favor do Cientificismo, da dessacralização do ensino, assim como 
a favor da Independência do Brasil”48. 

 

Apesar disso, como “a mesma idéia, uma vez transferida 
dos centros de produção internacional de cultura, se converte em 
outra coisa”49; assim, no Brasil, os ideais da Ilustração, em geral, e 
do Liberalismo, em particular, produziram com a Independência 
“uma simples transferência de poderes dentro de uma mesma 
classe”50, isto é, os brasileiros que aderiram ao Liberalismo 

triunfante em 1822, na realidade, não almejavam mais que 
conservar a estrutura social e econômica de caráter colonial (ainda 
que agora independente de Portugal), fundamentada 
principalmente no sistema de agricultura, escravidão e exportação 
de matérias primas ao mercado europeu. 

Por outra parte, assim como a Escolástica Colonial impôs-
se violentamente ao indígena pré-cabraliano; assim também, os 
dirigentes do Brasil independente, com a importação e imposição 
das idéias da Ilustração, vão inaugurar “o início da disjunção entre 
as idéias e os ideais do povo brasileiro, por um lado, e as idéias 
oficiais da escola e do governo, por outro”51. E vão conseguir 
semelhante alienação e reconciliação, apesar das gritantes 

                                                      
48 José Antonio TOBIAS. (1987), p. 96. 

49 Fernando Henrique CARDOSO. As Idéias e seu Lugar, Petrópolis: Vozes, 1993, p. 27. 

50 João Cruz COSTA. “As novas idéias” Em: Sérgio Buarque de HOLANDA – Pedro Moacyr CAMPOS 
(Dir.). (1989), Vol. 3, p. 183. 

51 José Antonio TOBIAS. (1987), p. 93. 
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contradições com a realidade, mediante um discurso filosófico que 
os historiadores da Filosofia no Brasil costumam denominar de 
Ecletismo, situando-o como o terceiro período da História da 

Filosofia Brasileira. 
 

3. TERCEIRO PERÍODO: O Ecletismo Ilustrado: desde o 

Grito do Ipiranga ou Independência do Brasil (7 de 
setembro, 1822) até a Proclamação da República (15 de 
novembro, 1889). 
 
Naturalmente, a estas alturas, de saída, é bom 

compreender que os períodos constitutivos da História da Filosofia 
no Brasil não são períodos estáticos, mas dinâmicos; ou melhor, 
não apenas têm início dentro do anterior, senão que, muitas vezes, 
entrecruzam-se e até se justapõem; dando, com isso, como 
resultado panorâmico, no dizer de Octavio Ianni, “um exotismo 

eclético caleidoscópico paródico”52 ao pensamento brasileiro. Nesse 
sentido, se considerarmos que a Filosofia Escolástica não apenas 
funda, senão que atravessa e inunda, tradicionalmente, toda a 
História da Filosofia no Brasil; então podemos dizer que todas as 
outras correntes filosóficas que chegam ao Brasil, digladiam-se ou 
inauguram-se em confrontação aberta com a Escolástica. 

Assim, ao final do século XVIII e princípios do XIX, trazidas 
pelos ventos da Ilustração, vão aparecendo, primeiro em Portugal e 
logo no Brasil, correntes filosóficas como o Cartesianismo, o 
Empirismo, o Racionalismo e o Ecletismo. E se as outras correntes 
foram arrastadas da Europa para o Brasil pela Reforma de Pombal, 
o Ecletismo chegou ao Brasil, junto com D. João VI e a Corte 
portuguesa, pela mão de Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846), o 

qual, mesclando idéias de Aristóteles, Bacon, Leibniz, Locke, e 
Condillac, em meio à euforia provocada pelas mudanças traduzidas 
na elevação do Rio de Janeiro a capital do Império português, 

                                                      
52 Octavio IANNI. O Labirinto Latino-Americano, Petrópolis: Vozes, 1993, p. 133. 
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pronunciou umas conferências filosóficas (abril de 1813), as quais 
seriam publicadas pela Imprensa Régia sob o título de Preleções 
Filosóficas sobre a Teoria do Discurso e da Linguagem, a Estética, a 

Diceósina e a Cosmologia. 
Permanecendo no Brasil até o retorno de D. João VI a 

Portugal (1821), Pinheiro Ferreira deixar-nos-ia em suas Cartas 

sobre a Revolução do Brasil o testamento de um Ecletismo 
Ilustrado “sob cuja inspiração seriam concebidas as instituições 
políticas e todo um projeto existencial da jovem Nação”53 brasileira 
que surgia ao 7 de setembro de 1822. 

Dessa forma, se na Europa o Ecletismo era a filosofia da 
Restauração (a partir de 1815), pois o que se buscava, segundo 
Victor Cousin (1792-1867), era “um Ecletismo Ilustrado que, 
julgando com eqüidade e, incluso, com benevolência todas as 
Escolas, peça-lhes emprestado aquilo que têm de verdadeiro e 
elimine o que têm de falso. Posto que o espírito de partido nos há 

dado tão mal resultado até o presente, tentemos o espírito de 
conciliação”54; no Brasil, seria a filosofia que permitiria amenizar e 
harmonizar as lutas travadas, primeiro, entre portugueses e 
brasileiros (momento da Independência); em seguida, entre 
liberais radicais, liberais moderados e doutrinários (por exemplo, 
na Assembléia Constituinte de 1823; na Constituição Política do 
Império do Brasil de 25 de março de 1824; na Confederação do 
Equador de 1824; durante a Regência Trina e Una, de 1831 a 1840, 
incluindo a morte de D. Pedro I em 1834 — com a qual se acaba a 
facção restauradora — e o chamado Golpe da Maioridade, em 
1840); depois, cada vez com um perfil ideológico, entre liberais e 
conservadores (a partir de 1840, início do governo de D. Pedro II), 
sem deixar de fora, naturalmente, rebeliões populares como 

Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Farroupilha e Praieira; nem 

                                                      
53 Antonio PAIM. (1967), p. 52. 

54 Víctor COUSIN, citado em: José FERRATER MORA. Diccionário de Filosofía, Madrid: Alianza 
Editorial, 1986, Vol. 2, p. 889. 
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tampouco, a espinhosa questão do trabalho escravo 
(progressivamente abolido pelas Leis: Eusébio de Queiroz, extingue 
o tráfico de escravos; do Ventre Livre, os filhos dos escravos 

nascerão livres; dos Sexagenários, ficam livres os escravos de mais 
de 65 anos; e a Lei Áurea, acaba e proíbe a escravidão, em 13 de 
maio de 1888). “A busca de um programa para esses partidos, de 

ideologia definida, nos diz Francisco Iglesias, é tarefa inútil”55; pois, 
“muito do que é visto como partido, não passa de uma reunião de 
pessoas unidas mais por simpatia, motivos episódicos, que por 
propostas nítidas de caráter social e político”56. À hora da luta 
política, “formam-se divisões, alas, com intercâmbio de uma para 
outra, sem nenhum problema”57. Uma vez conquistado o poder, 
através das Câmaras ou do Ministério, seja pelos liberais ou pelos 
conservadores em sua ininterrupta alternância, “os dois se 
igualam”58; como o exemplifica o próprio Francisco Iglésias 
quando diz: “Ante a questão fundamental da época – o sistema 

escravista – não há posição nítida: há escravistas em um e outro, 
como há abolicionistas em um e outro”59. 

Desse Ecletismo, pois, compreendido como uma filosofia da 
conciliação, do equilíbrio e do justo meio, vai saindo, grosso modo, 
o perfil característico da personalidade do político brasileiro, a 
forma clássica de fazer política no Brasil e, como se não bastasse, 
também aquela visão da História Brasileira conhecida como a do 
Homo Cordialis. “Tinha razão Clóvis Bevilacqua, nos diz João Cruz 
Costa, quando escrevia que o Ecletismo foi ‘a filosofia que mais 

                                                      
55 Francisco IGLESIAS. Trajetória Política do Brasil 1500-1964, São Paulo: Companhia das Letras, 

1993, p. 156. 

56 Idem, Ibidem. 

57 Idem, Ibidem. 

58 Idem, Ibidem. 

59 Idem, Ibidem. 
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extensas e profundas raízes encontrou na alma brasileira’ ou, mais 
precisamente, na alma de nossas elites políticas”60. 

Assim, praticamente desde a inauguração do Império do 

Brasil (1822), passando ligeiramente pelo sopro ético e idealista de 
Kant (1724-1804) — representado por Diogo Antonio Feijó e João 
de Santa Bárbara —, o Ecletismo constitui-se no pensamento 

hegemônico adequado às necessidades ideológicas do regime 
imperial. Não obstante, continuar reconciliando o Liberalismo 
Monárquico Constitucional, não apenas com as gritantes 
contradições da realidade social brasileira, senão, sobretudo, com o 
surgimento cada vez mais acelerado do Liberalismo Federativo 
Republicano (cria-se o Partido Republicano em 1870), era 
sustentar nas mãos, simplesmente, uma bomba de tempo, a qual 
explodirá no 15 de novembro de 1889, data em que “caía o único 
trono do Continente”61 Americano que passava a ser todo 
republicano. 

Derrocado o regime monárquico constitucional, mediante 
um golpe de Estado encabeçado pelo Marechal Deodoro da 
Fonseca, e, por dizê-lo assim, saindo-se um pouco do processo 
político e entrando no que se refere estritamente falando à 
Filosofia, podemos afirmar que, até chegar aqui, pensadores como 
Francisco de Monte Alverne (1784-1858), Eduardo Ferreira França 
(1809-1857), Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882), 
Antonio Pedro de Figueiredo (1814-1859) e Manoel Maria de 
Moraes e Vale (1824-1886) terminaram sustentando um Ecletismo 
composto de correntes tão diversas como o Sensualismo, o 
Realismo, o Ceticismo, o Idealismo e até o Misticismo, o qual, 
evidentemente, além de inaugurar a dificuldade para classificar os 
filósofos brasileiros 62, imprime-lhe um certo caráter oscilante a 

                                                      
60 João Cruz COSTA. (1956), p. 182.  

61 Francisco IGLÉSIAS, (1993), p. 180. 

62 A respeito, nessas mesmas datas (1878), Sylvio ROMERO escrevia: “Os filósofos brasileiros não se 

prestam, repito, a uma classificação lógica, filha das leis que presidem ao desenvolvimento dos 
sistemas, não existindo estes aqui”. Em: (1969), p. 33. 
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seu peculiar modo de filosofar, como teremos oportunidade de ver 
nos próximos períodos da História da Filosofia no Brasil. 

 

4. QUARTO PERÍODO: Um bando de Idéias Novas: desde a 
Proclamação da República (15 de novembro de 1889) até a 
chamada Revolução de 1930 e o estabelecimento do Estado 

Novo (1937). 
 
Se, de certa maneira, ainda que muito aparente, o 

Ecletismo Ilustrado conseguiu conciliar, durante o Período 
Imperial (1822-1889),  

 
“o desejo de modernidade com as peculiaridades da situação 
brasileira: valorização da experimentação científica em um meio 

em que não se dispunha de condições efetivas para realizá-las; 
adoção dos princípios do Liberalismo Econômico quando as 

atividades produtivas eram realizadas pelo braço escravo; 
disposição de praticar o Liberalismo Político em confronto, ao 
mesmo tempo, com o imperativo de preservar a unidade 

nacional”63; 
 

no último terço do século XIX, graças a uma série de 
modificações no panorama nacional (decadência dos cultivos 

agrícolas tradicionais, tímido início de industrialização, imigração 
de mão de obra européia, progressiva urbanização, e liberação dos 
escravos), vai sacudir o Brasil um bando de idéias novas que, pela 
primeira vez, conseguem causar algum desequilíbrio ao imaginário 
social da cristandade católica brasileira, à Filosofia Aristotélico-
Tomista e às próprias estruturas agrárias do modo de produção 
estabelecido. 

Tais idéias novas, basicamente, manifestar-se-ão através de 

três correntes filosóficas que indicaremos a seguir e nas quais 
colocaremos também seus representantes brasileiros: 

                                                      
63 Antonio PAIM. (1967), p. 75.  
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a) A dos chamados Materialistas Vulgares (Vogt, D’Holbach, 

Lamettrie, Haeckel): Domingos Guedes Cabral e José de 

Araújo Ribeiro; 

b) A do Evolucionismo (Lamarck, Spencer, Darwin): Clóvis 

Bevilacqua, Tobias Barreto, Sylvio Romero e Estelita 

Tapajoz; e 

c) A do Positivismo (Comte, Laffitte, Littré): Luiz Pereira 

Barreto, Benjamim Constant, Miguel Lemos, Raimundo 

Teixeira Mendes e Júlio de Castilhos. 

 
Dentre elas, ainda que todas privilegiem um certo 

empirismo pragmático, a que mais se destacou foi a do 
Positivismo; tanto em sua versão original de origem comteana 
como em suas versões derivadas, chamadas ortodoxa e heterodoxa. 
Segundo o Positivismo, o Brasil já havia atravessado a etapa 
teológica (finalizada no momento da Independência) e estaria 

saindo da etapa metafísica (último terço do século XIX) para, 

imediatamente, entrar na etapa positiva (novo momento 
inaugurado pelo movimento republicano). Nessa nova etapa, ao 

não incluir a Teologia nem a especulação do tipo metafísico, senão 
apenas o império da objetividade científica, os brasileiros em geral 
serão obrigados, segundo José Antonio Tobias, a “abandonar seus 
modelos ibéricos, sua tradição latina, sua cultura, sua religião, sua 
filosofia, sua própria história de três séculos; em outras palavras, a 
deixar de ser eles mesmos”64. Ou melhor, as pretensões dos 
positivistas (tanto na Europa quanto no Brasil) não eram apenas as 
de ser uma corrente filosófica a mais no já amplo panorama 
filosófico do mundo moderno, senão, principalmente, a de 
inaugurar uma nova ordem de coisas, cuja fundamentação seriam 

as chamadas ciências positivas, as quais teriam a árdua missão de 
levar a Humanidade em direção à felicidade, certamente, em 

                                                      
64 José Antonio TOBIAS. (1987), p. 122. 
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permanente ordem e progresso. “Na História das Idéias no Brasil 
— explicita José Antonio Tobias — esse vai ser o trabalho iniciado 
pela Reforma Educacional de Benjamim Constant que, ao final do 

século XIX, introduz o Positivismo na totalidade do ensino oficial 
brasileiro”65. 

Não obstante, apesar de seu ar empreendedor, progressista 

e — em tese — ardente desejo de fazer do Brasil um país moderno, 
na realidade, o Positivismo também trazia em sua bagagem um 
certo conteúdo conservador e autoritário “naquilo que é, 
precisamente, o móvel do pensamento de Comte: a reforma 
social”66. E se, por um lado, adequava-se tanto à política do 
Liberalismo Econômico, que no caso do Brasil e de toda Ibero-
américa, continua a firmar mais os laços da dependência; assim 
como, aparentemente, a um Liberalismo Político que vem a 
inspirar a construção dos alicerces da República Federativa do 
Brasil, expressa na Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil (24 de fevereiro de 1891). Por outro, ao defender um 
progresso dentro da ordem, adaptava-se muito bem à política de 
conciliação nacional estabelecida pelas elites detentoras do poder, 
pertencentes ao esquema do café-com-leite, as quais, ao confundir 
ou identificar seus interesses privados com os interesses nacionais, 
“entram sempre em acordo, evitam rupturas, e se compõem de tal 
modo que possam perpetuar-se”67. 

É de dentro dessa insustentável dureza de ser do ‘status 
quo’ oligárquico do eixo São Paulo-Minas que vai irromper o 
Liberalismo da Primeira República brasileira, até ser afastado, de 
certo modo, do poder “pela força, sob o Estado Novo”68, o qual, não 
apenas responderá a inconformismos manifestados, por exemplo, 
ao estilo de Canudos (1893-1897) ou do Contestado (1912-1915); 

                                                      
65 Idem, p. 123. 

66 Antonio PAIM. (1967), p. 181. 

67 Francisco IGLESIAS. (1993), pp. 206-207. 

68 Antonio PAIM. (1967), p. 154. 
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senão a movimentos mais radicais que, discordando da situação, 
pretendem “a republicanização da República”6,tais como o 
Tenentismo e a cada vez mais aguçada prática política, agora sim, 

com um certo perfil e sabor ideológico (motivado pelo surgimento 
dos movimentos operários, pelo eco mundial da Revolução Russa 
de 1917 – o Partido Comunista Brasileiro surge em 1922 –, e, 

certamente, pela reação do chamado Mundo Ocidental Cristão). 
Tudo isso, unido à entusiasta busca de uma identidade nacional 
(como se manifestará na Semana de Arte Moderna, 13-15 e 17 de 
fevereiro de 1922). 

Se nos fosse possível encontrar um fio condutor à mudança 
que significa passar de uma República Liberal para uma, digamos, 
República Totalitária (Corporativista, dizem alguns), isto é, aquela 
que se estabelecerá com o Estado Novo, poderíamos dizer, 
agregando aos fatos já citados, que “sua história começa com a 
ação do grupo rio-grandense liderado por Júlio de Castilhos (1860-

1903)”70, o qual passará o poder em 1898 a Borges de Medeiros 
(1864-1961) quem, por sua vez, irá passá-lo em 1928 a Getúlio 
Vargas (1883-1954): o homem que, lançado a Presidente da 
República pela Aliança Liberal, chegará à Suprema Magistratura do 
País pela força das armas durante a chamada Revolução de 1930 e 
tornar-se-á, praticamente até sua morte, no maior Caudilho que o 
Brasil já teve. Porém, esses acontecimentos já pertencem ao 
período seguinte da História da Filosofia no Brasil, portanto 
passemos a ele. 

 
5. QUINTO PERÍODO: Reação antipositivista e giro 

espiritualista e irracionalista: desde o estalo da chamada 
Revolução de 1930 e o estabelecimento do Estado Novo 

(1937) até a fundação do ISEB (1955) e a chamada Era 
Juscelino Kubitschek (1956-1961). 

                                                      
69 Francisco IGLESIAS. (1993), p. 221. 

70 Antonio PAIM. (1967), p. 181. 
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Evidentemente, o próprio Positivismo, em seu afã de 
endeusamento de um empirismo pragmatista, criou seus próprios 
dissidentes e revisionistas; como foi o caso, por exemplo, de Tobias 

Barreto (1839-1889), o qual, depois de experimentar o Ecletismo, o 
Evolucionismo e o Positivismo, terminará por “reivindicar um 
lugar ao sol para a Metafísica”71. Apesar disso, a reação mais forte 

virá daqueles que, educados — como costume — na tradição 
cristão-católica e inspirados em autores como Bergson, Croce, 
Maritain etc., reclamam uma maior atenção para os problemas 
complexos com que se confronta a vida humana em sua totalidade. 
Tal será o caso de, segundo Leonel Franca, “o mais original de 
nossos pensadores”72, Raimundo de Farias Brito; daquele que foi 
saudado (devido ao esforço de fundar sua filosofia a partir de suas 
experiências brasileiras) como criador de uma “metafísica 
brasileira”73, José Pereira da Graça Aranha; de quem, depois de 
passar do Positivismo para o Catolicismo, afirmou que “tudo que 

existia de afirmativo e de verdadeiramente vivo na civilização 
brasileira era criação da igreja Católica”74, Jackson de Figueiredo; 
do que escrevia sob o pseudônimo de Tristão de Athayde e que 
retornaria ao universal, “não pelo socialismo cosmopolita, mas pelo 
Catolicismo que supera as nações, os continentes e os tempos”75; e, 
por fim, de Leonel Franca, entre outras coisas, fundador da 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e “cuja obra representava, 
em palavras elogiosas de Lima Vaz, a expressão mais alta de 
inteligência e cultura a que, até então, alçara-se o catolicismo 
brasileiro”76.  

                                                      
71 Idem, p. 345. 

72 Leonel FRANCA. (1987), p. 313. 

73 Guillermo FRANCOVICH. Filósofos Brasileiros, Rio de Janeiro: Presença, 1979, p. 67. 

74 Jackson de FIGUEIREDO, citado em: Guillermo de FRANCOVICH. (1979), p. 83. 

75 Alceu Amoroso LIMA, citado em: Guillermo FRANCOVICH. (1979), p. 87. 

76 Henrique C. de Lima VAZ. “O pensamento filosófico no Brasil de hoje”. Em: Leonel FRANCA. 
(1987), p. 350. 
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Porém muito mais importante que essa reação 
antipositivista neste período, parece-nos, para efeito da História da 
Filosofia no Brasil, o fato de que, ao criar-se o Ministério da 

Educação e Saúde (1930), o Ministro Francisco Campos reforma o 
ensino em todos os níveis e dá um impulso definitivo à 
Universidade brasileira (fundada pelo Decreto N. 14.343, de 7 de 

setembro de 1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro e 
convertida, em 1935, em Universidade do Brasil, já que era a 
Universidade do Distrito Federal), mediante o Estatuto Básico das 
Universidades do Brasil (Decreto N. 19.851, do Governo Provisório, 
de 11 de abril de 1931). E ainda que se houvesse iniciado o estudo 
universitário da Filosofia, em terras brasileiras, com a fundação da 
Faculdade de Filosofia de São Bento (1908), pelo Abade Don Miguel 
Krause (agregada neste momento à Universidade Católica de 
Lovaina e incorporada, em 1946, à Universidade Católica de São 
Paulo, então fundada), apesar disso, na realidade, cabe à Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (criada 
a 25 de janeiro de 1934) a honra de ser o divisor de águas entre, no 
dizer de Cláudio de Lima Vaz, uma Filosofia Pré-Universitária e 
uma Filosofia Universitária. “Pré-Universitária no sentido de que, 
nela, a Filosofia (como, por exemplo, a Medicina e o Direito) não 
aparece integrada no corpo dos estudos superiores; mas é, quando 
muito (sob a forma de Lógica, Psicologia ou Moral), matéria de 
curso preparatório para as escolas superiores”77. Certamente, aqui, 
Lima Vaz não se refere aos cursos de Filosofia dados nos 
Seminários Religiosos desde os tempos coloniais (de diferente 
conteúdo, em certo modo, pois eram feitos visando à formação 
sacerdotal, mas não de menor valor); senão ao modo como se 
processou seu aprendizado (quase sempre de forma autodidata), 

seu ensino e divulgação, digamos assim, entre os civis. Daí que ele 
insista em sublinhar que, a partir de então, a diferença torna-se 
“fundamental entre os pensadores isolados e autodidatas da época 

                                                      
77 Idem, p. 345. 
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pré-universitária da Filosofia Brasileira e aqueles que devem 
desenvolver sua atividade dentro dos quadros institucionais da 
cultura superior, e que têm a sua disposição todos os meios de 

preparação metódica e de rigor técnico que a obra científica 
exige”78. 

Assim, pois, o Brasil iniciava um novo período filosófico 

caracterizado pela profissionalização filosófica, em meio a um 
regime centralista e corporativista (inspirado de certo modo no 
Fascismo ítalo-germânico); de uma economia que se esforçava em 
produzir não apenas bens de consumo, senão também bens de 
produção; de uma preocupação pela capacitação de profissionais 
para seu quadro de funcionários e, em geral, do capital humano 
(caso do Departamento Administrativo do Serviço Público); de 
uma política de desenvolvimento auto-sustentado defendida por 
três Constituições (as de 1934, 1937 e 1946); de um processo 
intensivo de industrialização (em apoio, funda-se o Banco Nacional 

de Desenvolvimento em 1952, por sua vez apoiado pela CEPAL, 
instituição criada pela ONU em 1948 para ajudar o 
desenvolvimento latino-americano); de uma participação massiva 
de trabalhadores e estudantes (cria-se a União Nacional dos 
Estudantes em 1938); da preocupação com a elaboração de um 
pensamento nacional (cujo zênite será a criação do Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros em 1955); e, incluso, da mudança 
da Capital Federal do Rio de Janeiro (que havia sido a Capital do 
Brasil desde 1763) para a recém fundada Cidade de Brasília (21 de 
abril de 1960). Senão, também, dentro de uma conjuntura 
internacional marcada, entre outras coisas, por duas guerras 
mundiais (1914-1918 e 1939-1945) pela crise econômica de 1929 
(quando economistas como J. M. Keynes anunciam The end of 

laissez-faire); pelo surgimento do Fascismo comandado pelo Duce 
e pelo Führer; pela tensão da guerra fria desencadeada entre os 
Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas 

                                                      
78 Idem, p. 349. 
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Soviéticas (surgida depois da Revolução de 1917); e pelas guerras 
de libertação nacional travadas por alguns países do Terceiro 
Mundo a favor da descolonização e contra o imperialismo. 

É nesse contexto que se funda, como “fruto da promoção 
dos estudos filosóficos em nível universitário”79 e sob os auspícios 
da Universidade de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Filosofia 

(1949), que organiza o Primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia 
(São Paulo, 22 de fevereiro a 6 de março, 1950) e, no quarto 
centenário da fundação da Cidade de São Paulo (1954), um 
Congresso Internacional de Filosofia (9 a 15 de agosto), através do 
qual “o pensamento filosófico brasileiro entrou definitivamente na 
circulação da cultura filosófica mundial”80. E com essa preciosa 
informação entramos no que será nosso último período filosófico 
da História da Filosofia que vimos expondo. 

 
6. SEXTO PERÍODO: Pluralidade de correntes filosóficas: 

desde 1960 até nossos dias. 
 
A década de 1960, que se inicia com a euforia intempestiva 

de Jânio Quadros (janeiro a agosto de 1961); com a tentativa norte-
americana da Aliança para o Progresso durante o Governo João 
Goulart (7 de setembro de 1961 a 1o de abril de 1964); com o 
fantasma do Comunismo querendo se estender por toda América 
Latina (a Revolução Cubana havia triunfado em 1o de janeiro de 
1959); e, em geral, com a radicalização dos partidos de esquerda e 
das Ligas Camponesas (coordenadas por Francisco Julião), sofrerá 
um duro golpe com o estabelecimento da Ditadura Militar 
Brasileira (1964-1985), a qual acentuará a Doutrina da Segurança 
Nacional, assim como as teses defendidas pela chamada Teoria da 

Dependência (inspirada, é claro, na teoria do imperialismo de 
Lênin) em suas três vertentes principais:  

                                                      
79 Idem, p. 350. 

80 Idem, p. 351. 
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“As análises inspiradas na crítica aos obstáculos ao 
‘desenvolvimento nacional’; as atualizações, a partir da 
perspectiva marxista, das análises sobre o Capitalismo 

Internacional em sua fase monopolista; e, finalmente, as 
tentativas de caracterizar o processo histórico estrutural da 
dependência, em termos das relações de classe que asseguram a 

dinâmica das sociedades dependentes, unindo a economia e a 
política internacionais a grupos e interesses locais e originando, 

no mesmo movimento, contradições internas e luta política”81. 
 

Com a redemocratização do Brasil (a partir do Governo 
Sarney, 1986-1990), mediante uma nova Constituição (1988) e a 
paulatina desintegração da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (iniciada através da Glasnost e da Perestroika de Mijail 
Gorbachov), ao mesmo tempo em que o planeta se remodela 

geopoliticamente em torno ao que se denominará Globalização 
Neoliberal, o Brasil começa a participar cada vez mais dessa 

reorganização mundial. 
Assim sendo, na medida em que se internacionaliza o 

Capital (o Capital não tem fronteiras, ouve-se dizer) e em que se 
universalizam os meios de comunicação social (o mundo 
converteu-se em uma pequena aldeia, parecem dizer-nos os 
computadores), nessa mesma medida, o Brasil torna-se 
contemporâneo do resto do mundo. E se no resto do mundo “a 
multiplicidade de formas, de sugestões e de perspectivas, senão 
novas, ao menos renovadas, do pensamento filosófico 
contemporâneo, surge quase como um caos; sendo difícil, para não 
dizer impossível, traçar seu perfil pluriforme, acentuando ora o 
dinâmico, ora o fenomênico, ora o biológico, ora o histórico, ora o 
existencial, ora o temporal”82, também no Brasil, assistimos ao 

surgimento, ainda que, certamente, com certo atraso, de uma 

                                                      
81 Fernando Henrique CARDOSO. (1993), pp. 82-83. 

82 Luís Washington VITA. (1969), p. 107. 
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multiplicidade de correntes filosóficas, fato que pode ser verificado, 
por exemplo, na Revista Brasileira de Filosofia publicada pelo 
Instituto Brasileiro de Filosofia. 

Tal inundação de idéias dificulta-nos relacionar, com certo 
rigor, os pensadores brasileiros contemporâneos. Mesmo assim, 
vamos nos apoiar na classificação feita por Ernildo Stein83 para 

indicar alguns fenômenos típicos que se iniciaram nos anos 
sessenta e que merecem alguns destaques: 

 
a) O fenômeno do Estruturalismo e do Linguisticismo trouxe 

ao Brasil a moda francesa da época; 

b) Começou o estudo da Epistemologia em algumas áreas das 

Ciências Empírico-Matemáticas e das Ciências Humanas; 

c) Nunca se estudou tanto Marxismo no Brasil como ao final 

dos anos sessenta e início dos setenta; 

d) Iniciou-se em vários centros universitários o estudo da 

Filosofia Analítica e cresceu, em geral, a influência da 

Filosofia Anglo-saxônica no mundo acadêmico; 

e) Aumentaram os estudos de Filosofia Social e de Filosofia 

Política; e 

f) Cresceu, de maneira admirável, a tradução de textos 

filosóficos e de áreas afins da Filosofia. 

 
A partir desse vasto panorama contemporâneo da História 

da filosofia no Brasil, caracterizado ainda pelo acento no 
transplante, adaptação, adoção e repercussão do pensamento 

estrangeiro — a tal grau que Paulo Eduardo Arantes, ao comentar 
“a formação da cultura filosófica uspiana”, atreve-se a titular seu 

livro como “Um Departamento Francês de Ultramar”84 —, tanto 
que se pode afirmar, sem nenhum problema, que “uma crise de 

paradigmas entre nós não tem substância, não se apresenta forrada 

                                                      
83 Ernildo STEIN. (1987), p. 100. 

84 Paulo Eduardo ARANTES. Um Departamento Francês de Ultramar. Estudos sobre a Formação da 
Cultura Filosófica Uspiana (Uma experiência nos anos 60). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994. 
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de mediações”85, começa a surgir, embora timidamente, um 
peculiar modo de filosofar que, equipado com a consciência clara 
da carência de uma Filosofia original ou, se não, consciente ao 

menos da estranha originalidade da “Filosofia Brasileira”86, 
pretende inaugurar um período cujo significado seja tanto uma 
ruptura como uma superação desse modo tradicional de filosofar 

no Brasil; isto é, um período que se caracterize tanto pelo 
cancelamento puro e simples desses períodos de assimilação e 
transplante acríticos, bem como pelo esforço de criação e 
originalidade tantas vezes reclamado e denunciado por alguns dos 
próprios filósofos brasileiros, ainda que, ao mesmo tempo, 
também protelando e reconhecendo que “sempre foi um problema 
o que significa fazer Filosofia num país periférico”87. 

Esse período, ao qual poderíamos denominar 
arbitrariamente: Rumo a uma Filosofia Brasileira, já nos foi 
apontado por Luis Alberto de Boni quando, em 1987, disse: 

 
 “A recepção crítica tende hoje a exercer o papel de mediação 

entre as idéias européias e a realidade nacional. Sintomáticos, 
neste sentido, são dois fenômenos dos últimos tempos. Em 
primeiro lugar, os inumeráveis trabalhos perguntando-se a 

respeito da Filosofia no Brasil... Em segundo lugar, relacionado 
com o primeiro, a ressonância que a temática da ‘Filosofia latino-

americana’ vem encontrando em muitos círculos”88 . 
 

                                                      
85 Paulo Eduardo ARANTES. “Crise de paradigmas em Itaguahy” (Entrevista a Fernando de Barros e 
Silva). Folha de São Paulo, Quinto Caderno: Mais!: Domingo, 2 de abril de 1995, p. 8. 

86 Tal como o reconhece, entre outros, José Artur GIANNOTTI, quando diz: “Se cada moda filosófica 

está ligada a uma forma de vida, quando a linguagem é empregada ‘fora de lugar’, não é por isso que 
deixa de revelar aspectos do nosso próprio modo de viver”. Em: “As obsessões lógicas de Giannotti” 

(Entrevista a Fernando de Barros e Silva), Folha de São Paulo, Quinto Caderno: Mais!, Domingo, 2 
de abril de 1995, p. 5. 

87 Idem, Ibidem. 

88 Luis Alberto de BONI. “A influência da filosofia européia sobre o pensamento brasileiro”. Em: 
Revista Educação e Filosofia, Universidade Federal de Uberlândia, Vol 4 – N. 7, Julho/Dezembro de 
1989, p. 87. 
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Pelo que se refere estritamente a nosso trabalho, resta 
dizer que o assunto central de nossa tese (a originalidade do 
Liberalismo brasileiro tecido ao redor da Constituição Política do 

Império do Brasil, de 25 de março de 1824), o levantamos 
precisamente a partir da convergência do questionamento radical 
que se faz à Filosofia Ibero-americana e/ou Brasileira sobre sua 

discutida originalidade. Isso é o que procuraremos deixar claro no 
capítulo seguinte do nosso trabalho. 

 



 

CAPÍTULO TERCEIRO 

O PROBLEMA DA ORIGINALIDADE NA FILOSOFIA 

IBERO-AMERICANA E BRASILEIRA 

 

Devido à complexidade que comporta em sua totalidade o 
conteúdo do tema que pretendemos desenvolver no presente 
capítulo, tivemos por bem desenvolvê-lo seguindo um caminho 
progressivo no sentido dedutivo, isto é, em uma progressão 
ordenada de tal forma que um item dependa do seu precedente; ou 
dito em outras palavras, passaremos do universal (a pergunta pela 
originalidade da Filosofia em Ibero-américa) ao particular (a 
interrogação sobre a originalidade da Filosofia no Brasil), e do 
particular para o singular (em nosso caso, a questão da 
originalidade do Liberalismo Brasileiro). Assim sendo, pareceu-nos 
bem expô-lo e desenvolvê-lo nas divisões que a seguir indicamos: 

 
1.  O questionamento feito à História da Filosofia Ibero-

americana sobre sua originalidade; 

2. O questionamento feito à História da Filosofia Brasileira 

sobre sua originalidade; e 

3. O questionamento levantado por nós sobre a originalidade 

do Liberalismo Brasileiro, enquanto expressão privilegiada 

e excepcional do Liberalismo em Ibero-américa. 

 
Está claro que, quando nos atrevemos a falar de 

originalidade no interior do processo de formação tanto da 
História da Filosofia Ibero-americana como da História da Filosofia 
Brasileira, de nenhuma maneira pretendemos, a qualquer custo, 
inventar-lhe alguma originalidade (como se fosse possível tirá-la 
do chapéu de um mágico) nem, muito menos, exigir-lhe uma 

Creatio ex nihilo. Tampouco, é nossa pretensão extrair a possível 
originalidade da Filosofia Ibero-americana e/ou Brasileira em 

confronto ou a partir de um modelo pré-fabricado de antemão 
(como poderia ser o caso de sentirmo-nos tentados a relacioná-las 
com o modo de ser da Filosofia Européia). Na realidade, o que 
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pretendemos é algo mais simples: que a própria História da 
Filosofia Ibero-americana e/ou Brasileira, que faz parte do mesmo 
processo histórico ibero-americano e/ou brasileiro, diga-nos o que 

entende por sua específica e peculiar originalidade, daí que, com 
não pouca razão, iniciemos este capítulo com: 

 

1. O questionamento feito à história da filosofia ibero-
americana sobre sua originalidade. 

 
Como já temos visto nos capítulos anteriores, tanto a 

História da Filosofia Ibero-americana como a História da Filosofia 
no Brasil caracterizam-se por desenvolverem-se, ainda que de 
forma anacrônica, em um certo paralelismo reflexo com a História 
da Filosofia produzida na Europa, mostrando, assim, ante os 
próprios olhos dos filósofos europeus, seu caráter mimético, 
defectivo, inautêntico ou, para melhor dizer, carente de 

originalidade. E ainda que, em 1987, o filósofo francês Alain Guy 
constatasse que “os filósofos latino-americanos deste século se 
distinguem por sua ampla erudição e sua abertura às correntes 
mais diversas do pensamento mundial, assim como por sua 
originalidade de elaboração pessoal”1, isso não o impedia, na 
mesma ocasião, de perguntar-se: “É preciso acreditar que as idéias 
filosóficas ibero-americanas são unicamente o produto de uma 
reelaboração a partir de fontes européias?” e, imediatamente, 
responder-se: “Por certo, era assim no tempo da colonização 
hispano-lusitana; em nossa época também, muitas vezes, pode-se 
observar uma tendência ao mimetismo para com a Europa e 
América do Norte (penso, em particular, na Lógica Matemática)”, 
alargando, não obstante, sua resposta até uma observação 

enriquecedora: “Porém se deve reconhecer, por outra parte, a 

                                                      
1 Alain GUY. “Importancia y actualidad de la filosofía hispanoamericana”. Em: Antonio HEREDIA et 

alii. Filosofía de Hispanoamérica. Aproximaciones al Panorama Actual. Barcelona: Promociones y 
Publicaciones Universitarias, 1987, p. 27. 
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originalidade crescente da reflexão autóctone, desde há trinta anos, 
nessas repúblicas que, cada vez mais, esforçam-se em pensar por si 
mesmas”2. 

Mas, concretamente, em Ibero-américa: A partir de quando 
se vai tomando consciência desse caráter inautêntico do filosofar 
ibero-americano e, por conseguinte, do reclamo por cancelar esse 

modo de filosofar e produzir uma filosofia autêntica de nossa 
América? 

A respeito, ainda que Leopoldo Zea informe-nos que já 
Simon Rodríguez (1771-1884), mestre de Simon Bolívar, exigia que 
“a América nossa não deve imitar... Deve ser original”3, apesar 
disso, todos os historiadores da Filosofia Ibero-americana são 
unânimes em afirmar que Juan Bautista Alberdi (1810-1884) é “o 
primeiro pensador hispano-americano que há planteado 
explicitamente o problema de nossa filosofia”4; pois ele, além de 
reconhecer a necessidade urgente da existência de uma filosofia 

americana, quer dizer com essa expressão, segundo Arturo Andrés 
Roig, “antes que filosofia de objeto americano, um filosofar 
americano ou, talvez melhor, um filosofar americanamente”5. 

Eis aqui suas próprias palavras, pronunciadas em 1842:  
 

“A filosofia de cada época e de cada país tem sido pelo comum, o 
princípio, ou o sentimento mais dominante e mais geral que há 
governado os atos de sua vida e de sua conduta. E essa razão tem 

emanado das necessidades mais imperiosas de cada período e de 
cada país. É assim como há existido uma filosofia oriental, uma 
filosofia grega, uma filosofia romana, uma filosofia alemã, uma 

                                                      
2 Idem, p. 38 

3 Leopoldo ZEA. La Filosofía Americana como Filosofía sin más. México: Siglo XXI Editores, 1992, p. 
26. 

4 Augusto Salazar BONDY. ¿Existe una  Filosofía de Nuestra América? . México: Siglo XXI Editores, 
1976, p. 45. 

5 Arturo Andrés ROIG. “Necesidad de un filosofar americano”. Em: II Congreso Nacional de Filosofía. 
Actas. Buenos Aires: Editorial Sud-americana, 1973. Tomo II, p. 545. 
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filosofia inglesa, uma filosofia francesa, e como é necessário que 

exista uma filosofia americana”6. 
 

As palavras pronunciadas por Alberdi, é claro, para serem 
bem compreendidas, necessitam ser contextualizadas no ambiente 
produzido pela emancipação política e mental de Ibero-américa e 
também no contexto do confronto com The Manifest Destiny, o 

qual, segundo a mensagem Presidencial de James Monroe, enviada 
ao Congresso dos Estados Unidos da América, em 2 de dezembro 
de 1823, dizia, em síntese: América para os americanos. 
Entendendo-se por americanos, segundo a interpretação 
tradicional, apenas os interesses norte-americanos. Para os 
americanos ao Sul do Rio Bravo ou Grande do Norte, a partir desse 
momento, iniciava-se a política do Big Stick e a diplomacia do 
dólar, as quais, na realidade, apesar dos discursos, não eram para 
assegurar a união e independência das nossas repúblicas 

continentais, mas para garantir o predomínio dos Estados Unidos 
da América no Continente Americano. 

Daí que, ainda que entrando um pouco em aparente 
contradição com a qualidade universal da Filosofia, Alberdi ressalte 
mais seu caráter regional ou nacional ao dizer:  

 

“Temos nomeado a ‘filosofia americana’ e é preciso que façamos 
ver que ela pode existir. Uma filosofia completa é a que resolve os 
problemas que interessam à Humanidade. Uma filosofia 

contemporânea é a que resolve os problemas que interessam 
naquele momento. Americana será a que resolva o problema dos 
destinos americanos. A Filosofia, pois, una em seus elementos 

fundamentais como a Humanidade, é vária em suas aplicações 
nacionais e temporais. E é sob esta última forma que interessa 
mais especialmente aos povos. O que interessa a cada povo é 

conhecer sua razão de ser, sua razão de progresso e de felicidade, 
e não é senão porque sua felicidade individual encontra-se ligada 

                                                      
6 Juan Bautista ALBERDI. “Ideas para un curso de filosofía contemporánea”. Em: Leopoldo ZEA 
(comp.). Ideas en Torno de Latinoamérica I. México UNAM/UDUAL, 1986, p. 146. 
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à felicidade do gênero humano. Porém seu ponto de partida e de 

progresso é sempre sua nacionalidade”7. 
 

É possível, por outro lado, interpretar a nacionalidade, da 
qual fala Juan Bautista Alberdi ao referir-se a uma filosofia 
americana, no sentido bolivariano; pois, por aquela época, apesar 
de que Bolívar ( 1783-1830) já estava morto e de que a Ibero-

américa Independente debatia-se em intermináveis guerras civis, 
ainda estava, de alguma maneira, presente o sonho bolivariano de 
uma Pátria Grande americana; tal e como nos disse, por exemplo, 
José Gervasio Artigas (1764-1850):  

 
“A independência que propugnamos para os povos não é uma 
independência nacional; por conseqüência, ela não nos deve 

conduzir a separar da grande massa que deve ser a ‘Pátria 
Americana’ nenhum povo, nem a introduzir qualquer diferença 

nos interesses gerais da revolução”8.  
 

Sonho de unidade, além do mais, que, de certo modo, lança 
raízes na Ibero-américa Colonial e que, no século XIX, as guerras 
de independência vão desintegrar9. 

É por isso que Alberdi, ao unir o conceito de Filosofia com 
essa realidade histórica chamada Nossa América (em contraposição 

à América Saxônica), produzindo o conceito sintético de Filosofia 
Americana para, entre outras coisas, “designar precisamente uma 
nova possibilidade de concretude da Filosofia; isto é, aquela que, em 
seu caráter e função, será determinada pela realidade americana”10, 

                                                      
7 Juan Bautista ALBERDI. Em: Leopoldo ZEA (1986), p. 150. 

8 José Gervasio ARTIGAS, citado em  Carlos MACHADO ”La Pátria Grande de Bolívar a Perón. 
Buenos Aires: Editorial Crisis, 1974, p. 30. 

9 Emilio CARILLA nos conta que a palavra ‘paisano’ “teve na Época Colonial amplitude reconhecida. 

Assim, o ‘santafereño’ Velasco y Zorrilla se dirigia à mexicana Sóror Juana Inês de la Cruz 
chamando-a ‘paisanita querida’. No século XIX a formação dos países hispano-americanos restringiu, 

claro está, sua extensão”. Em: José HERNANDEZ. Martín Fierro. (Edição, prólogo e notas de Emilio 
Carilla). Barcelona: Editorial Labor, 1972, p. 221. 

10 Raúl FORNET-BETANCOURT. Estudios de Filosofía Latinoamericana. México: UNAM, 1992, p. 35. 
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torna-se o primeiro pensador ibero-americano a demandar-lhe sua 
originalidade e, portanto, sua existência. 

Está claro que, ao exigir a originalidade e existência de uma 

Filosofia americana, por princípio, não se quer dizer que se deva 
fechar os olhos ante a Europa. Ao contrário, como dirá Andrés 
Bello (1781-1865) em um escrito de 1848: “O que se quer é que 

abramos bem os olhos a ela, e que não imaginemos encontrar nela o 
que não há, nem pode haver”11. Em outras palavras, o que se quer é 
que tomemos consciência de nossa realidade, isto é, que se torne 
evidente que “o homem que serve de assunto à nossa história e à 
nossa filosofia peculiar, não é o homem francês, nem o anglo-saxão, 
nem o normando, nem o godo, nem o árabe. Tem seu espírito 
próprio, suas feições próprias, seus instintos peculiares”12. 

Depois de Alberdi e Bello, vai se pronunciar no mesmo 
sentido uma constelação de pensadores ibero-americanos, dos 
quais vamos relacionar apenas alguns que ilustrem bem o que 

pretendemos dizer no presente capítulo. 
Assim, nos encontramos que, em 1891, o singular cubano e 

apóstolo da independência de Cuba, José Julián Martí (1853-1895), 
ante a experiência caótica das guerras civis e ditaduras que se 
seguiram às guerras de independência do resto da Ibero-américa, 
fazia a seguinte observação, ainda que com farta imprecisão e 
exagero, mas válida no essencial:  

 

“A incapacidade não está no país nascente, que pede formas que o 
ajustem e grandeza útil, senão nos que querem governar povos 
originais, de composição singular e violenta, com leis herdadas de 

quatro séculos de prática livre nos Estados Unidos, de dezenove 
séculos de monarquia na França”13. E imediatamente depois 
dessa análise afirmava: “O governo há de nascer do país. O 

                                                      
11 Andrés BELLO. “Autonomia cultural de América”. Em: Leopoldo ZEA (comp.). Fuentes de la 
Cultura Latinoamericana I. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 192. 

12 Idem, p. 193. 

13 José MARTÍ. “Nuestra América”, em: Leopoldo ZEA (Comp.). (1986), p. 122. 
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espírito do governo há de ser do país. A forma de governo há de 

ajustar-se à constituição própria do país”14.  
 

Por isso, ante o vão e intransigente intento dos ibero-
americanos de ser como... Inglaterra, França, ou Estados Unidos da 
América, ele exigia: “A universidade européia há de ceder à 
universidade americana. A história da América, dos Incas até hoje, 

há de ser ensinada perfeitamente, ainda que não se ensine a dos 
arcontes da Grécia. Nossa Grécia é preferível à Grécia que não é 
nossa. Nos é mais necessária”15. Evidente, ao dizer isso, ele não 
queria que os ibero-americanos se isolassem do resto do mundo; 
senão apenas que não perdessem sua identidade, esquecendo-se de 
si mesmos. Ou como ele próprio dizia: “injete-se em nossas 
repúblicas o mundo; porém o tronco há de ser o de nossas 
repúblicas”16. Daí que, para ele, a solução não estaria nunca no 
mero imitar, senão em criar: “Criar é a palavra de passe desta 

geração. O vinho, de banana; e se resulta ácido, é nosso vinho!”17. 
Já entrado no século XX, e posterior aos acontecimentos da 

Revolução Mexicana de novembro de 1910, da Revolução soviética 
de outubro de 1917 e da Primeira Guerra Mundial (1914-1918); e 
ainda que, no dizer de Francisco Miró Quesada, “o socialismo 
seguiu a mesma linha histórica que as ideologias que lhe 
antecederam. Não foi — disse ele —, tampouco, um produto 
originário desta América, como o era da Europa, senão um produto 
importado, estrangeiro, trazido pela inevitável imigração de 
homens e idéias”18; o certo é que, desde o contexto de uma visão 
marxista, o peruano José Carlos Mariátegui (1895-1930) perguntar-

                                                      
14 Idem, Ibidem. 

15 Idem, p. 123. 

16 Idem, Ibidem. 

17 Idem, p. 125. 

18 Francisco MIRÓ QUESADA. “El impacto de la Metafísica en la ideología latinoamericana”. Em: 
Leopoldo ZEA (Comp.). (1986). Pp. 136-137. 
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se-á, em 1925, se existe um pensamento hispano-americano. 
Pergunta à qual responderá:  

 

“Parece-me evidente a existência de um pensamento francês, de 
um pensamento alemão, etc., na cultura do ocidente. Não me 
parece igualmente evidente, no mesmo sentido, a existência de 

um pensamento hispano-americano. Todos os pensadores de 
nossa América foram educados em uma escola européia. Não se 

sente em suas obras o espírito da raça. A produção intelectual do 
Continente carece de caracteres próprios. Não tem contornos 
originais. O pensamento hispano-americano não é geralmente 

senão uma rapsódia composta com motivos e elementos do 
pensamento europeu. Para comprová-lo basta revisar as obras 
dos mais altos representantes da inteligência indo-ibera”19.  

 

A resposta de Mariátegui, ao que parece, é um reclamo e 
uma denúncia da filosofia defectiva que campeia por toda Ibero-
américa; mas também, implicitamente, a radical exigência de uma 

filosofia própria, isto é, aquela que requer o esforço de elaboração 
de uma teoria na qual vibre o espírito da raça. 

De sua parte, José Vasconcelos (1881-1959), em 1925, como 
que se fazendo eco da escandalosa denúncia de Mariátegui, e tendo 
atrás de si toda a experiência que ocasionou o terremoto social da 
revolução comandada, entre outros, por Francisco Pancho Villa e 

Emiliano Zapata, escrevia irritado sobre nossa filosofia:  
 
“Filosofia de símios atentos ao gesto, preocupados com a moda e 
com o estilo, mas incapazes de perceberem o sentido profundo do 

momento que atravessamos, gerações que em arte e em 
pensamento e ainda em questões de sensibilidade não nos 
atrevemos a soltar ao vento a vibração da alma, mais atentos à 

norma e temerosos de incorrer em censura ou de cair no ridículo. 
Pueril temor ao ridículo que é, em si, mais ridículo que tal ou qual 

dissonância: como temos atados os modos e o pensamento!” 20.  

                                                      
19 José Carlos MARIÁTEGUI. Temas de Nuestra América, Lima: Editora Amauta, 1985, p. 25. 

20 José VASCONCELOS. “El pensamiento iberoamericano”. Em: Germán MARQUINEZ ARGOTE. 
(1984b): p. 50 
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Em Vasconcelos, pois, sente-se a energia e a vontade de 
criação, de originalidade; ainda que se experimente errando ou se 

seja ridículo, não importa. 
José Gaos (1900-1969), discípulo de José Ortega y Gasset, 

por sua vez, registrará, em 1942, em meio ao fragor da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) e, certamente, com o sabor amargo 
do exílio (ainda que ele nunca se sentiu exilado, senão 
transterrado), essa já ancestral preocupação por uma filosofia 
original ibero-americana.  

 
“Ao longo do ano que acaba de morrer — nos diz ele —tem-se 

debatido nestes países americanos de língua espanhola o tema da 
criação de uma filosofia peculiar deles. Deseja-se chegar a ter 
uma filosofia mexicana ou argentina, ou americana, como há 

uma filosofia francesa, alemã ou européia”21.  
 

E, se era verdade que era isso o que se queria, ele 
convocava os pensadores ibero-americanos de forma oracular: 
“Dado o desejo de chegar a ter uma filosofia original, o único 
congruente com ele é esforçar-se por fazer filosofia, por filosofar”22. 
Com essa convocatória para ‘filosofar’, José Gaos chegava ao fundo 
do problema da História da Filosofia em Ibero-américa, pois o que 
ele queria era que se fizesse o esforço mental de pensar a realidade 
a partir dela mesma e levá-la a seu conceito sem nenhum 
complexo de inferioridade ante a História da Filosofia Européia. 

Leopoldo Zea (1912-2004), seu dileto discípulo, herdará e 
se comprometerá a levar a cabo essa nobre tarefa. Assim o 
expressava ele em seu escrito programático intitulado Em torno à 
filosofia americana, de 1942:  

 

                                                      
21 José GAOS. “¿Filosofía Americana?”, Em: Leopoldo ZEA (comp.). (1986), p. 456.   

22 Idem, p. 459. 
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“Não há que considerar o americano como fim em si mesmo, 

senão como limite de um fim mais amplo. Daqui a razão pela 
qual todo intento de fazer filosofia americana com mera 
pretensão de que seja americana, terá que fracassar. Há que 

intentar fazer pura e simplesmente filosofia, que o americano se 
dará por acréscimo”23.  
 

Certamente, fazer pura e simplesmente filosofia, no estrito 
sentido do termo, para Zea, significa tomar consciência de nossa 
realidade e vertê-la em pensamento. 

Atentos a essa convocatória, homens como Carlos Astrada 
(1894-1970), no Congresso Internacional de Filosofia, entre 9 e 15 
de agosto de 1954, em São Paulo, ao mesmo tempo que 
manifestam uma cabal consciência do que foi nossa filosofia, 
falarão já do despontar desse esforço por filosofar a partir da 
realidade ibero-americana. Astrada, naquela ocasião, afirmava:  

 

“O pensamento americano, inspirando-se na própria realidade 
histórica e na exigência de satisfazer às necessidades emergentes 
da mesma, valeu-se, no passado, da filosofia européia, 

valorizando-a não como uma atividade pura, senão como um 
meio para abordar e solucionar os problemas que concernem ao 
homem de nosso meio, à sua vida, às suas exigências políticas e 

pedagógicas. Em nossa época, o interesse da Latino-américa pela 
Filosofia e seu aporte formativo é muito mais acentuado e 

definido quanto a tendências, doutrinas e, sobre tudo, no que se 
refere a um processo de assimilação e adaptação de idéias e 
métodos estrangeiros, processo no qual desponta já a 

possibilidade de uma etapa de criação, de concepções originais, 
expressivas de sua idiossincrasia espiritual e adequadas a um 
modo autônomo de vida e de pensamento”24. 

 

                                                      
23 Leopoldo ZEA. (1992), p. 44. 

24 Carlos ASTRADA. “La filosofia latinoamericana como exponente de uma cultura autônoma”. Em: 

ANAIS. Congresso Internacional de Filosofia (9-15 de agosto de 1954). São Paulo: Instituto Brasileiro 
de Filosofia, 1956, Vol. III, p. 1077. 
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Outro homem de nossa América, escrevendo a partir do 
contexto das guerras de libertação em favor da descolonização da 
Ásia e África, surgidas depois da Segunda Guerra Mundial e 

também desde o ambiente da guerra fria provocada pela luta em 
prol da hegemonia planetária entre os impérios soviético e norte-
americano, o martinicano Frantz Fanon (1925-1961), um pouco 

antes de morrer, nos dirá: “Deixemos essa Europa que não cessa de 
falar do homem, ao mesmo tempo em que o massacra em todas as 
partes que o encontra, em todas as esquinas de suas próprias ruas, 
em todas as esquinas do mundo”25. É que Frantz Fanon, a estas 
alturas, converte-se em um dos preclaros porta-vozes da 
consciência que adquiriu o Terceiro Mundo, a qual não é outra que 
a de saber que sua história percorre um processo distinto do da 
História da Europa e, por isso, original. Isto é, mesmo no contexto 
dialético do Capitalismo mundial, inaugurado nos princípios da 
Época Moderna, o Terceiro Mundo, precisamente devido a padecer 

um Capitalismo de caráter colonial, dependente, periférico, e, para 
não abundar em adjetivos, selvagem, torna-se um processo 
histórico com identidade própria. É, pois, em direção a essa 
realidade própria que Fanon chama a atenção dos habitantes do 
Terceiro Mundo, quando diz: “Deixemos a essa Europa...”. 

Evidente que, para Fanon, deixá-la não é abandoná-la 
absolutamente, senão parar de copiá-la, de imitá-la e de 
transplantá-la; e assumir o desafio de inventar, descobrir, criar; até 
chegar a criar um homem novo, distinto do que se constituiu em 
mero porta-retrato do colonizador (Albert Memmi). Daí que 
concluirá taxativamente seu livro, Lês Damnés de la Terre, 
publicado em 1961, com as seguintes palavras:  

 

“Se desejamos transformar a África em uma nova Europa, 
América em uma nova Europa, então confiemos aos europeus o 

destino de nosso país. Eles saberão fazê-lo melhor, que o mais 

                                                      
25 Frantz FANON. Os condenados da Terra. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 271. 
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bem dotado entre nós. Mas, se queremos que a Humanidade 

avance um pouco, se queremos levar a Humanidade a um nível 
diferente daquele de onde a Europa a deixou, então temos que 
inventar, temos que descobrir. Se queremos corresponder à 

expectativa de nossos povos, temos que procurar em outra parte, 
não na Europa. Mais ainda, se queremos corresponder à 
expectativa dos europeus, não devemos devolver-lhes uma 

imagem, ainda que seja ideal, de sua realidade e de seu 
pensamento, pelos quais eles experimentam, de vez em quando, 

uma imensa náusea. Pela Europa, por nós mesmos e pela 
Humanidade, camaradas, temos que mudar de procedimento, 
desenvolver um pensamento novo, procurar colocar de pé um 

homem novo”26. 
 

Assim sendo, e querendo cancelar, de uma vez por todas, a 
acusação de que em Ibero-américa não há uma filosofia própria; 

mas, também, a partir da consciência de possuir um processo 
histórico distinto do europeu, Augusto Salazar Bondy (1925-1974), 

em 1968, declara:  
 
“A filosofia que deve ser construída não pode ser uma variante 
das concepções do mundo que correspondem aos centros do 

poder de hoje, ligados como estão aos interesses e metas dessas 
potências. Ao lado das filosofias vinculadas aos grandes blocos 
atuais ou do futuro imediato é preciso, pois, forjar um 

pensamento que, uma vez enraizado na realidade histórico social 
de nossas comunidades e traduzindo suas necessidades e metas, 

sirva como meio para cancelar o subdesenvolvimento e a 
dominação que tipificam nossa condição histórica”27. 

Na busca e definição desse pensamento “que enraíze na 
realidade histórico social de nossas comunidades e traduza suas 
necessidades e metas” e que, ao mesmo tempo, “sirva como meio 
para cancelar o subdesenvolvimento e a dominação que tipificam 

nossa condição histórica”, tradicionalmente, falava-se já de uma 
“filosofia original, autêntica, genuína, peculiar, autóctone” etc., ou, 

                                                      
26 Idem, p. 275. 

27 Augusto SALAZAR BONDY. (1976), p. 127. 
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como continuava repetindo Leopoldo Zea, de fazer “filosofia sem 
mais”. E até se chegou a discutir no Segundo Congresso Nacional 
de Filosofia, em Córdoba, Argentina, de 6 a 2 de junho de 1971, 

sobre a “possibilidade ou impossibilidade de uma filosofia concreta, 
latino-americana, frente a uma filosofia universalista, abstrata, 
européia-norteamericana”28. 

Não obstante, para o ano de 1973, já não se fala da 
“possibilidade ou impossibilidade de uma filosofia latino-
americana”, senão abertamente da “filosofia latino-americana 
como filosofia da libertação”29. Isto acontece no Simpósio sobre 
Dependencia Cultural y Creación de Cultura en América Latina, 
organizado pela Facultad de Filosofía da Universidad del Salvador 
(Area San Miguel) e celebrado de 15 a 19 de Agosto de 1973, em San 
Miguel, Provincia de Buenos Aires. Entre os participantes desse 
Simpósio podemos citar: Enrique Domingo Dussel, Horacio Cerutti 
Guldberg, Arturo Andrés Roig, Mario Carlos Casalla, Daniel 

Enrique Guillot, Osvaldo Ardiles, Leopoldo Zea e Augusto Salazar 
Bondy. A partir desse momento, e apesar de suas inumeráveis 
críticas30, “a filosofia latino-americana como filosofia da libertação” 
vem-se afirmando, primeiro, “como um pensar autônomo dos 
grandes centros de poder imperial e, pelo contrário, apegado à 
historicidade e destino do homem e dos povos latino-americanos”31; 
segundo, “como pensar da libertação”32; e, terceiro, como filosofia 
latino-americana, isto é, “filosofia latino-americana é o nome que a 

                                                      
28 Enrique D. DUSSEL. Filosofia da Libertação na América Latina. São Paulo/Piracicaba: 
Loyola/UNIMEP, s/d, p. 198. 

29 Leopoldo ZEA. Dependencia y Liberación en la Cultura Latinoamericana, México: Joaquín Mortiz, 
1974, pp. 32-47. 

30 Horacio V. CERUTTI GULDBERG. Filosofia de la Liberación Latinoamericana. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1983. 

31 Mario Carlos CASALLA. Razón y Liberación. Notas para una Filosofía Latinoamericana. Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, 1973, p. 9. 

32 Idem, p. 12. 
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Filosofia simplesmente recebe, ao ser compreendida como práxis 
libertadora, neste lugar do planeta e da história”33. 

Assim sendo, o próprio Zea, durante sua visita a Moscou, 

em 1984, reconhecia os esforços que em Ibero-américa estavam 
sendo feitos em favor de uma filosofia construída a partir de nós 
mesmos, e, conseqüentemente, nossa. A respeito, ele dizia:  

 
“durante um longo tempo falou-se muito se existia ou não existia 
uma filosofia latino-americana. E baseava-se em que: onde 

estavam os Hegel, onde estavam os Platão da América Latina? 
Alguns afirmavam que não pode haver filosofia latino-americana 
se antes não se alcança o desenvolvimento dos países onde se cria 

a Filosofia. Nisto, aqueles que pensamos que há Filosofia, temos 
replicado que, negar que haja um filósofo latino-americano, é 
negar que os latino-americanos sejam homens. Porque é 

essencial ao homem o duplo sentido: o expressar-se e o pensar. Já 
na reunião de Buenos Aires, onde havia cerca de 200 filósofos 

latino-americanos propôs-se o seguinte: não falar mais da 
existência ou não existência da filosofia latino-americana. O 
problema já não existe. A Filosofia é especialmente essa 

preocupação, esse afã de saber e utilizar os métodos que podemos 
criar e os que podemos encontrar, os métodos europeus, todos os 
métodos atuais, incluindo o Marxismo, todos os métodos 

necessários para esclarecer melhor nosso conhecimento da 
realidade e resolver sua problemática”34. 

 

O texto de Zea, antes citado, recolhe bem o questionamento 
sobre a originalidade da Filosofia Ibero-americana e, também, 
torna-se uma espécie de síntese de tal questão. Vejamos por quê. 
Primeiro, porque sempre que se falou, e se fala, da existência ou 
não de uma Filosofia Ibero-americana, na realidade, a pergunta 
partiu, e parte, do fato da carência de filósofos (stricto sensu) em 
Ibero-américa, tal e como são entendidos na História da Filosofia 

                                                      
33 Idem, p. 11. 

34 Leopoldo ZEA. Em: I. Shatunóvskaya. Invitación al Diálogo. Moscú: Editorial Progreso, 1986, pp. 
51-52 
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Européia. Ante a Europa, filosoficamente falando, Ibero-américa 
apenas contaria com excelentes professores de Filosofia, 
comentadores, tradutores e expositores da filosofia européia; mas 

não filósofos. Segundo, porque aborda o problema do 
subdesenvolvimento no sentido de que, para alguns pensadores 
ibero-americanos, seria essa a causa principal da carência de uma 

filosofia autêntica de Ibero-américa. Certamente, para Zea, apesar 
de ser consciente de tudo o que implica uma situação de 
subdesenvolvimento, essa não seria a causa pela qual Ibero-
américa carece de filosofia própria. Terceiro, porque questiona o 
próprio questionamento feito à História da Filosofia em Ibero-
américa sobre sua originalidade, exigindo respeito para com os 
seres humanos que habitam essa parte do mundo chamada Ibero-
américa. Isto é, para Zea, lato sensu, em princípio todo ser 
humano é filósofo. Nesse sentido, torna-se impossível negar a 
existência de um filosofar ibero-americano; conclusão à qual, além 

disso, segundo ele, já se havia chegado, em 1973, em Buenos Aires. 
Mas, qual seria este filosofar ibero-americano? Segundo ele, quarto 
e último ponto, a originalidade do filosofar ibero-americano 
radicaria em que a preocupação com a realidade ibero-americana 
levou, e leva, os pensadores ibero-americanos a instrumentalizar a 
Filosofia com vistas a resolver os problemas próprios de sua 
circunstância. Claro, sem que isso queira dizer mera cópia, senão 
capacidade de recriação, adaptação e transplante.  

Com o comentário feito ao texto de Zea, concluindo com o 
esclarecimento do que se entendeu, até agora, por originalidade do 
filosofar ibero-americano, pensamos que, para o momento, pode 
ser encerrado o questionamento sobre a originalidade da História 
da Filosofia Ibero-americana. Assim sendo, passaremos em seguida 

a expor: 
 
 

2. O questionamento feito à história da filosofia brasileira 
sobre sua originalidade 
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Certamente, se consideramos que a vida humana, 

enquanto atividade, é uma síntese de pensamento e ação; então 

podemos dizer que, implicitamente, quando os indígenas pré-
cabralinos mudam a atitude de generosos anfitriões para a de 
encarniçados inimigos dos invasores europeus, dá-se praticamente 

a manifestação da defesa de uma consciência de originalidade 
distinta da dos europeus. 

E ainda que não se possuam datas precisas de quando 
aconteceu tal mudança de comportamento, pode-se dizer, em 
geral, que “durante o período das feitorias (1502-1534), as relações 
portuguesas com os índios haviam sido quase sempre amistosas”35. 
Apesar disso, o período chamado de Colonização (a partir de 1534) 
“criou uma situação diferente” 36. A diferença, basicamente, 
radicava em, além da apropriação das mulheres índias por parte 
dos europeus, a progressiva invasão de seus territórios, a opressão 

paulatina a que iam sendo submetidos (obrigados a trabalhar para 
os portugueses, tratados como menores de idade, reduzidos a 
algumas aldeias jesuítas) e, finalmente, a conversão de homens 
livres em escravos de outros homens que se reputavam não menos 
livres que eles. 

A hostilidade e rebeldia com que algumas tribos pré-
cabralinas responderam a tal situação, parece-nos ser a 
manifestação precoce e fragmentária da possessão de uma 
consciência distinta da dos europeus chegados em 22 de abril de 
1500. Consciência cujo conteúdo era uma visão do mundo diferente 
da visão européia do século XVI e que, não obstante, foi defendida 
com galhardia e valor, ainda que com armas primitivas. 

                                                      
35 H. B. JOHSON. “La colonización portuguesa del Brasil (1500-1580)”. Em: Leslie BETHELL. Ed., 

Historia de América Latina I, Cambridge/Barcelona: Cambridge University Press/Editorial Crítica, 
1990,  p. 216. 

36 Idem, Ibidem. 
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Uma vez que vai sendo controlada a resistência indígena, 
ao mesmo tempo, dá-se início a um progressivo processo de 
colonização e de miscigenação cultural e racial, o qual, passando o 

tempo, vai gerar como fruto maduro um novo tipo de sociedade e 
civilização (o povo brasileiro): “com uma arquitetura, com uma 
música, com uma pintura, com uma culinária, com um 

Cristianismo, com um estilo democrático de convivência, com uma 
higiene, com um Foot-ball tão dionisíaco como um samba”37 etc. 
Um povo novo cujas raízes fundamentais não foram apenas 
ameríndias, nem tampouco “foram inteiramente européias; senão 
também asiáticas e africanas”38. 

No que concerne à Filosofia, como já vimos, na história 
desse novo povo chamado Brasil vai se dar o encontro de uma série 
de idéias exógenas que, desenhando um panorama caleidoscópico, 
não conseguem enraizar de todo: o Período Colonial é Escolástico; 
o Primeiro Império é Liberal-Ilustrado; “o Segundo Império é 

Eclético; a Primeira República é Positivista; e o movimento de 1o de 
abril de 1964 é Maniqueu”39. É, pois, esse desenraizamento, esse 
caráter postiço e adulterado das idéias filosóficas européias no 
Brasil, o que vai provocar, nos próprios pensadores brasileiros, o 
reclamo de alguma originalidade na História da Filosofia Brasileira, 
condizente com seu caráter de ser um povo novo. 

Mas, independentemente da resistência indígena ante a 
invasão européia, e já estruturado esse novo povo chamado Brasil: 
quando se começa, por um lado, a denunciar a justaposição e 
adaptação de idéias estranhas à realidade brasileira e, por outro, a 
exigir um esforço de criação e de originalidade no pensamento 
brasileiro? 

Conforme nos informa Miguel Reale, Alvarez de Azevedo 

“talvez haja sido o primeiro a reclamar um pensamento mais 

                                                      
37 Gilberto FREYRE. (1964), p. 21. 

38 Idem, p. 53. 

39 Luís Washington VITA. (1969), pp. 3-4. 
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concretamente ligado a nossas circunstâncias”40; pois, nos diz 
Miguel Reale, “sustentava, já em 1850, o jovem estudante de 20 
anos, a necessidade de uma ‘Filosofia Brasileira do século XIX’ (sic), 

‘como síntese de um povo, como a querem Pedro Lerroux e 
Gioberti’”41. 

Até onde podemos investigar no terreno estritamente 

filosófico, a notícia dada por Miguel Reale parece-nos ser a 
primeira manifestação de insatisfação em relação a uma filosofia 
(neste caso, o Ecletismo de Victor Cousin) que não tem como ponto 
de partida, stricto sensu, a realidade que pretende dizer. Depois 
dele, embora exemplos abundem, vamos apenas elencar alguns, 
visando a satisfazer o objetivo desta parte do nosso trabalho.  

Sylvio Romero (1851-1914), sendo o primeiro historiador 
da Filosofia no Brasil e influenciado ele mesmo pelo Positivismo, 
em 1878, já quase às portas da Primeira República (15 de 
novembro de 1889), escrevia, não sem certa ironia: “A leitura de 

um escritor estrangeiro, a predileção por um livro de fora, decide 
sobre a natureza das opiniões de um autor entre nós. As idéias dos 
filósofos que vou estudando, não derivam umas das outras por 
força da lógica dos acontecimentos”42. Por quê? Atrevemo-nos a 
perguntar. E ele nos diz: “É que a fonte de onde nutriam suas 
idéias é extranacional”43. 

Por sua vez, Tobias Barreto (1839-1889), em um escrito 
intitulado Recordação de Kant, de 1887, em que, entre outras 
coisas, e em meio a um ambiente de hegemonia positivista, 
reivindica o valor da Metafísica guiado pela mão de autores 
alemães, dizia-nos: “Se nas outras esferas do pensamento somos 
uma espécie de antropóides literários, metade homens e metade 

                                                      
40 Miguel REALE. Filosofia em São Paulo. São Paulo: Grijalbo/EDUSP, 1976, p. 20. 

41 Idem, Ibidem. 

42 Sylvio ROMERO. (1969), p. 32. 

43 Idem, Ibidem. 
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macacos, sem nenhuma característica própria, sem expressão, sem 
originalidade, no reduto filosófico ainda é pior nosso papel”44.  

Ao iniciar o século XX, Raimundo de Farias Brito (1863-

1917), que, segundo Guillermo Francovich, “foi o primeiro escritor 
brasileiro que se consagrou exclusivamente à Filosofia”45 e teve 
para com ela, segundo Miguel Reale, uma “perseverante 

preocupação de cuidar dos temas filosóficos como tais, sem 
dissolvê-los em considerações de ordem sociológica ou histórica”46, 
em sua obra A base Física do Espírito (1912) queixava-se de que, no 
Brasil, “a Filosofia se equipara à retórica oficial”47; isto é, diletante, 
altissonante, mas vazia de conteúdo real e verdadeiro. 

Por sua vez, Oswald de Andrade, depois da experiência da 
Semana de Arte Moderna (realizada em São Paulo, 1922), ao 
confirmar com certo espanto, em 1928, que “apenas a 
Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente”48, perguntava-se em tom shakespeariano: “Tupi 

or not Tupi, that is the question”49 e, a seguir, convocava a todos 
para fazer a revolução caraíba: ”Queremos a revolução caraíba. 
Maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas 
eficazes em direção ao homem”50. 

Fazendo-se eco desse profundo questionamento, em 1936, 
Sérgio Buarque de Holanda denuncia a alienação das elites e a 
verticalidade das reformas e/ou revoluções brasileiras quando diz:  

 

“É curioso notar que os movimentos aparentemente 
reformadores, no Brasil, partiram quase sempre de cima para 

                                                      
44 Tobias BARRETO, citado em Guillermo FRANCOVICH. (1979), p. 42. 

45 Idem, p. 56. 

46 Miguel REALE. Pluralismo e Liberdade. São Paulo: Ed. Saraiva, 1963, p. 121. 

47 Raimundo de Farias BRITO, citado em: Guillermo FRANCOVICH. (1979), p. 57. 

48 Oswald de ANDRADE. A Utopia Antropofágica. São Paulo: Globo/Secretaria de Estado da Cultura, 
1990, p. 47. 

49 Idem, Ibidem. 

50 Idem, p. 48. 
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baixo: foram de inspiração intelectual, se assim se pode dizer, 

tanto quanto sentimental. Nossa independência, as conquistas 
liberais que fizemos durante o decurso de nossa evolução política 
chegaram quase de surpresa; a grande massa do povo recebeu-as 

com displicência ou hostilidade”51.  
 

Tudo isso porque “não emanavam de uma predisposição 

espiritual e emotiva particular, de uma concepção de vida bem 
definida e específica, que tivesse chegado à plena madurez. Os 
campeões das novas idéias esqueceram-se, com freqüência, que as 
formas de vida nem sempre são expressões do arbítrio pessoal, nem 
se fazem ou desfazem por decreto”52. 

Continuando com essa constelação de denúncias, em 1941, 
Álvaro Lins escreverá que, no Brasil, a despeito da Revolução de 
1930 e do estabelecimento do Estado Novo (1937), no que diz 
respeito à História da Filosofia, contamos apenas com “professores 
de Filosofia ao invés de filósofos”53; quer dizer, com excelentes 

expositores para ensinar, explicar e comentar outros autores; 
entretanto, incapazes de realizar alguma produção original. 

Essa situação anômala de nosso filosofar deve-se, segundo 
Roland Corbisier, a nossa secular condição colonial, a qual cala tão 
fundo, que chega a expropriar-nos de nosso próprio ser (não 
queremos ser o que somos) e converte-nos em seres estranhos a 
nós mesmos. Assim, ele nos diz, em 1958:  

 

“Fruto de uma situação colonial..., o homem brasileiro não foi 
configurado por uma história e uma cultura próprias, mas por 
uma história e uma cultura estranhas. Paradoxalmente — e essa 

contradição é constitutiva da situação colonial —, o que havia de 

                                                      
51 Sérgio Buarque de HOLANDA. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1990, p. 119. 

52 Idem, Ibidem. 

53 Álvaro LINS. Os Mortos de Sobrecasaca. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963, pp. 355-370. 
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próprio no brasileiro era o alheio, seu conteúdo era o estranho, 

sua interioridade estava ocupada pelo exterior”54. 
 

Assim sendo, quando João Cruz Costa escreve seu 
Panorama da História da Filosofia no Brasil, com profunda 
consciência, já no Prefácio — escrito em 1959 —, esclarece: “Digo 
um pouco do que penso acerca da Filosofia no Brasil, e não — é bom 

que se ressalte — de uma Filosofia Brasileira, a qual continuo a 
reputar inexistente”55. Apesar disso, também consciente de que os 
tempos não estão mais para isso e da urgência que significa mudar 
de procedimento, conclui seu trabalho com uma expressão 
conclamatória: 

 
“Depois das duas guerras do nosso século, que são como que a 
moldura da profunda revolução pela qual passam os povos do 

Ocidente; depois do despertar da Ásia — seguido logo pela África 
— e graças à nova significação que a América assume na História 

— agora que se inicia verdadeiramente a História Universal — 
cumpre que meditemos serena e seriamente sobre o sentido que 
a Filosofia tem para nós. Não parece que o destino reserve-nos 

apenas o papel de cordiais expectadores do drama (ou da 
comédia) universal. Exige mais de nós.”56. 
 

Essa exigência traduz-se, para nós, por um lado, como 
escreveu Roberto Schwartz, em 1973, em um esforço de pensar as 
idéias fora do lugar, “uma vez que não se referem à nossa 
realidade”57, em sentido estrito; e, por outro, no procurar, como já 
o sentenciara Roberto Gomes, ironicamente, entre 1974-1977, 
“uma razão brasileira”58 por dentro dessas idéias fora do lugar. 

                                                      
54 Roland CORBISIER. Formação e Problema da Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: MEC/ISEB, 1960, 

p. 63. 

55 João Cruz COSTA. Panorama da História da Filosofia no Brasil. São Paulo: Cultrix, 1960, p. 9. 

56 Idem, p. 76. 

57 Roberto SCHWARZ. Ao Vencedor as Batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1992, p. 13. 

58 Roberto GOMES. (1986), p. 9. 
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Isto é, uma vez que as idéias não surgem imediata e diretamente 
de um esforço primordial de pensar a realidade brasileira, então, o 
que mais nos interessa é encontrar-lhes a razão de ser do 

transplante, adoção e adaptação à realidade em questão; ou, se se 
quer, por um lado, a razão que leva os próprios brasileiros a 
procurar tecê-las com o processo histórico em que vivem, lutam e 

morrem; e, por outro, esquadrinhar no mesmo dinamismo do 
processo histórico brasileiro sua exigência, necessidade e 
possibilidade. 

É isso o que, desde uma perspectiva rigorosamente 
histórica, é claro, propomos-nos abordar nos seguintes capítulos de 
nosso trabalho. Porém como, evidente, e em primeiro lugar, nosso 
trabalho não surgiu por geração espontânea, senão de um longo 
processo de amadurecimento de tal consciência — como o vimos 
mostrando ao longo das páginas anteriores —; e, segundo, 
considerando que, para o momento, apenas nos dedicaremos a 

estudar e investigar o que se há dado chamar de Liberalismo 
Brasileiro, circunscrevendo-o em torno da Primeira Carta Magna 
da Nação Brasileira (a Constituição Política do Império do Brasil, 
jurada a 25 de março de 1824), também chamada Carta 
Outorgada; então julgamos necessário, antes de mais nada, 
esclarecer: 

 
3. O questionamento levantado por nós sobre a 
originalidade do Liberalismo Brasileiro, como expressão 
privilegiada e excepcional do Liberalismo em Ibero-américa. 

 
Está fora de dúvida o fato de que, devido à pluralidade de 

povos e de raízes culturais que enchem de conteúdo, 

sinteticamente, a formação do povo brasileiro, temos como 
produto uma Nação original chamada Brasil; ou, como o diria 
Gilberto Freyre, entre muitos outros, “uma nova cultura, a cultura 
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brasileira”59. Também, por outra parte, pensamos que, depois do 
trajeto que fizemos para chegar até aqui, está suficientemente claro 
que a originalidade da Filosofia Brasileira, não reside apenas no 

fato de ser tão só uma Filosofia em Brasil; nem tampouco no fato 
de ser, estritamente falando, um filosofar original, isto é, um 
esforço de pensar a realidade e traduzi-la em pensamento. Melhor 

dizendo, sua originalidade (estranha originalidade, por certo) 
reside mais, por um lado, na capacidade de adaptação e 
transplante que as idéias exógenas, em si mesmas, têm para 
sobreviver em outro lugar; e, por outro, na capacidade de 
assimilação e recriação que, neste caso, o povo brasileiro conseguiu 
realizar ao longo de seu processo histórico. Pois, como assinala 
Luís Washington Vita, “um pensamento meditado à sombra de 
carvalhos e castelos, deve ser remeditado à vista de canaviais e 
mocambos”60.  

Além disso, é evidente que a Filosofia no Brasil, assim 

como em toda Ibero-américa, não surgiu por arte de magia nem foi 
o puro exercício de uma contemplação mística, senão que foi 
exigida pela necessidade imperante de transformar a realidade 
circundante. Nesse sentido, e ainda que seja com idéias fora do 
lugar, a História da Filosofia Brasileira “não é mais que a elevação 
abstrata de uma situação vital historicamente dada”6,, a qual, pelo 
menos no período de que pretendemos nos ocupar mais adiante, 
deu como fruto, segundo o dizer de João Camillo de Oliveira 
Torres, uma Democracia Coroada ou, nas palavras de Denis 
Bernardes, Um Império entre Repúblicas. 

E assim como na denominada Época Colonial (1500-1822) 
não foi possível transplantar automaticamente o Regime Feudal da 
Europa para o Brasil, com vistas a constituir a primeira etapa do 

Brasil em formação, uma vez que “não havia nem infra nem 

                                                      
59 Gilberto FREYRE. (1964), p. 44. 

60 Luís Washington VITA. (1969), p. 3. 

61 Idem, p. 6. 
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superestrutura para isso”62 ou, para melhor dizer, era outra 
realidade; apesar disso, de todas as maneiras, é inegável que sim, 
fez-se possível a importação e transplante da “idéia de 

Feudalismo”63. Também assim, durante o período que nos 
propomos estudar, é possível dizer que não se copiam 
mecanicamente, por exemplo, os fatos sociais provocados pela 

Ilustração ou pelos princípios regentes das revoluções Norte-
americana (4 de julho de 1776) e Francesa (14 de julho de 1789); 
senão, para melhor dizer, o que se importam são as idéias que, 
embora exóticas, servem de inspiração, mutatis mutandis, para 
transformar a realidade circundante. 

E aqui é onde entramos, especificamente falando, no que 
diz respeito a nosso trabalho, para estabelecer a relação da 
Filosofia com a História. Pois o Liberalismo, enquanto Filosofia 
Política, ao fazer parte da História da Filosofia que se processa 
durante o chamado Século das Luzes europeu, chega também ao 

Brasil como um pensamento político de caráter alienígena, posto 
imediatamente, como teoria primária inspiradora, a serviço de 
uma ação transformadora ou, como dizem os marxistas, de uma 
práxis. 

Isto posto, é no pôr-se a serviço de uma ação 
transformadora que se mostra “o quantum possível de saber 
formulado a partir da experiência”64. Quer dizer, se levamos em 
consideração o fato incontestável de que “não há tradição filosófica 
autônoma no Brasil”65, então, ao adaptar e transplantar uma 
determinada filosofia (como foi neste caso, uma Filosofia Política: a 
do Liberalismo europeu), naturalmente, tanto os pensadores como 
os políticos brasileiros não seguem ao pé da letra os escritos de, 

                                                      
62 José Antonio TOBIAS. (1987), p. 22. 

63 Idem, p. 24. 

64 Raymundo FAORO. Existe um Pensamento Político Brasileiro?. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 
15. 

65 Paulo Eduardo ARANTES. (1994), p. 91. 
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por exemplo, John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) ou 
Rousseau (1712-1778), isto é, os criadores do saber formulado a 
partir da experiência; pelo contrário, inspirando-se neles através 

de uma cultura livresca, apenas procuram pôr em prática uma 
filosofia Política, digamos, do tipo liberal; cuja extensão e limites 
serão marcados, muito mais do que parece, pelo tecido de 

interesses da realidade social em questão, a qual lhe outorga, 
assim, sem nenhuma deferência, sua peculiar originalidade. 

Se no caso do Brasil, isso é assim, então é evidente que a 
História da Filosofia em Brasil, que forma o conteúdo do que 
podemos denominar História da Filosofia Brasileira, em primeiro 
lugar, não pode ser pensada sem o condicionamento que lhe 
outorga a História Social do país; e, em segundo lugar, se tal 
assertiva é correta, leva-nos a pensar que somente através do 
estudo e investigação detalhada de semelhante condicionamento 
social teremos cabais possibilidades de “dar sentido às 

elucubrações filosóficas da inteligência nacional”66. 
Sentido, além disso, que não pretendemos buscar em 

nenhuma visão teleológica da História (como se crêssemos que o 
processo histórico respondesse a um plano traçado de antemão; e a 
algum profeta ou adivinho houvesse-lhe sido graciosamente 
revelado), seja de tipo profano ou sagrado, senão no próprio 
desenvolvimento dos fenômenos que a realidade histórica produz; 
uma vez que, em nosso trabalho, “a realidade histórica é a 
realidade por antonomásia”67.  

Por outra parte, isso é assim porque, mesmo que vejamos a 
realidade histórica como “intrinsecamente dinâmica em e por si 
mesma”68, os agentes da História que intervêm em sua realização, 
muitas vezes mediante a luta de contrários (a guerra é a origem de 

                                                      
66 Idem, p. 93. 

67 Ignacio ELLACURIA. Filosofía de la Realidad Histórica. Madrid: Editoria Trotta/Fundación Xavier 
Zubiri, 1990, p. 473. 

68 Idem, p. 32. 
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tudo, costumava dizer Heráclito), pelo mesmo fato de intervir, 
jogam, ao mesmo tempo, um duplo papel no processo histórico: o 
de autores e o de intérpretes. Talvez, da perspectiva desse duplo 

papel desempenhado pelos agentes da História, seja possível 
pensar na responsabilidade histórica do homem, já que, até onde 
sabemos, “somente o homem realiza formalmente aquilo que faz e 

realiza realizando-se”69.  
Alem do mais, certamente, o fato de que se careça ou não 

se queira interpretar a História a partir de uma visão teleológica, 
não quer dizer, de nenhuma maneira, que o acontecer histórico 
seja um desenvolvimento cego e carente de razão; pelo contrário, 
isso quer dizer apenas que, tal racionalidade não deve ser 
procurada nem em um longínquo futuro nem em um misterioso 
destino interno impresso pelo capricho dos deuses (para dizê-lo de 
alguma maneira), senão na frágil consciência dos seres humanos 
que nele intervêm, dando-se a si mesmos suficientes razões para 

viver e marcando o processo histórico com suas grandezas e 
misérias. 

Daí que nos confrontemos em nosso trabalho, de saída, não 
só com o esforço de descobrir a adaequatio rei et intellectus 
enquanto pretensão de inteligir a verdade dos fatos consumados 
(equivalência entre o Verum e o Factum); senão, principalmente, 
(para não sucumbir à tentação de agregar algo ao processo 
histórico que estudamos ou forçá-lo a dizer coisas que não diz), 
com o descomunal esforço de tentar compreender, in situ, a 
relação estabelecida entre o Verum e o Faciendum. Pois, se, por 
uma parte, a estas alturas, é verdade que nos defrontamos com 
fatos consumados (nosso período histórico de trabalho concentra-
se, praticamente, desde a Ilustração ou Reforma do Marquês de 

Pombal, 1750-1777, até a Promulgação da Constituição Política do 
Império do Brasil, jurada em 25 de março de 1824); por outra, e 
talvez por causa disso, também é verdade que nos vemos na 

                                                      
69 Idem, p. 471. 
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irrecusável necessidade de, de certo modo, mergulhar, tão fundo 
quanto seja possível, nos acontecimentos históricos do período que 
nos propomos estudar, a fim de que possamos ser capazes de 

entender com precisão o sentir e o viver comum, se é possível dizer 
assim, desse determinado espaço e tempo da História Brasileira. 
Nesse sentido, e no contexto de como explicitamos o espírito de 

construção de nosso trabalho, pensamos que tem bastante razão 
Ignácio Ellacuría quando afirma que  

 
“a verdade da realidade não é o já feito; isso é apenas uma parte 
da realidade. Se não nos voltamos ao que está se fazendo e ao que 

está por fazer, escapa-nos a verdade da realidade. Há que fazer a 
verdade, a qual não supõe primariamente pôr em execução, 
realizar o que já se sabe, senão fazer aquela realidade que no jogo 

de práxis e teoria mostra-se como verdadeira”70.  
 

Ser conscientes disso, ademais de ajudar a situar-nos 

concretamente na realidade histórica que estudamos, compromete-
nos também plenamente com a verdade histórica do período 
histórico que investigamos, uma vez que, através dos séculos, 
sempre foi exigido por seus contemporâneos a toda práxis 
histórica ou movimento revolucionário sua razão de ser; melhor 
dizendo, se lhe pediu “o ser capaz de dar motivos racionais que 
façam compreender suas possibilidades reais de oferecer liberdade 
e felicidade humanas”71. Por isso, a garantia de toda práxis histórica 
vem dada pelo fato de estar inundada por uma Axiologia, isto é, 
por algum critério de valor. Como nos diz Giulio Girardi: “O 
Conceito de práxis é definido em função de um ideal de 
humanidade, a liberdade, no sentido ético e econômico”72. Somente 
esse critério axiológico, que converte a pura práxis em uma, 
digamos assim, praxeologia (simultaneidade tanto do aspecto ético 

                                                      
70 Idem, p. 473. 

71 Herbert MARCUSE. Ética de la Revolución, Madrid: Taurus, 1970, p. 143. 

72 Giulio GIRARDI. Marxismo e Cristianismo. São Paulo: Edições Paulinas, 1968, p. 24. 
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como do aspecto eficaz da práxis), permitir-nos-á fazer uso dos 
meios necessários para realizar sua finalidade. Já que, como 
escreve Marcuse,  

 

“a relação entre meio e fim é o problema ético da revolução. Em 
certo sentido, o fim justifica os meios: quando promove 
demonstravelmente o progresso humano em liberdade. Esse fim 

legítimo, o único fim legítimo, exige a criação de condições que 
facilitem e favoreçam sua realização. E a criação dessas condições 

pode justificar o sacrifício de vítimas como o tem justificado ao 
longo de toda a História”73.  
 

Desse ponto de vista, podemos dizer que, durante o 
período histórico que nos ocupa, é a Filosofia Política do 
Liberalismo a que outorga idealidade axiológica ao agitado 
processo do devenir histórico brasileiro. 

Assim sendo, ao colocar o processo histórico brasileiro 

como conditio sine qua non da inteligibilidade da Filosofia no 
Brasil,estamos querendo ressaltar, por um lado, o fato de que, 
mesmo importadas, as idéias européias não se implantam em uma 
realidade absolutamente alheia ao processo histórico mundial que 
as originou; e, por outro, o fato de que, tais idéias, precisamente 
por não haver tido como lugar de nascimento originário a 
realidade brasileira, sofrem uma radical transformação de 
acomodação ao chegar ao Brasil. Quer dizer, é a realidade social 
brasileira que, no final das contas, ao exigir uma original 
transformação que, ainda que alienadamente, leva-se a cabo com 
idéias vindas de fora, apesar disso, termina por impor-se, dando 
um toque final a tais idéias, constituindo, assim, no caso do 
Liberalismo de que pretendemos nos ocupar, um Liberalismo sui 

generis, o qual nos atrevemos a chamar de Liberalismo brasileiro. 

Que seja (que foi em nosso caso) esse Liberalismo, não 
apenas à Brasileira, senão peculiar e específico do Brasil, é o que 

                                                      
73 Herbert MARCUSE. (1970), p. 156. 



Alberto Vivar Flores | 131 
 

 
 

nos propomos decifrar e esclarecer nos próximos capítulos de 
nosso trabalho, delimitando nosso marco histórico de referência, 
basicamente — como já tivemos oportunidade de enunciá-lo antes 

— ao processo histórico que vai desde a Ilustração ou a Reforma do 
Marquês de Pombal ( 1750-1777) até a elaboração e promulgação 
da Constituição Política do Império do Brasil ( 25 de março de 

1824). Certamente, é claro que não devemos tomar o 
acontecimento da Constituição Política do Império do Brasil como 
um fato estático, senão como algo, ademais de conclusivo (de certo 
modo, é um ponto de chegada), carregado de dinamicidade (pois, 
sendo um ponto histórico de chegada, converte-se ao mesmo 
tempo em um ponto de partida). Porque, se bem é verdade, por 
um lado, que ela é o resultado sintético de um processo histórico 
que a precede, por outro, precisamente por causa disso, torna-se 
também um acontecimento difusor que, por sua vez, desencadeia 
um processo de transformação social. 

Daí que, ao concentrar nosso estudo sobre a originalidade 
do Liberalismo brasileiro, construído e articulado em torno da 
Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, por uma parte, 
façamos uma viagem para trás procurando suas raízes e seu 
processo de formação histórica; e, por outra, procuremos 
encontrar, no mesmo texto constitucional, seu valor 
transcendental, isto é, o que o próprio dá de si para diante ou com 
vistas ao futuro imediato. 

Evidente que nossa pretensão de esclarecer o que seja o 
Liberalismo brasileiro, não nos deve levar a estabelecer 
maniqueísmos nem a cair em comparações superficiais como, por 
exemplo, as feitas ao estilo de Décio Freitas, quando afirma que a 
condição de credibilidade do Liberalismo brasileiro, “é que os 

liberais brasileiros sejam fiéis ao liberalismo”74. Pois isso seria, 
parece-nos, querer fazer uma caricatura do Liberalismo brasileiro, 

                                                      
74 Décio FREITAS. “Liberalismo mutilado”. Em: ZERO HORA, Porto Alegre, 2 de outubro de 1995, p. 
23. 
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tal e como se costuma fazer, por exemplo, com o regime socialista 
cubano (ao afirmar que não passaria de um Comunismo com 
palmeiras) ou com o regime populista do General argentino Juan 

Domingo Perón (ao dizer que não seria mais que um Fascismo em 
ritmo de tango). 

Pelo contrário, pensamos que, conscientes tanto da 

profunda influência que essa Filosofia Política exógena teve para a 
formação do Brasil Independente (explícita e patente na Carta 
Magna de 1824), bem como das próprias exigências que a realidade 
social brasileira, naquela hora, demandava, não temos mais 
alternativa que respeitar seu próprio processo histórico de 
assimilação e recriação; e, em vez de sermos fiéis à realidade do 
Liberalismo europeu (como parece ser o conselho de Décio 
Freitas), devemos, bem mais, ser fiéis à realidade social brasileira 
que se processa assimilando tal Liberalismo, dando-nos, como 
mostra, a Constituição Política do Império do Brasil. 

Daí que não seja, no momento, nosso maior interesse o de 
elaborar uma espécie de História do Liberalismo Brasileiro 
(enquanto, por exemplo, parte específica de uma História das 
Idéias no Brasil; restrito, claro está, ao período que nos propomos 
estudar), senão, fundamentalmente, a detalhada construção e 
articulação de seu processo histórico concreto. Uma vez que 
pensamos que, unicamente dessa perspectiva, podemos descobrir e 
esclarecer o peculiar, característico e original do Liberalismo 
brasileiro, motivo nuclear de nosso trabalho. Isso é o que 
procuraremos, pois, levar a bom termo nas páginas seguintes. 

 



 

SEGUNDA PARTE 

RAÍZES IBÉRICAS DO MOVIMENTO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

Uma vez que nas páginas anteriores, fazendo uma espécie 
de exercício em círculos concêntricos (em forma figurada 
poderíamos dizer que, na Primeira Parte, começamos com o 
círculo maior ibero-americano, o qual contém um círculo menor 
brasileiro e este, por sua vez, contém o círculo mínimo temático 
que nos ocupa), deixamos suficientemente demonstrado — ao 
mesmo tempo em que lhe procurávamos sua originalidade — o 
caráter adotivo, adaptativo e de transplante da Filosofia em Ibero-
américa e, portanto, também no Brasil; nesta Segunda Parte de 
nosso trabalho propomo-nos a desentrançar a madeixa do 
processo histórico concreto dessa adoção, adaptação e transplante 
que, como já vimos na Primeira Parte, constitui sua rara 
originalidade. 

Claro que, certamente, não o processo global de toda a 
Filosofia em Ibero-américa nem tampouco, é claro, de toda a 
Filosofia no Brasil; senão apenas daquela que, segundo o objetivo 
traçado por nossa investigação, interessa; melhor dizendo, o da 
Filosofia Política, denominada Liberalismo que se articulou, de uma 
ou outra maneira, tanto ao redor dos acontecimentos que, pouco a 
pouco, deram origem à Independência (7 de setembro de 1822) e à 
Constituição Política do Império do Brasil (25 de março de 1824), 
assim como nos princípios diretivos que orientaram a elaboração 

do próprio texto constitucional. 
Nesse sentido, se levamos em consideração que, desde um 

certo ponto de vista, “a História do Brasil começa com a de 
Portugal, e, esta, com a de toda a Península Ibérica”1; e, por outra 

parte, se consideramos também, como nos diz Caio Prado Júnior, 
que “há uma coincidência entre um fato de nossa história e outro 

                                                      
1 Helio VIANNA. História do Brasil. Período Colonial. São Paulo: Melhoramentos, 1961, Tomo I, p. 15. 
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de natureza muito mais ampla: de um lado, a situação brasileira, 
tal como resulta de suas circunstâncias peculiares; de outro, uma 
internacional, estranha em princípio, mas que, indiretamente, liga-

se a nós”2; então é evidente que, nesta Segunda Parte, não resulta 
supérfluo, senão, pelo contrário, necessário, o desenvolver os 
acontecimentos brasileiros que vão, segundo nosso marco histórico 

de referência, desde a Ilustração ou a Reforma do Marquês de 
Pombal (1750-1777) até a promulgação da chamada Carta 
Outorgada (25 de março de 1824), em contexto ou em relação 
homóloga tanto com alguns acontecimentos europeus, em geral, 
assim como, especificamente, com alguns dos acontecimentos 
sucedidos na Península Ibérica, em particular. 

Principalmente quando, por tudo mais, estamos cansados 
de saber que, no que diz respeito à História da Filosofia ou das 
Idéias no Brasil, ela é devedora da produção original da História do 
Pensamento produzido na Europa. Desse ponto de vista, é claro 

que, se, pelo que se refere estritamente ao nosso trabalho, 
buscamos a originalidade constitutiva do Liberalismo brasileiro, 
então devemos considerar, de maneira especial, um aspecto da 
História Européia que tem relação direta com a História do Brasil 
que nos ocupa:  

 

“É o da ideologia que se adota aqui, e que servirá para explicar, 
justificar e emprestar a nossos fatos o calor das emoções 
humanas; tal é sempre o papel das ideologias — afirma Caio 

Prado Júnior —, que os homens raramente dispensam, e que, em 
nosso caso, não sabendo ou não podendo forjá-las por nós 
mesmos, fomos buscá-las no grande e prestigioso arsenal do 

pensamento europeu. Em especial, na filosofia da Enciclopédia e 
dos pensadores franceses do século XVIII”3. 

 

                                                      
2 Caio PRADO JÚNIOR. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1979, p. 374. 

3 Idem, p. 375. 
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Assim sendo, situado entre a segunda metade do século 
XVIII e a primeira do XIX, é lógico que nosso tema pertença, se 
observamos a divisão em que tradicionalmente divide-se a História 

Universal, tanto ao período revolucionário da denominada Época 
Moderna (a qual se inicia com a queda de Constantinopla sob o 
poder dos Turcos em 1453 e conclui com a eclosão da Revolução 

Francesa em 1789); assim como também, claro, às mudanças 
radicais que fundamentam e dão origem à conhecida Época 
Contemporânea. Estando, pois, no âmbito da História Universal, a 
cavalo entre o mundo moderno e o contemporâneo ou, dito de 
outra forma, entre o desmoronamento do Antigo Regime e a 
inauguração de um novo, não obstante, devemos reconhecer que 
não apenas acontecimentos europeus influenciaram o processo 
histórico brasileiro desta época. 

Houve também alguns acontecimentos no Continente 
Americano que, de alguma maneira, afetaram a História do Brasil 

durante o período em questão. É o caso, por exemplo, da 
Revolução das Treze Colônias Inglesas (1775-1783), situadas na 
América do Norte, as quais, ao assinarem a Declaration of the 
Causes and Necessity of Taking up Arms (no Segundo 
Congresso Continental, Filadélfia, 10 de maio de 1775) e ao 
aprovarem a Declaração de Independência elaborada, quase em 
sua totalidade, por Thomas Jefferson, proclamaram sua 
independência no dia 4 de julho de 1776, “erigindo-se em República 
Federal, com um Presidente e um regime juridicamente 
estabelecido”4. Haviam nascido, assim, os Estados Unidos da 
América e, junto com eles, a Democracia na América (Aléxis de 
Tocqueville). Além do que, “o posterior movimento de emancipação 
de Ibero-américa — cujo papel no conjunto costuma-se esquecer 

                                                      
4 José Luis COMELLAS GARCIA-LLERA. Historia Universal. De las Revoluciones al Liberalismo. 
Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S.A., 1982, Tomo X, p. 47. 
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com freqüência — vem confirmar o ‘modelo’ norte-americano como 
forma peculiar de revolução”5. 

Se, por tudo isso que acabamos de escrever, podemos 

afirmar que, durante o período que estudamos, tanto na América 
como na Europa, “a Era do Absolutismo chegava a seu crepúsculo. 
E começava a época das revoluções”6; então, sem nenhuma dúvida, 

podemos dizer que a etapa da História do Brasil que investigamos 
está profundamente marcada pela Era das Revoluções que, de certo 
modo, encerram a Época Moderna e que, ao mesmo tempo, de 
uma maneira ou de outra, convertem-se no ponto de partida da 
Época Contemporânea. 

Assim, pois, a partir do contexto de “esse conjunto 
homogêneo de fatos que chamamos Revolução e dos quais — 
segundo nos diz José Luis Comellas — sai uma realidade histórica, 
o Liberalismo”7, não nos resta mais alternativa que concordar, no 
que se refere ao Brasil, com a afirmação de que  

 
“o início do século XIX não se registra, para nós, unicamente por 

esses acontecimentos relevantes que são a transferência da sede 
da Monarquia portuguesa para o Brasil e os atos preparatórios da 
emancipação política do país. Marca-o uma etapa decisiva em 

nossa evolução e inicia em todos os terrenos, social, político e 
econômico, uma fase nova”8.  

 

Fase nova que, enquanto privilegiada síntese de três 
séculos de colonização, ao mesmo tempo em que culmina com a 
Declaração de Independência (mediante o Grito do Ipiranga de 7 
de setembro de 1822) e a promulgação da Constituição Política do 
Império (25 de março de 1824), estabelecendo uma Monarquia 
Constitucional, inaugura, também, uma nova história: a História 
                                                      
5 Idem, p. 50. 

6 René PILLORGET. História Universal. Del Absolutismo a las Revoluciones. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra S.A., 1984, Tomo IX, p. 479. 

7 José Luis COMELLAS GARCIA-LLERA. (1982), p. 43. 

8 Caio PRADO JÚNIOR. (1979), p. 9. 
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do Brasil propriamente dita, porquanto se refere a um Estado-
Nação independente, livre, soberano e com uma identidade cada 
vez mais definida; uma vez que “se alcança aí o instante em que os 

elementos constitutivos de nossa nacionalidade — instituições 
fundamentais e energias —, organizados e acumulados desde o 
início da colonização afloram e complementam-se”9. 

Mesmo assim, se é certo, por uma parte, que o Brasil, ao 
não se encontrar isolado nem vacinado contra a contaminação do 
ambiente histórico internacional, recebeu, como é fácil perceber, 
múltiplas influências durante o período que nos ocupa; também é 
certo, por outra parte, que o que desencadeia e provoca 
verdadeiramente o processo de sua emancipação é a situação 
provocada por um jovem General francês, chamado Napoleão 
Bonaparte (1769-1821), o qual, depois de firmar com a Espanha o 
Tratado de Fontainebleau (27 de outubro de 1807), inicia a invasão 
da Península Ibérica, chegando suas tropas às povoações 

fronteiriças de Portugal a 27 de novembro de 1807 e à sua capital, 
Lisboa, no dia 30 do mesmo mês e ano. 

Assim sendo, devido à enorme repercussão que tiveram no 
Brasil os acontecimentos desencadeados por Napoleão, não apenas 
em Portugal, senão em toda a Península Ibérica, concentraremos 
preferencialmente nosso estudo, nesta Segunda Parte do trabalho, 
na investigação cuidadosa de suas mútuas relações e influências, 
sem esquecer, óbvio, seu contexto internacional. 

E ainda que o Brasil Independente, de forma imediata, não 
se haja constituído em uma República Federal (à imagem e 
semelhança dos Estados Unidos da América), tal como o fizeram 
todos os países hispano-americanos; mas, sim, em um Império 
entre Repúblicas (devido, possivelmente, entre muitas outras 

coisas, ao ambiente restaurador que se instalou na Europa 
posteriormente ao fenômeno napoleônico); nada nos autoriza a 
dizer que a troca de uma Monarquia Absoluta (praticamente 

                                                      
9 Idem, Ibidem. 
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vigente até o momento da Independência) por uma Monarquia 
Constitucional não haja sido provocada pelos acontecimentos 
revolucionários de fins do século XVIII e princípios do XIX. Pois, 

“em 1815, pelo fato de se haver voltado ao Absolutismo, não se 
reintroduz a Idade Moderna como um parêntese enquistado na 
Contemporânea: a Restauração vive já as conseqüências e a 

consciência da nova realidade; não é, ainda que quisesse sê-lo, o de 
antes”10. 

Por conseguinte, nesta Parte de nosso trabalho, como já o 
dissemos, registraremos esse processo histórico de adoção, 
adaptação e transplante do Liberalismo de origem européia à 
realidade brasileira, cujo maior fruto —parece-nos — foi a criação 
de um Estado de Direito, garantido por uma Carta Constitucional. 
Certamente que, tal registro, por causa de tratar-se, precisamente, 
de encontrar e mostrar a peculiar originalidade do Liberalismo em 
Brasil, não será realizado de forma indiferente; senão que, em sua 

descrição, procuraremos acentuar aqueles acontecimentos que 
digam mais a respeito do tema de que tratamos. Assim, pois, com 
essa intenção o iniciamos. 

                                                      
10 José Luis COMELLAS GARCIA-LLERA. (1982), p. 44. 



 

CAPÍTULO QUARTO 

O MOVIMENTO CONSTITUCIONAL EM ESPANHA 

 
Uma vez gestadas as bases do Estado Moderno Espanhol 

durante o reinado dos Reis Católicos (1469-1516), “Fernando e 
Isabel, ao deixar reinos diferentes e reciprocamente hostis, 
despedaçados por lutas sociais e políticas, delegavam a seus 
sucessores Habsburgos a tarefa de dar nascimento a uma Nação-
Estado unida, em paz e mais poderosa que as demais da Europa”1. 
Nessas circunstâncias e com tais aspirações inicia-se, pois, o longo 
período reinante da Casa de Áustria (1516-1700), o qual se 
concluirá tanto com a morte do Rei Carlos II (1o. de novembro de 
1700), como com a sangrenta guerra pela sucessão à Coroa de 
Espanha (1700-1714), cujo final será marcado, no âmbito 
internacional, pelos tratados de Utrecht (13 de julho de 1713, 
Espanha com Inglaterra e Saboya; 26 de junho de 1714, Espanha 
com Holanda; 6 de fevereiro de 1715, Espanha com Portugal) e 

Baden,(setembro de 1714, França e Áustria) e, em âmbito nacional, 

pela capitulação da Catalunha (Barcelona, 11 de setembro de 1714) 
e a confirmação de Felipe V de Borbón (Felipe, Duque de Anjou, 
neto de Luis XIV) como Rei de Espanha (1700-1724/Luis I: janeiro-
agosto de 1724/1724-1746). Com ele, portanto, apesar do recurso 
às artes de encantamento para dar um herdeiro a Carlos II, 
decidia-se o dissídio ou o Império ou França e começava o período 
reinante da Casa de Borbón, cujos legítimos herdeiros (Fernando 
VI, 1746-1759; Carlos III, 1759-1788; Carlos IV, 1788-19 de março 
de 1808; e Fernando VII, 19 de março de 1808-6 de maio de 
1808/1814-1833); os quais, além do mais, interessam-nos na 
medida em que serão eles os que enfrentam tanto o impacto da 
Ilustração como o da Revolução Francesa na Espanha, das quais, 

entre outras coisas, brotará o movimento constitucional que nos 
ocupa. 

                                                      
1 John LYNCH. España bajo los Austrias/1. Imperio y Absolutismo (1516-1598). Barcelona: Ediciones 
Península, 1989, p. 7. 
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Porém, claro que, “Espanha não passou repentinamente, 
em 1700, do obscurantismo à Ilustração com a morte do último 
Áustria decrépito e o advento do primeiro Borbón reformador”2. 

Como todo fato histórico, a Ilustração na Espanha é também um 
processo que vem desde certo tempo atrás. Segundo John Lynch, 
desde o último terço do século XVII, pois, de acordo com sua 

investigação, “os anos que giram em torno a 1680 foram críticos 
para Espanha. Foi então quando a grande depressão do século 
XVIII, muito aguda desde 1640, alcançou sua mais selvagem 
intensidade. Porém o período mais negro originou os primeiros 
esboços da Ilustração”3. 

Mas, a que se dá o nome de Ilustração? Sem pretender 
dogmatizar, nem encerrar em uma fórmula ou uniformizar o 
pluridimensional fenômeno da Ilustração — isto é, “o período 
compreendido entre 1680 e 1770-80” 4 —, cujas características 
peculiares, por outra parte, observam-se nos processos nacionais 

de cada país — Enlightenment, Lumières, Aufklärung, 
L’Illuminazioni —, poderíamos dizer que “terminou por chamar-
se Ilustração a todo empenho por lançar mão da luz da razão para 
fazer mais livres e humanos o homem e a sociedade, desbancando 
qualquer instância opressora e tirânica”5. Esse tipo aberto de 
definição provocou, talvez, o que, ainda que imponente e 
indiscutível no século XVIII (Siecle de Lumières), se lhe haja 
querido ver, lato sensu, como uma característica inerente de toda 
                                                      
2 Idem. España bajo los Áustria/2. España y América (1598-1700). Barcelona: Ediciones Península, 
1988, p. 392 

3 Idem, p. 391. Isto é, se levamos em consideração que o denominado Período de Decadência (1598-

1680) se estende ao redor de “os reinados de Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665), e parte do 

de Carlos II (1665-1680), com claros antecedentes durante a segunda metade do reinado de Felipe II, 
isto é, de 1568 a 1598” (José Luis ABELLAN. Historia Crítica Del Pensamiento Español. Del Barroco a 

la Ilustración (Siglos XVII y XVIII). Madrid: Espasa-Calpe, 1988, Vol. III, p. 19), então, pode-se dizer 

que Espanha “apenas poderá ir se recuperando ao final do dito século e durante todo o XVIII, graças 
ao impulso ilustrado” (Idem, p. 30). 

4 Virginia LEON. La Europa Ilustrada, Madrid: Ediciones Istmo, 1989, p. 13. 

5 Carlos BEORLEGUI. “La Ilustración en la encrucijada”. Em: Carlos BEORLEGUI et alii. La 
Ilustración. Deusto: Universidad de Deusto, 1988, p. 9. 
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a história da luta do homem por sua emancipação; ou ainda, que se 
lhe procurem origens tão longínquas como a passagem do Mito ao 
Logos realizado pelos gregos; ou, pelo contrário, manifestações 

mais próximas e modestas, porquanto se lhe considera também 
como sendo “o resultado da evolução do espírito intelectual 
europeu que se origina na Idade Média”6. 

Porém, infira-se o que se queira de tal definição, o certo é 
que, ainda que assim definida, o projeto da Ilustração não termina 
nem se conforma com ser apenas um exercício filosófico, artístico 
ou meramente científico, senão que, na cabeça dos mais preclaros 
homens do século XVIII, inclui obrigatoriamente uma radical 
dimensão de transformação social. Daí que, sem nenhuma duvida, 
possa afirmar-se que “a objetivação dos sonhos ilustrados foi 
constituída pela Revolução Francesa”7. E é que, embora “a rebelião 
dos franceses contra o Antigo Regime vinha mascarada nas idéias 
do Enciclopedismo e da Ilustração”8, para dizer a verdade,  

 
“a filosofia da Revolução Francesa não tem como objeto — ao 

menos no sentido próprio da palavra — o descobrimento 
filosófico de novos sistemas... Sua finalidade consiste em mostrar 
como certos princípios abstratos concretizam-se, convertem-se, 

por assim dizer, em imagens viventes que correspondem aos 
impulsos da vontade e, de certa forma, personificam as metas 

para as quais tendem os homens da época”9.  
 

Provavelmente à observação desse detalhe deva-se que 
Emmanuel Kant (1724-1804) alerte-nos para o fato de que, no 
século XVIII, propriamente, ainda não se vive em a época ilustrada, 
o que nesse momento vive-se, segundo ele, melhor dizendo, é 

                                                      
6 Virginia LEON. (1989), p. 20. 

7 Carlos BEORLEGUI. Em: Carlos BEORLEGUI et alii. (1988), p. 11. 

8 José Luis COMELLAS. Historia de España Moderna y contemporánea (1474-1975). Madrid: 
Ediciones Rialp, 1978, Tomo II, p. 168. 

9 Bernard GROETHUYSEN. Filosofía de la Revolución Francesa. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1989, p. 7. 
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apenas “em uma época de ilustração”10. Assim, pois, visto dessa 
perspectiva, o fragor da Revolução Francesa (1789-1815)  — a qual, 
em suas diversas etapas, passa, em um primeiro momento (1789-

1792), a provocar “a comiseração dos soberanos, a curiosidade e a 
simpatia de uma parte da opinião pública”11, para, depois, sofrer 
uma franca ruptura por parte dos demais países europeus, até 

chegar ao rechaço violento do “contágio exercido pelo modelo 
revolucionário”12; tal e como o mostram tanto o período chamado 
de Guerras Revolucionárias Francesas (1792-1799), assim como 
também o período conhecido como Guerras Napoleônicas (1799-
1815) — constituir-se-á no maior acontecimento institucionalizador 
e propagador das idéias e ideais cultivados pela Ilustração. 

Pelo que se refere à Espanha, como dizíamos, o momento 
de transição de um período de pré-Ilustração para o de Ilustração 
ou de situação crítica da consciência espanhola, enquanto que “se 
passa de uma mentalidade teológico-religiosa de caráter escolástico 

a umas atitudes científicas de propostas essencialmente laicas”13, 
constituem-o os anos que vão de 1680 a 1724; certamente, não 
apenas como repercussão do que Paul Hazard denominou: “A crise 
da consciência européia (1680-1715)”14, já que, 
contemporaneamente a ela, e sem depreciar tais influências, “as 
fontes de renovação da cultura espanhola da época não há que 
buscá-las unicamente em influências estrangeiras, senão que aquela 
tem seu impulso próprio na volta a alguns espanhóis eminentes do 
século XVI”15. 

                                                      
10 Emmanuel KANT. Filosofía de la Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 34. 

11 René REMOND. Introductión à L’Histoire de Notre Temps. I. L’Ancien Règime et la Révolution. 
1750-1815. Paris: Editions du Seuil, 1974, pp. 160-161. 

12 Idem, p. 162. 

13 José Luis ABELLAN. (1988), p. 282. 

14 Paul HAZARD. La Crisis de la Conciencia Europea (1680-1715). Madrid: Ed. Pegaso, 1952. 

15 José Luis ABELLAN. (1988), p. 281. É o caso exemplar dos chamados “Novatores”, os quais 
justificam sua atitude invocando a “los antiguos”, dos quais se consideram herdeiros. 
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Assim, pois, o processo de ilustração ou modernização 
espanhola (europeização ou afrancesamento, segundo José Luis 
Comellas) inicia-se através de um paulatino fenômeno de imitação 

de costumes, modas, diversões, projetos urbanísticos etc.; continua 
mediante uma tentativa tensa e esforçada de assimilação das idéias 
ilustradas, principalmente francesas (seja tentando traduzi-las e 

adaptá-las ao caráter nacional ou, quando não, simplesmente 
assumindo-as como elas chegam ao território espanhol); para, 
finalmente, como era de se supor, concluir com o descomunal 
esforço para colocá-las progressivamente em prática no terreno 
sócio-político. 

Nesse contexto, portanto, não são depreciáveis os esforços 
de ilustração levados a cabo pelos primeiros Reis da Casa de 
Borbón16. Por exemplo, Felipe V mediante sua reorganização do 
aparato estatal — em que cabe destacar o Decreto de Nova Planta, 
promulgado em 16 de janeiro de 1716, “pelo qual Espanha vem a 

converter-se de um conjunto de Províncias semi-autônomas em um 
Estado absoluto e centralizado semelhante aos que se haviam 
estabelecido na Europa Ocidental durante o século XVIII”17 —, 
intervencionismo econômico e reforço da política regalista em 
matéria eclesiástica; ou Fernando VI, apoiado por seus Ministros 
José de Carvajal y Lancaster e Zenón de Somodevilla (mais 
conhecido como Marqués de la Ensenada), com sua política de 
neutralidade (Paz de Aquisgrán, de 1748), de fomento industrial e 
mercantil, de promoção das Belas Artes etc.; sem esquecer, claro, a 
situação criada pelas diversas tensões geopolíticas em prol do 
difícil equilíbrio na Europa, nem tampouco pelos Pactos de Família 
firmados com a França (7 de novembro de 1733 e 25 de outubro de 
1743).  

A despeito desses louváveis esforços de adaptação, 
atualização e reforma realizados pelos primeiros reis de Borbón, 

                                                      
16 Pío ZABALA Y LERA. España bajo los Borbones. Barcelona: Ed. Labor, 1936, pp. 1-46. 

17 Virginia LEON. (1989), p. 39. 
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sem embargo, a maioria dos historiadores são unânimes em 
afirmar que “parece fora de dúvida que é no reinado de Carlos III 
quando a Ilustração espanhola adquire um maior 

desenvolvimento”18. 
Nesse caso, podemos dizer que o período compreendido 

entre 1759 e 1788 constitui-se no momento culminante da 

Ilustração espanhola. Mas, considerando que Espanha, 
praticamente desde o século XVI, ao optar por manter-se do lado 
da Contra-reforma desencadeada pelo Concílio de Trento (1545-
1563), auxiliada eficientemente pela Inquisição, foi também 
mantendo-se à margem do processo de modernização que estava 
acontecendo no resto de uma grande parte do Continente Europeu, 
valeria a pena perguntar: Que tipo de Ilustração é a Ilustração 
espanhola? 

De início, devemos dizer que, ao não se processar da 
mesma maneira como se processou, por exemplo, na Inglaterra, 

França, Alemanha ou Itália, das quais, por outra parte, recebe 
influências significativas, a Ilustração espanhola mantém uma 
certa peculiaridade nacional. Detalhando um pouco mais tal 
peculiaridade, em primeiro lugar, parece-nos residir, de certo 
modo, em seu caráter postiço ou justaposto (melhor dizendo, em 
grande parte a Ilustração chega de fora à Espanha, daí a tensão que 
se estabelece entre os espanhóis contra o exterior e 
estrangeirizante). A respeito, José Luis Comellas escreverá: “A 
história interna da Espanha durante o século XVIII é, no fundo, a 
história desta luta: o novo e o velho; o de fora e o de dentro”19. Em 
segundo lugar, o particular peso que têm as tradições espanholas, 
tanto a monárquica quanto a religioso-católica (não esqueçamos 
que a aliança entre o altar e o trono constitui a base do Antigo 

Regime), à hora de assimilar e pôr em prática as idéias ilustradas. 
E, por último, em terceiro lugar, a crise de identidade nacional em 

                                                      
18 Idem, Ibidem. 

19 José Luis COMELLAS. (1978), p. 23. 
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que se coloca Espanha por causa da Ilustração, ao ver-se ante o 
desafio de decidir “entre permanecer fiel a uma tradição 
basicamente religiosa e humanista, ou rechaçar esta para 

incorporar os valores científicos e seculares da Modernidade”20. 
Crise que, com o tempo, tornou-se o problema da Espanha e que, 
apesar do passar dos anos, continuou difícil de digerir. 

É, pois, em meio a essa tensão singular, violenta e quase 
traumática, que se gesta e processa a chamada Ilustração 
espanhola, a qual, no melhor dos casos, produz o que se poderia 
chamar de uma Modernidade Tradicional. Assim, nesse contexto, 
ainda que devido ao forte conteúdo ideológico com que se postula a 
Ilustração, “a Filosofia oferece nesta época uma vinculação mais 
direta do que em outras com a atividade política, jurídica, 
econômica, artística, etc., dos Estados”21, na realidade, em Espanha 
desenvolve-se e assimila-se privilegiando mais seu caráter prático-
tranformador do que seu caráter teórico-especulativo. “Daí que 

muitos esforços dos ilustrados se dirijam à reforma agrária, ao 
fomento da indústria e à reestruturação do comércio”22. Dito com 
outras palavras, parece que o século XVIII espanhol (século da 
Ilustração) traduz-se por um processo constante e evolutivo de 
contínuas reformas, das quais, neste momento, caberia destacar as 
propostas por Pedro Rodríguez Campomanes y Pérez de Sorribas 
(1723-1803) no Discurso sobre o fomento da indústria popular 
(1774) e em seu Discurso sobre a educação popular dos artesãos e 
seu fomento (1775); assim como também a fundação das 
Sociedades Econômicas de Amigos do País ou Sociedades 
Patrióticas que se expandiram na Espanha (1765-1786) tendo como 
modelo a Sociedade Bascongada de Amigos do País (1763-1765), e 
das quais o próprio Campomanes nos diz:  

 

                                                      
20 José Luis ABELLAN. (1988), p. 481. 

21 Virginia LEON. (1989), p. 21. 

22 Idem, p. 40. 
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“A agricultura, a cria de gado, a pesca, as fábricas, o comércio, a 

navegação em seu maior aumento, quanto às reflexões científicas 
de propagar estes ramos, devem formar a ocupação e o estudo 
das ‘Sociedades Econômicas’ já traduzindo as boas obras 

publicadas fora, com notas e reflexões adaptadas ao nosso solo, já 
fazendo experimentos e cálculos políticos nestas matérias, já 
representando ou instruindo aos superiores a quem corresponda 

prover de remédio”23. 
 

Daí também que a atitude dos ilustrados espanhóis ante os 
chamados pilares do Antigo Regime manifeste-se de maneira 
diferente de como se manifestou, por exemplo, a França ilustrada. 
No que diz respeito à Igreja Católica e à religião em geral, os 
ilustrados espanhóis não a rechaçam sem mais, “o que se rechaça é 
o escolasticismo e sobretudo a versão rígida que este adquiriu 
durante a Contra-reforma”24. É este o sentido que se deve entender 
quando se fala de cristianismo ilustrado espanhol — quer dizer, “o 

intento de conciliar o pensamento racionalista com o sentido 
católico”25 —, o qual reclama suas raízes na Espanha renascentista 
do século XVI e que, neste momento, é visto como inimigo da 
tradição nacional (isto é, contrário à tradição do catolicismo 
oficial), estrangeirizante e até jansenista.  

 

“O qualificativo ‘jansenista’ —diz-nos Gonzalo Anes —aplica-se a 
quem, com sua conduta e com suas idéias, contribui para pôr em 
julgamento a conveniência, adotada pela maioria, de que subsista 

a organização social e econômica existente, sem modificações, 
cada dia mais necessárias por exigência da dinâmica das forças 
econômicas... A religião constitui ainda uma ideologia que 

recobre tudo e, por isso, a tática que seguem os partidários do 
imobilismo é a de desacreditar a seus oponentes com o 
qualificativo que a heresia da moda oferecia — o jansenismo — 

                                                      
23 Pedro Rodrigues, Conde CAMPOMANES, incluído na seleção de textos feita por Virginia LEON. 
(1989), p. 195. 

24 José Luis ABELLAN. (1988), p. 481. 

25 José Luis COMELLAS. (1978), p. 152. 
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situando o conflito no terreno da ortodoxia religiosa, de acordo 

com uma tradição medieval que ainda se mantém vigorosa ao 
final do Antigo Regime”26. 
 

No que se refere à Monarquia, a praticada pelo chamado 
Despotismo Ilustrado — isto é, aquela fórmula que “encerra uma 
idéia paternalista e filantrópica - ‘tudo pelo povo’-, ao lado de outra 
dirigista e excludente - porém sem o povo -“27; ou “o conceito de 
um poder protetor, a serviço do povo, ainda que sempre de acordo 
com seu próprio critério, que é o critério dos homens ‘ilustrados’ e 
‘filósofos’, ou melhor, os mais capacitados para levar os povos pelo 
caminho do progresso e bem-estar”28 — ou Absolutismo Racional 
(apesar dos vaivém que sofrerá com Fernando VII entre 1814 e 
1833), não foi, pelo menos neste momento, tão despótico nem tão 
absoluto como se pudesse imaginar, senão de caráter mais 
operativo e racional, se o comparamos, por exemplo, com o 
denominado Absolutismo clássico (cujo paradigma é Luis XIV, 

1638-1715). Assim sendo, “a idéia de um soberano como dono 
indiscutível dos fios e destinos do país não é mais que uma 
desfiguração histórica. Limitado por Ministérios, Conselhos, Juntas 
e organismos territoriais e locais, Carlos III tinha em muitos 
aspectos menos liberdade de decisão que o atual Presidente de uma 

república democrática”29. 

                                                      
26 Gonzalo ANES. Historia de España Alfaguara. IV. – El Antiguo Régimen: Los Borbones. Madrid: 
Alianza Editorial/Alfaguara, 1976, p. 389. Por sua vez, Don Marcelino MENÉNDEZ PELAYO informa-

nos que “o ‘jansenismo’ de alguns melhor seria chamar-se ‘hispanismo’, no mal sentido em que 

dizemos ‘galicismo’. Nem procede em todos das mesmas fontes; a uns os desencaminha o 
entusiasmo por certas épocas de nossa história eclesiástica... Outros são advogados discretos e 

habilidosos que recorrem e exageram as tradições de Salgado y Macanaz... A outros que foram 

verdadeiramente varões piedosos e de virtude, extravia-os um zelo falso e desmedido contra abusos 

reais ou imaginários. E, por último, o maior número não são, no fundo de sua alma, jansenistas nem 

regalistas, senão volterianos puros e netos, filhos dissimulados da impiedade francesa”, em: Historia 
de los Heterodoxos Españoles, Madrid: Ediciones Atlas/BAE, 1956, Vol. II, pp. 475-476. 

27 José Luis COMELLAS. (1978), p. 123. 

28 Idem, p. 12. 

29 Idem, p. 126. 
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Nesse sentido, apesar da fúria com que enciclopedistas ou 
ilustrados, primeiro, e revolucionários, depois, arremetem contra o 
altar e o trono, parece que os espanhóis ilustrados captaram bem 

(porém querendo fazê-la de forma evolutiva e não revolucionária 
como os franceses) a essência das propostas da Ilustração, a qual, 
em princípio (como o próprio processo revolucionário francês 

mostrá-lo-á depois), se fazemos caso a Aléxis de Tocqueville 
quando se pergunta: Qual foi o verdadeiro objeto da Revolução?, 
não era tanto exterminar sem mais o altar e o trono, senão que, 
respeitando o caráter da tradição histórica nacional, levar a cabo 
precisamente uma transformação social, isto é, “uma revolução 
social e política”30; mas do tipo evolutiva-reformista. 

Apesar disso, o fato de que Carlos III conduzisse sua 
política orientada por políticos estrangeiros (Bernardo Tanucci, da 
Itália; Ricardo Wall, até 1763; e, Jerônimo Grimaldi, até 1777), 
unido a um profundo descontentamento popular provocado por 

determinadas medidas administrativas (proibição do uso da capa 
longa e do chapéu largo; liberdade no comércio de cereais, 
decretada em 1765, com a conseqüente alta do preço do pão — 
devida também a um ano de escassa colheita, 1766), desencadeou o 
chamado Motim contra o Marquês de Esquilache (23 a 27 de 
março, 1766), o qual era, à época, Secretário da Fazenda (desde 9 
de dezembro, 1759) e da Guerra, e que levou de roldão os Jesuítas 
(corpo religioso que havia adquirido uma grande influência 
política), expulsos da Espanha em 27 de fevereiro de 1767. Esse 
Motim, e os outros que lhe seguiram (março-abril, 1766), apesar do 
reformismo ilustrado de que se vangloriavam Carlos III e seu 
gabinete, vão revelar as profundas tensões pelas quais atravessava 
internamente a sociedade espanhola. A tal ponto que, segundo 

Gonzalo Anes, “evidenciam o nascimento de um ‘complexo 

                                                      
30 Alexis de TOCQUEVILLE. O antigo Régime e a Revolução. Brasília/São Paulo: Editora 
Universidade de Brasília/Hucitec, 1989, p. 67. 
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revolucionário’ que deve considerar-se como o começo do processo 
da mudança do Antigo Regime”31.  

Além do mais, as guerras contra a Inglaterra em que se viu 

comprometida Espanha (não apenas pela assinatura do terceiro 
Pacto de Família com a França, 15 de agosto de 1761, que a levou a 
participar na Guerra dos Sete Anos, 1756-1763, senão por 

reivindicações territoriais — por exemplo, o ‘Peñón de Gibraltar’ e 
outras de caráter administrativo na América, tais como: comércio 
de contrabando e ocupação de territórios espanhóis), assim como o 
impacto da Guerra de Independência das Treze Colônias Inglesas 
na América32 e a progressiva infiltração das idéias da Ilustração em 
Hispano-américa, agregados à sua melancolia hereditária, foram 
minando a saúde de Carlos III (ao que lhe gostava dizer: Primeiro 
Carlos que Rei) até que lhe surpreendeu a morte na manhã de 14 
de dezembro de 1788. 

A Carlos III sucede, sem muita fortuna, seu filho, “o bem-

intencionado, mas pouco capaz, Carlos IV”33. Assim e tudo, não 
obstante, Carlos IV assume a Coroa de Espanha na segunda 
metade do último mês do ano de 1788; e apenas tem tempo para 
entronizar a seu filho Fernando como Príncipe de Astúrias e de 
aceitar, ante as Cortes, restaurar a Ley Sálica (Lei II, Título 5o 
Partida 2a anulada por Felipe V, em 1713), quando o surpreendeu o 
estalido da Revolução que, segundo os historiadores, porá fim ao 
Antigo Regime: a Revolução Francesa de 14 de julho de 1789. Assim 
sendo, “entre o Antigo e o Novo Regime alinha-se como traço ou 
marca fronteiriça, a Revolução”34. 

                                                      
31 Gonzalo ANES. (1976), p. 382. 

32 A respeito, José Luis COMELLAS diz-nos: “Em América o perigo britânico subsistia, ainda que mais 

atenuado, de momento. Porém vinha substituí-lo o perigo estadunidense: não já pelas possíveis 

futuras apetências daquele país anglo-saxão, senão pela força de seu exemplo emancipador sobre a 
consciência de nossas próprias possessões”Em: (1978), p. 164. 

33 Idem, p. 18. 

34 Idem, Historia Breve de España Contemporánea, Madrid, Ediciones Rialp, 1989, p. 23 
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E se o Antigo Regime é, muitas vezes, despiedadamente 
caracterizado: 

 
a. No aspecto ideológico, por uma visão teocêntrica do mundo 

que produz um imaginário social compacto e aferrado a 

suas convicção e crenças; 

b. No político, por um Regime de Absolutismo Monárquico (O 

Estado sou eu, costumava dizer Luis XIV), ainda que 

aparentemente mediado por uma grande variedade de 

órgãos, de leis e de regulamentos; 

c. No social, por uma sociedade estamental rigorosamente 

estruturada em Nobreza, Clero e o famoso Terceiro Estado 

de Emmanuel-Joseph Sieyès; e 

d. No econômico, por um modo de produção que será 

denominado de Feudalismo Fisiocrata (isto é, tanto o 

império do contrato mediante o qual cedia o Rei ou o senhor 

feudal a seu vassalo uma terra; como da teoria que atribui à 

Natureza a origem exclusiva da riqueza e, portanto, o 

predomínio da agricultura sobre a indústria). 

 

O Novo Regime pretenderá, pelo contrário, caracterizar-se: 
No aspecto ideológico, por uma visão radicalmente 

antropocêntrica do mundo (em alguns casos, atéia) que procura 
produzir um imaginário social plural e tolerante; 

 
a. No político, por um Regime Representativo e Democrático 

inspirado na Filosofia Política Liberal fundada, entre outros, 

por John Locke (1632-1704), Carlos de Secondat, Barão de 

Montesquieu (1689-1755), e Jean Jacques Rousseau (1712-

1778); 

b. No social, por uma sociedade composta não de súditos 

escalados segundo uma ordem estamental, senão de 

indivíduos-cidadãos (o cidadão, costumava-se chamar a 

Rousseau) ou homens livres e iguais em dignidade e direitos 

ante a Lei (normalmente chamada de Constituição ou Carta 

Magna); e 
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c. No econômico, pelo modo de produção qualificado como 

Capitalismo, ou melhor, o processo de produção do Capital 

(Karl Marx, 1818-1883); apoiado basicamente na Revolução 

Industrial, regido pela Lei da oferta e da procura num 

mundo mercantilizado, orientado pelo Laissez faire, laissez 

passer e cujo símbolo máximo é o dinheiro; ou dito de outra 

maneira, sistema econômico no qual se põe em prática um 

espírito capitalista (Max Weber, 1864-1920) que não é outra 

coisa que a tradução pura e simples de uma filosofia da 

cobiça (Benjamin Franklin, 1706-1790). 

 

E se —como já apontávamos antes — “a Filosofia das Luzes 
entende-se a si mesma como pedagogia, ou à sua tarefa como a de 
educação da Humanidade”35, a Revolução vai compreender-se 
como um processo radical de transformação que quer concretizar, 
institucionalizar e evidenciar os princípios e direitos enunciados 
pela Ilustração: “direitos que cada indivíduo já tem, mas não 

exerce”36. Tudo isso, os revolucionários propõem-se com um único 
objetivo, que “pode ser condensado em três palavras: felicidade na 
terra”37. Daí que não seja estranho que, entre seus primeiros 
trabalhos, a Assembléia Nacional Francesa (formada à revelia em 
12 de junho de 1789 e reconhecida oficialmente, por aprovação 
real, em 27 de junho de 1789) elabore uma Déclaration de Droits 
de l’Homme et du Citoyen (concluída em 26 de agosto de 1789 e 
votada em 2 de outubro de 1789), cujo cabeçalho diz:  

 

“Os representantes do Povo francês constituídos em Assembléia 
Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento e o 
menosprezo aos Direitos do homem são a única causa dos males 

públicos e da corrupção dos governos, resolvem expor em uma 
Declaração solene os direitos naturais, inalienáveis, 

                                                      
35 Bento Prado JÚNIOR. Prefácio. “Rousseau: Filosofia Política e Revolução”. Em: Jean-Jacques 
ROUSSEAU. Discurso sobre a Economia Política e do Contrato Social. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 11. 

36 Bernard GROETHUYSEN. (1989), p. 185. 

37 José Luis COMELLAS. (1978), p. 12. 
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imprescritíveis e sagrados do homem, a fim de que esta 

Declaração, sempre presente a todos os membros do corpo social, 
permaneça constantemente atenta a seus direitos e deveres; a fim 
de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo possam 

ser a cada momento comparados com o objetivo de toda 
instituição política e com o propósito de ser por ela respeitados; 
para que as demandas dos cidadãos, fundamentadas de agora em 

diante em princípios simples e incontestáveis, ajudem a manter 
sempre a Constituição e o bem-estar de todos”38. 

 

Porém a Revolução que, para bem dizer, é provocada por 
uma profunda crise econômica — que se discute na Assembléia de 
Notáveis (22 de fevereiro de 1787 e 6 de novembro de 1788), de 
cuja reação aristocrática ante a proposta da igualdade de todos no 
que diz respeito ao imposto de subvenção territorial resultará a 
convocação dos Estados Gerais (que se reunirão em 5 de maio de 
1789), em cujo seio se insurgirá o Terceiro Estado auto declarando-
se Assembléia Nacional (como que fazendo real a resposta à 

pergunta formulada por Sieyès em seu opúsculo: Qu’est-ce que le 
Tiers Etat? de 1789) e, em meio de tudo isso, levará o povo de 
Paris (a fagulha foi a destituição de Necker, Controlador Geral das 
Finanças, em 11 de julho de 1789), primeiro, à tomada da Bastilha 
(14 de julho de 1789), prisão-arsenal símbolo da arbitrariedade 

real39, e, logo, a organizar-se em uma municipalidade 
insurrecional, criando uma Guarda Nacional e adotando uma 
insígnia tricolor (unindo às cores azul e vermelho de Paris a cor 
branca da Casa de Bourbon) — não se desenrolará apenas dentro 
da França, senão, dialeticamente, processar-se-á em uma dimensão 
continental de conseqüências mundiais. 

E se, para dizê-lo esquematicamente, a propagação da 
Ilustração foi facilitada “pelas numerosas sociedades que se criaram 

                                                      
38 “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, Em: Jayme de ALTAVILLA. Origem dos 
Direitos dos Povos. São Paulo: Ícone Editora, 1989, pp. 291-292. 

39 Guy CHAUSSINAND-NOGARET. A Queda da Bastilha. O começo da Revolução Francesa. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989, pp. 73-97. 
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então, e às quais Agustín Cochin deu o nome de ‘sociedades de 
pensamento’: sociedades de agricultura, sociedades ‘amigos do 
país’, sociedades econômicas, gabinetes de leitura e finalmente, 

lojas maçônicas”40; em tempos revolucionários e contra-
revolucionários — sobretudo entre 1792 e 1815 — “os ‘grandes 
princípios’ da Revolução são levados pelo exército francês”41 a todos 

os lugares por onde passa; entre cujos oficiais rapidamente 
distingue-se Napoleão Bonaparte (1769-1821), o qual, segundo 
Godechot, “era dotado de uma inteligência excepcional, de uma 
rapidez fulminante de decisão, de uma capacidade de trabalho 
quase ilimitada”42. Virtudes que se manifestarão em todo seu 
esplendor em “cette épopée de 20 ans, que avait commencé en 
décembre 1793, à Toulon, n’était pas encore tout à fait close en 
avril 1814, à Fontainebleau”43. 

Assim, pois, entre 1789-1815, o mundo todo queda-se 
atento e é, de uma ou outra maneira, sacudido pelos 

acontecimentos revolucionários de origem francesa. 
Acontecimentos como o da Assembléia Nacional, a Tomada da 
Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a 
Constituição girondina de 3 de setembro de 1791, o 
estabelecimento de uma Monarquia Constitucional, a Convenção 
Nacional (que substituiu à Assembléia Nacional desde 20 de 
setembro de 1792 e estabeleceu a Primeira República), a execução 
na guilhotina de Luis XVI (21 de janeiro de 1793), a Constituição 
jacobina de 1793; enfim, as furtivas e repentinas alternâncias de 
regime: Diretório (1795-1799), Consulado (1799-1804), Império 
(1804-1814) e restauração da Monarquia dos Bourbon (1814-1848), 
apesar de suas incertezas, vistas em um vaivém dialético, “foram 

                                                      
40 Jacques GODECHOT. As Revoluções (1770-1799), São Paulo: Pioneira, 1976, p11. 

41 Idem, p. 4. 

42 Jacques GODECHOT. Europa e América no Tempo de Napoleão (1800-1815). São Paulo: 
Pioneira/EDUSP, 1984, p. 83. 

43 Evgueni TARLÉ. Napoleón. Moscou: Editions du Progrés, 1957, Tomo II, p. 164. 
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todas tentativas para manter uma sociedade burguesa que evitaria, 
ao mesmo tempo, o duplo perigo da República Democrática 
‘jacobina’ e do Velho Regime”44; por conseguinte, não podiam 

deixar indiferentes a todos aqueles que sofreram seu embate e 
influência. Como foi o caso paradigmático — no que diz respeito ao 
nosso trabalho — da Península Ibérica (Espanha e Portugal) e, 

indiretamente, Ibero-américa. 
No que se refere, pois, à Península Ibérica e, em particular, 

à Espanha — como já dizíamos —, “o novo Rei não tinha nem o 
talento nem a energia que o Trono e as circunstâncias 
demandavam”45. Além do mais — como veremos —, segundo vai se 
desenvolvendo a Revolução na França e, simultaneamente, vai 
também interferindo na Espanha, os homens da Ilustração 
espanhola (praticamente afrancesados por convicção até 2 de maio 
de 1808) ver-se-ão em um difícil dilema: não apenas por causa do 
que vários intelectuais definiram como O problema de Espanha, 

senão de modo eminente, neste momento, pelo fato de continuar 
simpatizando com os abomináveis princípios franceses, de um lado, 
e, do outro, pela indignação de ver sua pátria invadida, 
precisamente, pelo cabeça da revolução. Não importa que, 
posteriormente, Charles Péguy (1873-1914) escrevesse: “Quando 
Napoleão pensava que havia fundado um Império é preciso não 
acreditar. Propagava liberdades”46. 

Bom, mas já que todas essas coisas serão vistas à 
continuação, é importante registrar que, quando se processa a 
Revolução na França, ainda  

 

“Espanha era um país muito apegado às suas tradições, à sua 
convicção religiosa, à sua devoção monárquica. Ainda que no 

                                                      
44 Eric J. HOBSBAWM. A Era das Revoluções, 1789-1848. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1994, p. 
91. 

45 Pedro AGUADO BLEYE – Cayetano ALCAZAR MOLINA. Manual de Historia de España. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1969, Tomo III, p. 214. 

46 Charles PEGUY, citado em: Jacques GODECHOT. (1984), p. XV. 
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século XVIII, sobretudo ‘por obra das idéias chegadas de fora’, 

as coisas haviam começado a mudar, o país seguia parecendo um 
dos mais firmes baluartes do antigo Regime na Europa”47. 
 

Assim sendo, como se pode presumir, a primeira reação 
espanhola ante os acontecimentos revolucionários franceses foi a 
de tomar “as mais rigorosas medidas para impedir toda 
propaganda revolucionária”48. Coube tal tarefa, por mais paradoxal 
que pareça, a um dos mais prestigiados homens ilustrados do 
reinado anterior: José Moñino, Conde de Floridablanca, à época 
Secretário de Estado (1777-1792), o qual, entre outras coisas, quis 
“fazer do Rei de Espanha o defensor de seus parentes, os reis de 
França, e livrar o povo espanhol do contágio revolucionário”49. 
Enquanto estava distraído com essas coisas foi substituído no 
cargo por Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, Conde 
de Aranda, o qual também não demorou muito no posto (28 de 
fevereiro de 1792 a 15 de novembro de 1792) devido, 

possivelmente, a que a “Revolução Francesa avançava e Carlos IV 
não podia sentir-se bem servido com um Primeiro Ministro amigo 
de Voltaire, fundador e primeiro grão-mestre da maçonaria 
ibérica”50. É quando entra em cena uma figura que encarnará o 
papel de um personagem que se considerava ultrapassado na 

História da Espanha, a saber, o do valido51; desta vez incorporado 
“em um guarda palaciano (de Corps) de vinte e cinco anos, Manuel 
Godoy, por escandalosa proteção da Rainha” 52 

                                                      
47 José Luis COMELLAS. (1989), p. 27. 

48 Jacques GODECHOT. (1976), p.70. 

49 Pedro AGUADO BLEYE – Cayetano ALCAZAR  MOLINA (1969), p. 218. 

50 Idem p. 221. 

51 “Ofício, que, ademais, se em princípio foi anônimo, com o tempo e o exercício recebeu o nome, 
oficialmente às vezes e oficiosamente com freqüência, de Primeiro Ministro”, diz-nos Francisco 

TOMAS Y VALIENTE. Los Validos en la Monarquía Española del Siglo XVII. Estudio Institucional. 
Madrid: Siglo XXI, 1982, p. 67.  

52 Francisco MARTI GILABERT. El Motín de Aranjuez. Pamplona/Madrid: EUNSA/CSIC, 1972, p. 22. 

E ainda que Godoy (1767-1851) explique assim: “o verdadeiro motivo que ocasionou sua elevação”: 
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Assim, pois, precisamente em tão difíceis circunstâncias 
para a Europa, o Rei da Espanha, mais dedicado à caça do que ao 
exercício de governar, praticamente abdicava de suas obrigações 

reais, deixando nas mãos da Rainha e de Godoy todo o peso do 
Governo. De tal modo foi assim, que poderíamos dizer que, desde o 
dia em que caiu o Conde de Aranda, “15 de novembro de 1792, até o 

Motim de Aranjuez, 17 de março de 1808, salvo uma breve 
interrupção, Godoy governa a Espanha à maneira dos antigos 
‘validos’ espanhóis”53. 

Esse peculiar modo de governar, onde imperava o cinismo, 
a prepotência e a corrupção, foi despertando um mal-estar 
profundo que acabou por contagiar e predispor a toda a Nação 
contra Godoy; de tal sorte que, corroído por suas próprias ações, 
pode-se dizer que, em pouco tempo, “o ódio e o desprezo ao 
governo era geral, e o julgamento comumente manifestado era 
supor a Carlos IV bom, débil e néscio; à Rainha como uma mulher 

má; e a Godoy como a um monstro”54. 
É nesse contexto governamental espanhol que a Convenção 

Nacional francesa, sem conceder a absolvição a Luis XVI (morto na 
guilhotina em 21 de janeiro de 1793), que, por outra parte, a 
Espanha tanto desejava, declarará a guerra (7 de março de 1793). 
Sem atemorizar-se, Espanha aceita-a (23 de março de 1793) e, 
unida aos países da primeira coalizão, envolve-se em uma guerra 

                                                                                                                
“Afligidos e incertos em sua resolução, conceberam a idéia de procurar-se um homem e fazer-se nele 

um amigo incorruptível, obra apenas de suas mãos, que, unido estreitamente a suas pessoas e à sua 

casa, fosse com eles um mesmo e velasse por eles e seu reino de maneira indefectível.” (Em: Manuel 
GODOY. Príncipe da Paz. Memorias Críticas y Apologéticas para la Historia del Reinado del Sr. D. 

Carlos IV de Borbón. Edição e estudo preliminar de D. Carlos Seco Serrano. Madrid: Ediciónes 

Atlas/BAE, 1956, Tomo I, p. 15); na realidade, estamos fartos de saber que “a carreira rapidíssima e a 
acumulação de promoções, graças, honras, e distinções, para os quais não se descobria especiais 

merecimentos” (Francisco MARTI GILABERT. Ibidem), sem dúvidas, “a origem dessa glória não era 

outra que a paixão da Rainha por seu garboso guardião” (P. AGUADO BLEYE – C. ALCAZAR 
MOLINA. (1969), p. 223). 

53 Pedro AGUADO BLEYE – Cayetano ALCAZAR MOLINA. (1969), p. 221. É por isso que Francisco 
MARTI GILABERT (1972, p. 22), se atreve a dizer que “Godoy chegaria até a fazer as vezes de Rei”. 

54 Francisco MARTI GILABERT. (1972), p. 30. 
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cujo final (Tratado de Paz de Basilea, 22 de julho de 1795) somente 
foi vantajoso para Godoy, pois, uma vez concluída, os Reis 
concederam-lhe o título de Príncipe da Paz. 

Ainda no quadro das chamadas guerras revolucionárias, ou 
melhor, daquelas que, supostamente, propõem-se “ajudar aos 
patriotas estrangeiros e propagar a Revolução pela Europa”55 — em 

conseqüência do Decreto votado pela Convenção em 19 de 
dezembro de 1792 —, Espanha, uma vez estabelecida a paz com 
França em meio de um ambiente de tensão provocado tanto pela 
votação (17 de agosto de 1795) e referendo (setembro de 1795) de 
uma nova Constituição (que modificava radicalmente a de 1793), 
como pela derrota da contra-revolução e a salvação da República 
levada a cabo por Napoleão (5 de outubro de 1795), firmará 
diversos tratados de aliança hispano-francesa que a levarão, 
praticamente até o início do que se convencionará chamar Guerra 
da Independência (2 de maio de 1808), por um lado, a uma política 

de intrigas e de submissão à França, e, por outro, a uma atitude 
alheia às diversas coalizões européias que se organizaram para 
combater nas guerras napoleônico-revolucionárias de princípios do 
século XIX. 

Assim sendo, por exemplo, pelo primeiro Tratado de San 
Ildefonso (18 de agosto de 1796), Espanha entrará em guerra com 
Inglaterra (1796-1797), cujo final, por pressões francesas, obrigará 
Carlos IV a destituir momentaneamente a Godoy (28 de março de 
1798), o qual, apesar de haver sido substituído por homens da 
estatura de Francisco Saavedra, Gaspar Melchor de Jovellanos e 
Mariano Luis de Urquijo, voltará com mais vigor ao poder (18 de 
dezembro de 1800). 

Já com Napoleão como árbitro do poder francês (devido ao 

18 brumário, isto é, ao golpe de Estado cometido contra o Diretório 
em 9 de novembro de 1799, que inaugurará o Consulado e 
outorgará uma nova Constituição, referendada em janeiro de 

                                                      
55 Jaques GODECHOT. (1976), pp 79-80. 
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1800), firmar-se-ão: o segundo Tratado de San Ildefonso (1o. de 
outubro, 1800) e mais três tratados como ampliação do Tratado de 
Paz de Lunèville (9 de fevereiro, 1801): pelo primeiro (21 de março, 

1801), concedia-se ao Infante don Luis o novo Reino de Etruria 
(com Capital em Florença); pelos segundo (29 de janeiro, 1801) e 
terceiro (13 de fevereiro,1801), a Espanha comprometia-se a 

contribuir com seus barcos para as guerras napoleônicas, ao 
mesmo tempo em que era obrigada a declarar guerra a Portugal 
(27 de fevereiro de 1801) com vistas a fazê-lo desistir de sua aliança 
inglesa (tal guerra foi chamada de guerra das laranjas e durou de 
20 de maio a 6 de junho de 1801; com a capitulação de Portugal, 
cedeu-lhe a Espanha a Plaza de Olivenza e, de sua parte, os Reis de 
Espanha concederam a Godoy o título de Generalíssimo).  

Após o Tratado de Paz de Amiens (firmado entre França e 
Inglaterra em 27 de março de 1802, mas que não se sustentou por 
muito tempo: até maio de 1803 ), Napoleão firma um Tratado de 

neutralidade com a Espanha (19 de outubro, 1803); mas tal 
neutralidade torna-se difícil de sustentar quando Napoleão 
converte-se em Imperador dos franceses (18 de maio, 1804) e 
começa a preparar a expedição para invadir a Inglaterra. Aliada ao 
poderoso corso, Espanha declara guerra à Inglaterra e participa 
heroicamente do desastre da Batalha de Trafalgar (20 de outubro, 
1805), epicamente relatada por Don Benito Pérez Galdós56, o qual 
inicia com ela sua série de novelas intitulada Episódios Nacionais. 

Uma vez destruída a marinha espanhola, Napoleão em suas 
desmedidas ambições (que encontrarão ampla ressonância nas do 
valido espanhol) sagazmente pactuará com Godoy — como 
conseqüência do Decreto de Berlim, 21 de novembro de 1806 —, 

                                                      
56 Benito PEREZ GALDOS. Obras Completas, Introdução, Biografia, Bibliografia, Notas e Censo de 
Personagens Galdosianos por Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid: Aguillar, 1950, Tomo I, pp. 

205-275. Don Benito Pérez Galdós (1843-1920) aborda nos “Episódios Nacionais” — escritos entre 

janeiro/fevereiro de 1873 e março/agosto de 1912 — acontecimentos da História da Espanha que vão 
desde a batalha de Trafalgar (20 de outubro de 1805) até Antonio Canovas del Castillo (1828-1897); 

sendo que, neles, nosso período de estudo conclui com a novela que ele denomina “El Terror de 
1824” (escrita em Madrid, outubro de 1877). 
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não só a adesão da Espanha ao bloqueio continental à Inglaterra 
(ao qual adere oficialmente em 19 de fevereiro de 1807), senão, 
depois de firmada a paz em Tilsit (8 de julho de 1807) através do 

Tratado de Fontainebleau (27 de outubro de 1807) e a Convenção 
anexa ao Tratado57, a invasão e desaparição jurídica de Portugal. 

Entretanto, enquanto isso acontecia nas relações com a 

França, internamente, Espanha era um “borbulhar de intrigas”58; 
pois o evidente rechaço popular ao favoritismo e despotismo de 
Godoy havia levado um pequeno grupo de espanhóis a organizar 
uma grande oposição em torno do Príncipe de Astúrias. Bem 
informado da situação, certamente que “convinha bem a Napoleão 

                                                      
57 “Tratado secreto entre o Rei de Espanha e o Imperador dos franceses, relativo à futura sorte de 

Portugal”. Em: José Maria QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. Historia del Levantamiento, 
Guerra y Revolución de España. Madrid: Ediciones Atlas/BAE, 1953, pp. 6-7. 

“S. M. o Imperador dos franceses e S. M. o Rei da Espanha, querendo compor de comum acordo os 

interesses dos dois estados, e determinar a sorte futura de Portugal de um modo que concilie a 
política dos dois países... convencionam o que segue: 

1o. A província de Entre-Douro-y Minho, com a cidade de Porto, dar-se-á em toda propriedade e 
soberania a S. M. o Rei de Etruria, com o título de rei da Lusitânia setentrional. 

2o. A província de Alentejo e o reino de Algarves dar-se-ão em toda propriedade e soberania ao 
Príncipe da Paz, para que as desfrute com o título de príncipe dos Algarves. 

3o. As províncias de Beira, Trás-os-Montes e a Estremadura portuguesa ficarão em depósito até a paz 

geral para dispor delas segundo as circunstâncias e conforme ao que se convenha entre as duas altas 
partes contratantes. 

12º. S. M. o Imperador dos franceses obriga-se a reconhecer a S. M. o Rei de Espanha como 
imperador das duas Américas quando tudo esteja preparado para que S. M. possa tomar esse título, 
o que poderá ser, ou quando da paz geral, ou a mais tardar dentro de três anos. 

13o. As duas altas partes contratantes se entenderão para fazer uma repartição igual das ilhas, 
colônias e outras propriedades ultramarinas de Portugal”. 

“Convenção anexa ao tratado anterior, aprovada e ratificada nos mesmos termos”. Em: Idem, 
Ibidem. 

“Artigo 1o. Um corpo de tropas imperiais francesas, de 25.000 homens de infantaria e 3.000 de 

cavalaria, entrará na Espanha e marchará direto a Lisboa; reunir-se-á a este outro corpo de 8.000 
homens de infantaria e 3.000 de cavalaria de tropas espanholas com 30 peças de artilharia. 

6o. Um novo corpo de 40.000 homens de tropas francesas se reunirá em Bayona mais tardar a 20 de 

novembro próximo, para estar pronto a entrar em Espanha para transferir-se a Portugal no caso dos 
ingleses enviassem reforços e ameaçassem atacá-lo”. 

58 Pedro AGUADO BLEYE – Cayetano ALCAZAR MOLINA. (1969), p. 242. 
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que se aumentasse a divisão e a desordem no palácio de Madrid” 59. 
Tal oposição foi descoberta e culminou com o que se chamou “o 
processo de El Escorial”60 — sucedido entre 27 e 30 de outubro de 

1807 —, segundo o qual, nas próprias palavras com que o fez 
público Carlos IV: “A minha vida, que tantas vezes esteve em risco, 
era já uma carga para meu sucessor, que preocupado, obcecado e 

alienado de todos os princípios de cristandade que lhe ensinou meu 
paternal cuidado e amor, havia admitido um plano para destronar-
me”61. Por conseguinte, como resultado da tentativa de golpe de 
Estado, o Príncipe de Astúrias, depois de uma forte repreensão, foi 
perdoado e seus cúmplices (Juan de Escóiquiz, Duque del 
Infantado, Marqués de Ayerbe...) condenados à morte (pena que 
logo foi permutada pelo desterro). Visto assim, parecia que Godoy 
afirmava-se mais no poder; não obstante, os acontecimentos que 
se seguiram demonstrariam o contrário. 

As tropas francesas comandadas por Junot, que haviam 

cruzado o Bidasoa em 16 de outubro de 1807, junto com algumas 
do exército espanhol, já haviam se apoderado de Portugal (19-30 
de novembro de 1807); mesmo assim, amparadas pelo Tratado de 
Fontainebleau, tropas francesas seguiam entrando 
assustadoramente no território espanhol; pelo visto, não mais 
direto a Lisboa (como rezava a Convenção secreta anexa ao 
Tratado), senão, conhecendo a astúcia de Napoleão, com a velada 
intenção de apoderar-se da Espanha. Semelhante suspeita (a 
ordem de partida para a invasão da Espanha havia dado Napoleão 
ao duque de Berg y Cleves, General Murat, em 20 de fevereiro de 
1808) fez com que Godoy, da mesma forma como se procedera 
com a família real de Portugal (que se refugiara no Brasil), 
aconselhasse a saída da família real espanhola rumo ao Sul: à 

procura de um lugar seguro e, inclusive, com a possibilidade de 

                                                      
59 José Maria QUEIPO de LLANO, Conde de TORENO. (1953), p. 5. 

60 Francisco MARTI GILABERT. El Proceso de El Escorial, Pamplona/Madrid, EUNSA/CSIC, 1965. 

61 José MARIA QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. (1953), p. 9. 
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emigrar para a América, deixando o Príncipe de Astúrias como 
Regente. 

Nessas andavam quando o povo amotinou-se em Aranjuez 

— 17 de março de 1808 —62, exigindo a cabeça de Godoy, pois o 
considerava a causa principal do que estava acontecendo na 
Espanha63. Perplexo e pressionado pelo incontrolável da situação, 

Carlos IV, em 18 de março de 1808, decide exonerar Godoy e, no 
dia seguinte, abdicar em favor do Príncipe de Astúrias64. Mas, as 
coisas não iam parar por aí, pois “nos quarenta dias entre 19 de 
março e 2 de maio ocorreram notáveis sucessos que iam 
desenvolvendo o terrível drama de 1808, iniciado por aquele levante 
nacional”65. 

Assim, quando o Príncipe de Astúrias, agora já como 
Fernando VII, faz sua entrada “triunfal, e acaso única em seu 
gênero”66, em Madrid (24 de março de 1808), já o estavam 
esperando desde o dia anterior, sem “a mais mínima demonstração 

de cortesia”67, as tropas francesas a mando de Murat, lugar-tenente 
do Imperador francês na Espanha (e a partir de 4 de maio de 1808 
“lugar-tenente geral do reino”, “e como tal presidirá a Junta de 
Governo”, por Decreto de Carlos IV, dado em Bayona, no Palácio 
Imperial chamado do Governo). Mesonero Romanos, com sua  

                                                      
62 Francisco MARTI GILABERT. (1972), pp. 113-157. 

63 Don Ramón de MESONERO ROMANOS diz-nos: “...e é de observar a coincidência de que quarenta 

e dois anos antes, quase dia por dia (23 de março de 1766), ocorresse diante daquela e à vista desta o 

famoso motim (único que os anciãos recordavam) contra o Ministro favorito Marquês de Esquilache; 
assim como hoje se dirigia o povo de Madrid contra o favorito Ministro, Príncipe da Paz”. Em: Obras 

(“Memórias de um setentão”). Edição e estudo preliminar de Don Carlos Seco Serrano. Madrid: 
Ediciones Atlas/BAE, 1967, Tomo V, p. 7. 

64Carlos IV, além de tudo, sempre renegará esta abdicação: “Protesto e declaro que o que manifesto 

em meu decreto de 19 de março, abdicando da Coroa em favor de meu filho, foi forçado, para 

prevenir maiores males e o derrame de sangue de meus queridos vassalos, e, portanto, de nenhum 

valor. – Aranjuez, a 21 de março de 1808 – Eu, o Rei – “. Em: Manuel GODOY, Príncipe da Paz. 
(1956), Tomo II, p. 520.  

65 Ramón de MESONERO ROMANOS. (1967), p. 13. 

66 Idem, p. 14. 

67 Idem, Ibidem. 
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“forma simples, veraz, íntima, e infantil com que brota — diz ele 
— espontaneamente de minha pena”, conta-nos que “desde 
aquele mesmo instante começou a cair a venda dos olhos dos 

obcecados espanhóis, e começou a germinar a suspeita sobre a 
verdadeira índole da presença do exército francês na Espanha; ao 
passo que desde aquele ponto também começou a verificar-se a 

vergonhosa série de humilhações de Fernando e sua Corte”68.  
 

Disposto a prosseguir e concluir com os planos de se 
apoderar da Espanha, Napoleão, fazendo uso de diversas 
artimanhas de aparente legalidade, consegue tirar os monarcas 
espanhóis do território nacional e, uma vez em território francês, 
arrebata-lhes a Coroa de Espanha. As cartas que trocam Fernando 
VII e Carlos IV em Bayona, apesar do forte controle exercido pelo 
Imperador, demonstram, por um lado, a absoluta consciência do 
que, desgraçadamente, estava em jogo69; por outro, a cega 

desconfiança e o ódio visceral que se havia estabelecido entre pai e 

                                                      
68 Idem, Ibidem. 

69 “Carta de Fernando VII a seu pai, Carlos IV” de 1o. de maio de 1808: “... estou pronto, atendidas as 
circunstâncias em que me encontro, a fazer a renúncia de minha Coroa em favor de V. M. sob as 
seguintes condições: 

1o. Que V. M. volte a Madrid, até onde o acompanharei e servirei como seu filho mais respeitoso. 

2o. Que em Madrid se reunirão as Cortes; e posto que V. M. resiste a uma reunião tão numerosa, 
convocar-se-ão todos os tribunais e deputados dos reinos. 

3o. Que à vista desta assembléia formalizar-se-á minha renúncia, expondo os motivos que me 

conduzem a ela: estes são o amor que tenho a meus vassalos, e o desejo de corresponder ao que me 
professam, procurando-lhes a tranqüilidade, e redimindo-lhes dos horrores de uma guerra civil por 

meio de uma renúncia dirigida a que V M. volte a empunhar o cetro e a reger uns vassalos dignos de 
seu amor e proteção”. Em: José Maria QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. (1953), p. 47.  

“Carta de Fernando VII a seu pai” de 4 de maio de 1808: “Rogo, por último, a V. M. encarecidamente 

que se compenetre de nossa situação atual e de que se trata de excluir para sempre do trono da 
Espanha nossa dinastia, substituindo-a pela imperial da França; que isto não podemos fazer sem o 

expresso consentimento de todos os indivíduos que têm e possam ter direito à Coroa, nem tampouco 

sem o mesmo consentimento da Nação espanhola, reunida em Cortes e em lugar seguro; que 
ademais disto, falando-nos num país estranho, não haveria quem se persuadisse que fazíamos com 

liberdade, e esta circunstância anularia quanto fizéssemos e poderia produzir conseqüências fatais”. 
Em: Idem, p. 49.  
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filho70; e, finalmente, como absurda síntese de tudo, a ingênua 
confiança política de Carlos IV em ceder,  

“como cede, pelo presente, todos os seus direitos ao trono das 

Espanhas e das Índias a S. M. o imperador Napoleão, como o 
único que, no estado a que chegaram as coisas, pode restabelecer 
a ordem: entendendo-se que tal cessão somente terá efeito para 

fazer gozar a seus vassalos das seguintes condições: 1o. - A 
integridade do reino será mantida; o príncipe que o imperador 

Napoleão julgue dever colocar no trono da Espanha será 
independente, e os limites da Espanha não sofrerão qualquer 
alteração. 2o. – A religião católica apostólica romana será a única 

em Espanha. Não se tolerará em seu território qualquer religião 
reformada, e muito menos infiel, segundo o uso estabelecido 
atualmente”71.  

 

Para o qual, Carlos IV exigiu a renúncia formal e 
incondicional de Fernando VII72; “e pouco depois o Rei, seu pai, 
renunciou, em seu nome e no de toda a sua dinastia, a favor do 

Imperador dos franceses, para que este, atendendo ao bem da 

                                                      
70 “Carta de Carlos IV a seu filho, Fernando VII” de 2 de maio de 1808: “Qual foi nestas 

circunstâncias vossa conduta? O haver introduzido a desordem em meu palácio, e amotinado o 

corpo de guarda de Corps contra a minha pessoa. Vosso pai foi vosso prisioneiro; meu primeiro 

ministro, que eu havia criado e adotado em minha família, coberto de sangue, foi conduzido de um 
calabouço a outro. Haveis desonrado meus cabelos brancos, e os haveis despojado de uma Coroa 

possuída com gloria por meus pais, e conservada sem mancha. Vós os haveis sentado sobre meu 

trono, e os pusestes à disposição do povo de Madrid e de tropas estrangeiras que naquele momento 
entravam”. Em: Idem, p. 48. 

71 “Cópia do Tratado entre Carlos IV e o Imperador dos franceses” de 5 de maio de 1808. Em: Idem, 
p. 50. 

72 “Carta de Fernando VII a seu pai Carlos IV” de 6 de maio de 1808: “Venerando pai e senhor: Em 1o 
do corrente pus nas reais mãos de V. M. a renúncia de minha Coroa em seu favor. Cri minha 

obrigação modificá-la com as limitações convenientes ao decoro de V. M., à tranqüilidade dos meus 

reinos e à conservação de minha honra e reputação... sem mais motivos que este acreditou V. M. que 

podia ultrajar-me ante minha venerada mãe e do Imperador com os títulos mais humilhantes; e não 
contente com isto, exige de mim que formalize a renúncia sem limites nem condições, sob pena de 

que eu e quantos compõem minha comitiva sejamos tratados como réus de conspiração. Em tal 

estado de coisas faço a renúncia que V. M. me ordena, para que volte o governo da Espanha ao 
estado em que se achava em 19 de março, quando V. M. abdicou espontaneamente de sua Coroa em 
meu favor”. Em: Idem, Ibidem.  
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Nação, elegesse a pessoa e dinastia que fosse ocupá-la daí em 
diante”73. 

Começava-se, assim, a enterrar o Antigo Regime na 

Espanha, quer dizer, pondo ponto final, segundo Alcalá Galiano, a 
um “reinado tão deplorável... quase envolto em névoa, razão pela 
qual não teve nem pôde emitir luz que lhe desse brilho, e com ele a 

nossa então mal-aventurada pátria”74. Podendo-se excetuar de 
tudo isso, possivelmente, apenas: “a importação para nosso solo do 
sistema de educação moral, intelectual e física estabelecido em seu 
país (Suíça) pelo eminente educador Enrique Pestalozzi”75; a 
Reforma Agrária conduzida por Gaspar Melchor de Jovellanos, 
exposta em seu Informe da Sociedade Econômica de Madrid ao Real 
e Supremo Conselho de Castilha no Expediente de Lei Agrária, 
estendido pelo autor em nome da Junta encarregada da sua 
formação, em 179376; e o “progresso não interrompido das letras, 
artes e ciências nos anos 1806 e 1807”77 do qual um dos 

representantes máximos foi Francisco José de Goya y Lucientes 
(1746-1828), que não apenas pintou La Maja Desnuda senão, com 
bastante realismo e humanismo, Los Desastres de la Guerra 
(1808-1814)”78. 

Mas, se as coisas, oficialmente, resultaram assim na França 
depois de um contubérnio de família, na Espanha, por exercício 
legítimo da soberania popular, iam tomar outro rumo: o da 
rebelião ante a ocupação. 

                                                      
73 “Proclama dirigida aos espanhóis em conseqüência do Tratado de Bayona” de 12 de maio de 1808. 
Em: Idem, p. 51. 

74 Antonio ALCALA GALIANO. Obras Escogidas. Prólogo e edição Jorge Campos. Madrid: Ediciones 
Atlas/BAE, 1955, Tomo I, p. 18. 

75 Ramón de MESONERO ROMANOS. (1967), p. 6. 

76 Gaspar Mechor de JOVELLANOS. Espectáculos y Diversiones Públicas. Informe sobre la Ley 
Agraria. Madrid: Ediciones Cátedra, 1986, pp. 147-332. 

77 Manuel GODOY, Príncipe da Paz. (1956), Tomo II, pp. 133-157. 

78 G. DESDEVISES DU DEZERT. La España del Antiguo Régimen. Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 1989, pp. 888-895. 
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É bem sabido que, desde a saída de Fernando VII rumo a 
Bayona (10 de abril de 1808), a população, apesar de render-lhe as 
devidas homenagens por onde passava, negava-se a aceitar sua 

saída e que fosse conduzido como prisioneiro pelas tropas 
francesas. Não obstante, a chispa que detonou o mal-estar geral 
dos espanhóis ante a prepotência francesa, e que deu origem à 

Guerra da Independência, foi quando alguns vizinhos madrilenos 
deram-se conta que também os demais infantes estavam sendo 
seqüestrados para a França e, “ao grito de uma mulher do povo: 
‘Que nos os levam’!... os franceses foram impetuosamente atacados 
em toda parte em que fossem encontrados”79. Era o amanhecer 
glorioso do 2 de maio de 1808; e não eram precisamente soldados 
profissionais os que davam início à luta, senão um povo iracundo 
contra o invasor. 

É neste contexto que adquire absoluta dignidade e 
relevância histórica o Bando de los Alcaldes de Móstoles, assinado, 

por Don Andrés Torrejón e Don Simón Hernández, no mesmo 2 de 
maio de 1808, o qual, por seu caráter oficial, constitui-se em uma 
verdadeira declaração de guerra que diz literalmente:  

 
“Senhores autoridades das cidades a quem se apresente este meu 

ofício, o alcaide de Móstoles. É notório que os franceses postados 
nas cercanias de Madrid e dentro da corte têm tomado a defesa 

sobre esta cidade capital e as tropas espanholas; como espanhóis 
é necessário que morramos pelo Rei e pela Pátria, armando-nos 
contra uns pérfidos que sobre ares de amizade e aliança querem 

impor-nos um pesado jugo, depois de apoderarem-se da augusta 
pessoa do Rei; procedamos, pois, a tomar as ativas providências 
para escarmentar tanta perfídia, indo em socorro de Madrid e 

demais cidades e alentando-nos, pois não há forças que 

                                                      
79José Maria QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. (1953), p. 43. Ainda que relatado assim por 

Toreno, bem sabemos que o senhor José Blas Molina y Soriano exigiu sempre ser reconhecido como 

“iniciador” da sublevação de 2 de maio em Madrid. Cf.: “Memória dirigida ao Rei Fernando VII sobre 
o 2 de maio por seu ‘iniciador’”. Em: Juan Carlos MONTON. La Revolución Armada del dos de Mayo 
en Madrid. Madrid: Ediciones Istmo, 1983, pp. 226-239. 
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prevaleçam contra quem é leal e valente, como os espanhóis o 

são”80 
 

Claro que essa primícia de sublevação, apesar de haver 
contado com o esporádico apoio do Tenente Ruiz e dos Capitães 
Daoiz e Velarde, foi impiedosamente sufocada a sangue e fogo, tal e 
como mandava a “Ordem do Dia”81 que se deu aos soldados 

franceses. Porém “a repressão do dois de Maio foi o sinal para uma 
insurreição geral na maior parte dos lugares que não se achavam 
militarmente dominados pelas tropas francesas”82, os quais, ante a 
imediata confusão e o momentâneo vazio de poder, vão se 
organizar através de Juntas provinciais ou locais83 que delegarão, 
mais tarde, sua autoridade a uma Junta Central84; e esta, por sua 
vez, posteriormente, a delegará a uma Regência (30 de janeiro de 
1810) constituída dentro dos marcos da autoridade costumeira. 

Enquanto isso acontecia pelos lados da Espanha insurgente 

como se, desde o 2 de maio em Madrid, não houvesse sucedido 
nada, Napoleão prosseguiu com seus planos de apoderar-se da 

                                                      
80 Fernando DIAZ-PLAJA. Historia de España en sus Documentos. Siglo XIX. Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1983, p. 40. Antonio RUMEU DE ARMAS. El Bando de los Alcaldes de Móstoles (Nueva 
Aportación Documental). Toledo: Talleres Gráficos de Rafael Gómez – Menor, 1940, p. 17. 

81 “Ordem do Dia”, em: José Maria QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. (1953), p. 45. 

82 Vicente PALACIO ATARD. La España del siglo XIX, 1808-1898. Madrid: Espasa-CALPE. 1981, p. 27. 

83 Vicente PALACIO ATARD informa-nos que “a instituição das Juntas não estava prevista legalmente 

dentro do marco institucional do Antigo Regime, pelo que em sua origem há  um elemento 

revolucionário. Porém o fato de que às novas Juntas incorporem-se quase sempre as autoridades 

antigas dá-lhes um sentido de ‘continuidade legal’ em circunstâncias extraordinárias”. Em (1981), 
pp. 28-29. 

84 Angel MARTINEZ DE VELASCO, por sua vez, diz-nos que “com o fim de criar um poder central 
surgiu durante o verão de 1808 uma série de soluções políticas. Uns, como Pérez Villamil, 

pretendiam instaurar uma Regência; o Conselho de Castilla, por sua vez, tentou restaurar toda a 

organização vigente na legislação do Antigo Regime; e por último as Juntas pretenderam continuar 
sua existência mediante a criação de uma Junta Central. Ante a dificuldade de realizar uma ação 

militar conjunta e ante o perigo de anarquia pela abundância de poderes provinciais, realizou-se a 

última destas possibilidades e em 25 de setembro de 1808, constituiu-se no Real Sítio de Aranjuez a 
Junta Central Suprema e Governativa do Reino, organismo composto por dois representantes ou 

deputados de cada Junta Provincial”. Em: La Formación de la Junta Central, Pamplona/Madrid: 
EUNSA/CSIC, 1972, p. 10. 
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Espanha. Assim, em 25 de maio de 1808, mediante um Manifesto 
dirigido aos espanhóis, declarava suas imediatas intenções:  

 

“Espanhóis: depois de uma longa agonia, vossa nação ia perecer... 
Vossos príncipes cederam-me seus direitos à coroa das Espanhas; 
eu não quero reinar em vossas províncias;... Vossa monarquia é 

velha: minha missão dirige-se a renová-la; melhorarei vossas 
instituições, e os farei gozar dos benefícios de uma reforma sem 

que experimenteis perdas, desordens e convulsões. Espanhóis: 
convoquei uma assembléia geral dos representantes das 
províncias e das cidades85. Eu mesmo quero conhecer vossos 

desejos e vossas necessidades. Então deporei todos os meus 
direitos, e colocarei vossa gloriosa coroa na fronte de outro... pois 
eu quero que minha memória chegue ate vossos últimos netos e 

que exclamem: É o regenerador de nossa pátria”86. 
 

Algumas dessas intenções, efetivamente, foram postas em 
prática. Primeiro, quando proclamou Rei das Espanhas e das 

Índias (Bayona, 6 de junho de 1808) seu irmão José, com os 
conhecidos “parabéns” dados por Fernando VII (Valençay, 22 de 
junho de 1808), enquanto seus súditos por toda Espanha 
levantavam-se em armas contra o invasor87, precisamente, em 
defesa e em nome de Fernando VII, da Pátria e da Religião. E, 
segundo, quando deu aos espanhóis, em 7 de julho de 1808, a 
famosa Constituição de Bayona88 ao modo de uma Carta 

                                                      
85 José Maria QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. (1953), pp. 54-55. 

86 Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), pp. 46-47. 

87 Gabriel H. LOVETT diz-nos: “Na história da humanidade houve muitos casos de nações que 

lutavam por preservar sua independência, mas houve poucos exemplos de um levantamento de tal 

magnitude, simultaneidade e determinação como o vaivém que sacudiu a Espanha em maio e junho 
de 1808”. Em: La Guerra de la Independencia y el Nacimiento de la España Contemporánea. I. El 
Desafío al Viejo Orden. Barcelona: Península, 1975, p. 164. 

88 Assumida pelos “constituintes” de Bayona nos termos seguintes: “Os indivíduos que compõem a 

Junta espanhola convocada a esta cidade de Bayona por S. M. I. e R. Napoleão I, Imperador dos 

Franceses e Rei da Itália, achando-nos reunidos no palácio chamado de Obispado velho, celebrando a 

duodécima sessão das da mencionada Junta; havendo-nos sido lida nela a Constituição que precede, 
que durante o mesmo ato nos foi entregue por nosso augusto monarca Josef I; inteirados do seu 

conteúdo, prestamos a ela nosso assentimento e aceitação,... e em fé de que esta é a nossa opinião e 

vontade, o firmamos; em Bayona a 7 de julho de 1808”. Em: Pierre CONARD (Essai D’Édition 
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Outorgada, pois, “o papel da Junta espanhola, além do que em 
definitivo pudesse pesar com suas observações na forma final do 
Estatuto, ficou reduzido a dar uma aparência de legalidade à 

Constituição promulgada”89; já que, na realidade, o Projeto de 
Constituição napoleônico “havia sido redigido por M. Esmenard, 
um francês residente na Espanha, e foi revisado por Murat e o 

próprio Imperador”90. 
Nomeado Rei, e trazendo nas mãos uma Carta 

Constitucional para administrar Espanha, o Rei intruso chegou a 
Madrid em 20 de julho de 1808; mas apenas teve tempo de ser 
proclamado Rei (25 de julho, 1808), quando recebeu as notícias da 
gloriosa jornada de Bailén — 19 a 23 de julho de 180891 —, em que, 
pela primeira vez, um exército napoleônico era derrotado em 
campo aberto; obrigando-o, imediatamente, a retirar-se em 
direção a Vitória e ao País Vasco-Navarro, a fim de aproximar-se à 
fronteira francesa (1o de agosto, 1808). E apesar de que o próprio 

Napoleão, durante sua campanha em Espanha (novembro de 1808 
a janeiro de 1809), o reporá no Trono, o certo é que Bailén tornar-
se-á um divisor de águas, tanto para o Imperador como para José I, 
pois ambos compreenderão prontamente que a úlcera espanhola 
não apenas era uma questão militar, senão algo mais complexo 
que, ao passar do tempo, constituir-se-ia em um dos fatores 
fundamentais de ambas as  caídas92. 

                                                                                                                
Critique par). La Constitutión de Bayonne. Paris: Édouard Cornély et Cie. Éditeurs, 1910, pp.144-145 
(868-869). 

89 Carlos SANZ CID. La Constitución de Bayona. Madrid: Editorial Reus, 1922, p. 165. 

90 Jordi SOLE TURA – Eliseo AJA. Contituciones y Períodos constituyentes en España (1808-1936). 
Madrid: Siglo XXI, 1990, p. 10. 

91 Manuel MOZAS MESA. Bailén. Estudio Político y Militar de la Gloriosa Jornada. Madrid: Editorial 

Garcia Enciso, 1940, pp. 277-355. Com o triunfo de Bailén, diz-nos o Conde de Clonard, “os 
espanhóis acabam de ensinar ao mundo civilizado que o moderno Aquiles era vulnerável e podia ser 
vencido”, citado em: Manuel MOZAS MESA. (1940), p. 420. 

92 David GATES, em: La Ulcera Española. Historia de la Guerra de la Independencia. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1987, p. 442, referindo-se a Napoleão, diz-nos: “uma análise dos fatores que 

conduziram à sua queda revela que a Guerra da Independência (la ‘ulcera española’, como a 
chamava ele) desempenhou um papel muito importante”. Quanto a José I, já em carta que enviara a 
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Seja como for, a verdade é que “depois de Bailén, a 
Espanha considerou-se soberana e dona de seus destinos”93. 
Imbuída desse espírito, apesar dos descalabros militares de 1809 

(que a levarão a formalizar uma aliança com a Inglaterra em 4 de 
janeiro de 1809, permitindo a entrada em cena do Cid Britânico, 
Sir Arthur Wellesley, Duque de Wellington), a Espanha irá 

conquistando sua liberdade batalha após batalha: Talavera (27 de 
julho de 1809), Tamames (18 de outubro de 1809), Chiclana (5 de 
março de 1810), La Albuera (16 de maio de 1811), Los Arapiles (29 
de julho de 1812), Vitória (21 de junho de 1813) — que obrigará o 
“Rei intruso” a abandonar Espanha —, e a definitiva de San Marcial 
(31 de agosto de 1813). Porém os soldados aliados não pararão de 
combater na fronteira do território espanhol:  

 
“O exército aliado, composto por ingleses, espanhóis e 

portugueses, avançou incontrolável às ordens de Lord 
Wellington, fazendo verdadeiros estragos e disposto a levar a 
guerra até o mesmíssimo coração do império. Impressionante foi 

sua vertiginosa sucessão de vitórias: Orthez (27 de fevereiro de 
1814), Tarbes (20 de março), Toulouse (10 de abril)”94. 
 

Temendo ficar encurralado entre dois fogos (pelo lado 
oriental: Rússia, Prússia e Áustria; pelo lado ocidental: Inglaterra, 
Espanha e Portugal), Napoleão, mediante o Tratado de Valençay, 
assinado em 11 de dezembro de 181395, apressou-se, entre outras 
coisas, a: ratificar um acordo de paz e amizade com Fernando VII e 
seus sucessores (Art. 1o.); cessar por mar e terra todas as 
hostilidades entre as duas nações (Art. 2o.); reconhecer a Fernando 
VII e seus sucessores, “segundo a ordem de sucessão estabelecida 

                                                                                                                
seu irmão, datada em Madrid, 24 de julho de 1808, anunciava-lhe: “Não, senhor, estais em erro; 
vossa glória se estrelará em Espanha”. Em: Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), p. 54. 

93 Manuel MOZAS MESA. (1940), p. 419. 

94 Juan Carlos MONTON. (1983), p. 161. 

95 José Maria QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. (1953), p. 498. 
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pelas leis fundamentais de Espanha, como Rei de Espanha e das 
Índias” (Art. 3o.); e, além do mais, a exigir também que fossem 
respeitadas as prerrogativas e direitos de “todos os espanhóis 

relacionados ao Rei José, que lhe hajam servido nos cargos civis ou 
militares” (Art. 9o.). Assim, através deste urgente Tratado, 
assinado “antes de averiguar quais eram os desejos do governo 

legítimo estabelecido em Espanha”96, pôs-se término: à arrogante 
presença de Napoleão na Península Ibérica; ao vão reinado de José 
Bonaparte97; e à Guerra da Independência que, iniciada em 2 de 
maio de 1808, não obstante, estendeu-se e concluiu, finalmente, 
em 4 de junho de 1814 (data em que as últimas tropas francesas 
evacuaram Hostalrich e Figueras, província de Gerona). 

Uma vez celebrado o Tratado de Valençay, Napoleão 
libertou Fernando VII (que finalmente sai de Valençay, aos 13 de 
março de 1814, chegando a Figueras, em 22 de março de 1814), o 
qual, soberanamente, cruzou o Rio Fluviá, sendo recebido, já do 

lado espanhol, pelas tropas comandadas pelo General Copóns (24 
de março de 1814), que lhe prestou as primeiras honras 
correspondentes. 

Já em território espanhol e rumo a Madrid (a que chegará 
ao meio-dia de 13 de maio de 1814, precedido pelas tropas do 
General Eguía), imediatamente procurou colocar-se em dia sobre a 
situação nacional (realizou reuniões com seus conselheiros em 

                                                      
96 Idem, p. 497. 

97 Sebastião BLAZE, testemunha dos fatos, em sua obra: Napoleão na Península Ibérica. Paris: Casa 

Editorial Hispano-Americana, s./f., p. 169, deixou-nos a seguinte opinião a respeito: “José Bonaparte 

reinava em Madrid com o título de Rei de Espanha e das Índias, porém sua autoridade não 

correspondia a tão pomposo título, nem se expandia além de nossa vanguarda”. Claro que, em 
contrapartida, não desconhecemos as obras de José MERCADER RIBA, sobretudo aquela em que 

expõe a “estrutura do Estado Espanhol Bonapartista”; mas, inclusive, o próprio Mercader Riba não 

se impede de registrar: “E em outra carta a Napoleão insistia: - ‘Eu não peço mais que poder exercer 
meu ofício soberano na porção de território arrancado à insurreição, a fim de que os povos possam 

conhecer o bem que eles rechaçam e que a paz venha a ser o desejo comum de todas as províncias 

hispânicas’. O Rei José, não obstante necessitava da França imperial para a consecução de suas 
próprias petições: dinheiro, integridade territorial e independência política. Mas do lado francês não 

obteve mais que rotundas ou encobertas negativas”. Em: José Bonaparte, Rey de España, 1808-1813. 
Estructura del Estado Español Bonapartista. Madrid: CSIC, 1983, p. 48.  
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Daroca e Segorbe, em 11 e 14 de abril respectivamente). 
Informando-se andava quando, entre Segorbe e Valencia (na 
Jaquesa, Aragón, 15 de abril de 1814), apresentou-se-lhe o General 

Francisco Javier Elío, Chefe do Segundo Exército, dirigindo-lhe um 
discurso98 em que, praticamente, punha o exército a seu serviço 
para que pudesse exercer sua real e soberana vontade. Em sua 

chegada a Valencia, pela tarde de 16 de abril, saíram-lhe ao 
encontro, nos Llanos de Puzol, o Cardeal de Borbón — que na 
qualidade de Presidente da Regência, entregou-lhe um exemplar da 
Constituição, acompanhada do Decreto expedido pela Regência (2 
de fevereiro de 1814) no qual se lhe indicava o modo de assumir o 
poder soberano da Nação:  

 
“Artigo 1o. Conforme o teor do decreto, dado pelas Cortes gerais e 

extraordinárias em 1o. de janeiro de 181199, que se circularão de 
novo aos generais e autoridades que o governo julgar oportuno, 
não se reconhecerá livre ao rei, nem, portanto se lhe prestará 

obediência, até que no seio do congresso nacional preste o 
juramento prescrito no artigo 173 da Constituição”100  

                                                      
98 María del Carmen PINTOS VIEITES. La Política de Fernando VII entre 1814 y 1820. Pamplona: 
Colección Histórica del Estudio General de Navarra, 1958, pp. 65-66. 

99 Joaquín Lorenzo VILLANUEVA, em “Mi Viaje a las Cortes”, informa-nos sobre os acontecimentos 

nas Cortes em 1º. de janeiro de 1811: “Não houve sessão secreta. Na pública desta manhã acordou-se 

o decreto que anula os atos do rei nosso senhor enquanto não está inteiramente livre e no seio destas 

Cortes; e se resolve a nação a não depor as armas até a volta do rei como saiu da Espanha, e a 
evacuação de Espanha e de Portugal pelas tropas francesas”. Em: Miguel ARTOLA (Edição e estudo 

preliminar de). Memórias de Tiempos de Fernando VII. Madrid: Ediciones Atlas/BAE, 1957, Vol. II, p. 
118. 

100 Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), p. 107. O Artigo 173 da Constituição de Cádiz (19 de março de 

1812) mandava: “O Rei em sua subida ao trono, e se fosse menor, quando comece a governar o reino, 
prestará juramento ante as Cortes sob a fórmula seguinte: ‘N (aqui seu nome) pela graça de Deus e a 

Constituição da Monarquia espanhola, Rei das Espanhas; juro por Deus e pelos santos Evangelhos 

que defenderei e conservarei a religião católica, apostólica, romana, sem permitir outra alguma no 

reino; que guardarei e farei guardar a Constituição política e leis da Monarquia espanhola, não 

objetivando enquanto fizer senão o bem e o proveito dela; que não alienarei, cederei nem 

desmembrarei parte alguma do reino; que não exigirei jamais quantidade alguma de frutos, dinheiro 

nem outra coisa, senão as que houverem decretado as Cortes; que não tomarei jamais de ninguém 
sua propriedade e que respeitarei sobretudo a liberdade política da Nação, e a pessoa de cada 

indivíduo; e se no que jurei, ou parte dele, fizer o contrário, não devo ser obedecido; antes, aquilo em 

que desobedeci, seja nulo e de nenhum valor. Assim Deus me ajude e seja minha defesa; e se não, 
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— e Bernardo Mozo de Rosales — o qual lhe entregou um 

documento intitulado: “Representação e Manifesto que alguns 

deputados às cortes ordinárias firmaram nos maiores apuros de 
sua opressão em Madrid, para que a Majestade do Senhor D. 
Fernando o VII, à entrada em Espanha de volta de seu cativeiro, se 

inteirasse do estado da Nação, do desejo de suas províncias e do 
remédio que crêem oportuno”101, mais conhecido como Manifesto 
dos Persas (12 de abril de 1814), com o qual pediam a restauração 
do absolutismo: “Suplicamos a V. M. com toda a veracidade de 
nosso coração, digne-se inteirar-se, e com seu soberano acerto, 
enxugar as lágrimas das províncias que nos elegeram, e dos leais 
Espanhóis que não cessaram de pedir a Deus pela Restituição de V. 
M. ao trono”102. 

Como resultado da tensão estabelecida entre o mandado 
pela Regência, o oportunismo dos persas, o demandado pelo 

Exército e pela Igreja em Valencia, junto com a transbordante 
alegria da população “que não cabe na imaginação”103, e a soberana 
e soberba atitude de Fernando VII desde sua entrada na Espanha, 
surgiu o Decreto de 4 de maio de 1814, “como o documento oficial 
com o qual assume o poder”104 e mediante o que o tão desejado 
Fernando VII declarava:  

 

“(...) que meu real ânimo é não somente não jurar nem aceder à 
dita constituição nem a decreto algum das Cortes gerais e 
extraordinárias e das ordinárias atualmente abertas, a saber, os 

que rebaixem os direitos e prerrogativas da minha soberania, 

                                                                                                                
submeta-me a julgamento’”Em: Fernando GOZALEZ DORIA. De Godoy a Suárez. Como y Porque de 
las Constituciones Españolas. Madrid: Editorial Cometa, 1986, p. 313. 

101 Maria Cristina DIZ-LOIS. El Manifiesto de 1814, Pamplona: EUNSA, 1967, pp. 193-277. 

102 Idem, p. 275. 

103 Facundo SIDRO VILLARROIS. Memoria de los regocijos públicos que en obsequio del Rey Nuestro 

Señor D. Fernando VII en su tránsito por esta capital dispuso la muy noble, leal y fidelísima ciudad 
de Valencia. Valencia: Biblioteca Municipal de Valencia, Colección Serrano Morales, 1814, p. 60. 

104 María del Carmen PINTOS VIEITES. (1958), p. 82. 
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instaurados pela Constituição e pelas leis em que a Nação tem 

vivido a longo tempo, além do mais, declarar aquela Constituição 
e tais decretos nulos e de nenhum valor nem efeito, agora e em 
tempo algum, como se não houvessem tais atos jamais existido, e 

o suprimissem neste meio tempo, e sem obrigação em minhas 
cidades e súditos, de qualquer classe e condição, de cumpri-los 
nem guardá-los... e desde o dia em que este meu decreto 

publique-se, e seja comunicado ao presidente que à época o seja 
das Cortes que atualmente acham-se abertas, cessarão estas em 

suas sessões”105.  
 

Assim, de um único golpe106 — enquanto no resto da 
Europa, através do Congresso de Viena, liquidava-se a Europa 
napoleônica, restabelecia-se o absolutismo e reorganizava-se o 
mapa geopolítico europeu —,aniquilava-se em Espanha uma das 
maiores obras jurídico-revolucionárias que o século XIX produziu: 

a Constituição de Cádiz, elaborada (24 de setembro de 1810–18 de 
março de 1812) e promulgada pelas Cortes Gerais e 

Extraordinárias, em 19 de março de 1812. 
E ainda que não nos detenhamos aqui a analisar em 

detalhe tal conteúdo (já que o faremos quando relacionarmos 
especificamente todo o processo constitucional ibero-americano, 
concentrando nossa atenção nas Constituições da Espanha, 19 de 
março de 1812; Portugal, 23 de setembro de 1822; e Brasil, 25 de 
março de 1824), o certo é que, essa Carta Magna, teve sua origem, 
de forma circunstancial e imediata (fora dos fatores internacionais 
e das raízes históricas nacionais que se reclamaram do século XVI), 

                                                      
105 Fernando DIAZ – PLAJA. (1983), p. 116. 

106 Assim nos relata Ramón SOLIS esse grotesco final: “A Regência, então composta por Agar, Ciscar 

e o Cardeal de Borbón, planejou um ato solene em que entregaria ao monarca a soberania do país 

mediante o juramento da Constituição. Porém ‘o Desejado’, que tão facilmente renunciou à Coroa em 

Bayona, sente-se de novo rei absoluto. O povo o aclama, as tropas ajoelham-se em sua passagem. Em 
Valencia, o general Elío, a quem não temos visto distinguir-se demasiado naquela cruenta guerra, sai 

a seu encontro e, como se fosse o vencedor da contenda, oferece-lhe seu apoio contra as Cortes. 

Fernando, sentindo-se seguro e apoiado, recupera seu trono absoluto e dá por esquecida uma guerra 
na qual o povo espanhol, só, abandonado por seus reis e autoridades, teve que bater-se a cuerpo 
limpio”. Em: La Guerra de la Independência Española. Barcelona: Editorial Noguer, 1973, p. 366. 



174 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

na legítima resistência popular que se organizou, diz-nos 
Menéndez Pelayo, “democraticamente e à espanhola, com esse 
federalismo instantâneo e tradicional que surge nos grandes 

perigos e nos grandes reveses”107, depois do 2 de maio de 1808 em 
Madrid. Nesse sentido, e para não divagar demasiado, parece-nos 
de sumo interesse seguir-lhe os passos (em um diálogo 

retrospectivo tendo em vista a reconstruir sua história) através do 
próprio Decreto108 que a desautorizou e, em conseqüência, 
desencadeou os acontecimentos posteriores ao 4 de maio de 1814. 

De entrada, está fora de questão que, apesar dele, melhor, 
por causa do perdidizo Decreto de 5 de maio de 1808 (concedido 
em Bayona, sob a pressão de Napoleão, por Fernando VII),  

 
“dirigido ao Conselho de Castilla, e em sua ausência a qualquer 

chancelaria ou audiência que se achasse em liberdade, para que 
convocassem as Cortes, as quais unicamente se haveriam de 
ocupar de imediato em proporcionar os arbítrios e subsídios 

necessários para atender à defesa do reino, mantendo-se 
permanentes para o que mais pudesse ocorrer”109 
 

a organização sucessiva das Juntas Provinciais ou Locais 
(criadas por motivo da Insurreição) era legítima110. Porém também 

                                                      
107 Marcelino MENENDEZ PELAYO. Historia de los Heterodoxos Españoles. Madrid: Ediciones 
Atlas/BAE, 1956, Vol. II, p. 771. 

108 Fernando DIAS –PLAJA. (1983), pp. 112-117. 

109 Idem, p. 113. Cfr.: “Memória de D. Miguel José de Azanza e D. Gonzalo O’Farrill sobre os fatos que 
justificam sua conduta política, desde março de 1808 até abril de 1814”, Em: Miguel ARTOLA. (1957), 
Vol. I, pp. 299-300. 

110 A respeito, Gaspar Melchor de JOVELLANOS, em seu “Dictamen del autor sobre la instituición del 
gobierno interino”, Aranjuez, 7 de outubro de 1808, assim se pronunciava: “1o. Nenhum povo, seja 

qual for sua constituição, tem o direito ordinário de insurreição... 2o. Porém, todo povo que se acha 

repentinamente atacado por um inimigo exterior, que sente o iminente perigo da sociedade do qual é 

membro, e que reconhece subornados e escravizados os administradores da autoridade, que devia 

reger-lhe e defender-lhe, entra naturalmente na necessidade de defender-se e, por conseguinte, 

adquire um direito extraordinário e legítimo de insurreição. 3o. Deste direito usou o generoso povo 
de Espanha... Dirigindo-se então, por um movimento simultâneo das principais províncias do reino, 

à insurreição, jurou vingar seus agravos, resgatar a seu rei e defender sua própria liberdade; e 

ansioso por alcançar este grande intento, erigiu as juntas provinciais para que o dirigissem. 4o. 
Segue-se que as juntas provinciais, qualquer que tenha sido a forma em que se constituíram, são de 
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está fora de dúvidas que tal insurreição, em princípio, não se deu 
com vistas a levar a cabo uma revolução111, senão a expulsão 
imediata das pérfidas e imperialistas tropas francesas, as quais 

deveriam devolver a liberdade ao Rei e respeitar a soberania da 
Nação espanhola; ou, como o diz Marx:  

 

“O movimento, em seu conjunto, mais parecia dirigido ‘contra’ a 
revolução que ‘a favor’ dela. Era ao mesmo tempo nacional, por 

proclamar a independência da Espanha com respeito a França; 
dinástico, por opor o ‘Desejado’ Fernando VII a José Bonaparte; 
reacionário por opor as velhas instituições, costumes e leis às 

racionais inovações de Napoleão; supersticioso e fanático, por 
opor a ‘santa religião’ ao que se denominava de ateísmo francês, 
ou seja, à destruição dos privilégios especiais da Igreja 

romana”112.  
 

O fato de que a insurreição espanhola contra os franceses 
não haja sido de caráter revolucionário desde o começo, é o que — 

segundo nos parece — marcará o princípio do fim da obra 
legislativa das Cortes Gerais e Extraordinárias de Cádiz; pois  

 
“dos deputados que constituíram as juntas formou-se a Central, 
que exerceu em meu real nome — assinala Fernando VII — todo o 

poder da soberania desde setembro de 1808 até janeiro de 1810, 
em cujo mês estabeleceu-se o primeiro conselho de Regência, 

onde se continuou o exercício daquele poder até o dia 24 de 

                                                                                                                
origem legítima, sendo-o também sua autoridade; mas se segue assim mesmo que esta autoridade 

será sempre determinada para aquele intento, e reduzida e contida em seus limites”. Em: Obras 
Publicadas e Inéditas de. Madrid: Ediciones Atlas/BAE, 1951, Vol. I p. 584. 

111 A revolução é uma mudança radical das estruturas sociais ou, dito de uma forma simples, em 

palavras de Miguel ARTOLA: “... a revolução mostra-se a nós como o complexo de fenômenos que 
têm como centro a luta pelo Poder e como meta a substituição de uma estrutura social determinada”. 
Em: (1957), Vol. II, p. VI.  

112 MARX – ENGELS. La Revolución en España. Artículos. Moscú: Editorial Progreso, 1980, pp. 16-17. 
Ramón SOLIS, como que completando a Marx, diz-nos: “Por isso parece paradoxo que sigamos 

chamando a esta contenda ‘Guerra da Independência’. Claro que é ainda mais injusto denominá-la 

‘Revolução Espanhola’: tanto uma como outra soa a ironia... Em qualquer caso, nesta contenda que 
conhecemos com o nome de ‘Guerra da Independência Espanhola’ o único que se logrou foi expulsar 
as tropas imperiais do país. O demais estava por fazer”. Em (1973), p. 367. 
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setembro do mesmo ano, no qual foram instaladas, na Ilha de 

Leon, as cortes chamadas gerais e extraordinárias, comparecendo 
ao ato do juramento, em que prometeram conservar-me todos os 
meus domínios, como a seu Soberano, 104 deputados, a saber, 57 

proprietários e 47 suplentes, como consta da ata que certificou o 
secretário de Estado e do despacho de Graça e Justiça don Nicolás 
María de Sierra”113.  

 

Pelo dito, segundo Fernando VII, até o momento da criação 
do conselho de Regência estava tudo legitimado tanto por força das 
circunstâncias como pela legislação em vigor. Assim o reconhece 
em seu “Dictamen...” também Jovellanos ao dizer  

 

“5o. A junta Central tem hoje reunida em si a autoridade de todas 
as juntas provinciais, caracterizada e reduzida pelo mesmo 
intento que determina e circunscreve a das juntas comissionadas. 

Elas não foram constituídas para alterar a constituição do reino, 
nem para abolir suas leis fundamentais, nem para alterar a 

hierarquia civil, militar nem econômica do reino. Logo, a Junta 
Central, em tudo o que não pertença diretamente a seu objetivo 
ou a suas imediatas relações , deve adequar-se à constituição e 

leis fundamentais do reino, e longe de alterá-las, deve respeitá-
las, como juramos todos os seus membros... 9o. Se isto é assim, 
seguir-se-á também que tudo quanto resolver e realizar a 

Suprema Junta fora dos limites do seu objetivo, será nulo e ficará 
exposto à censura e julgamento da nação, frente a quem é 

responsável por sua conduta; coisa que jamais deve perder de 
vista em suas operações... Isto assentado, a Junta suprema, para 
determinar a natureza de seu poder e funções, deverá consultar 

nossas leis; e é chamada a que estabeleça um governo que exerça 
a soberania durante o impedimento em que nosso amado rei 
encontra-se de exercê-la por si mesmo, deve submeter-se ao que 

para o caso dispõem estas leis. Quando estas previram os casos 
em que o Soberano estivesse impedido do exercício de sua 

soberania, dispuseram que a nação fosse chamada às Cortes, para 

                                                      
113 Fernando DIAZ – PLAJA. (1983), pp. 113-114. 
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estabelecer um governo de regência, e ainda sinalizaram o modo 

de formá-las”114. 
 

Sendo, portanto, esse o legítimo sentir, o mais normal é 
que a Junta Central convocasse as Cortes (com vistas apenas ao 
estabelecimento de uma Regência e não com a finalidade de alterar 
as leis fundamentais do Reino). Sem embargo, é precisamente 

durante o processo de convocação às Cortes que se mudará a 
primitiva finalidade de sua convocatória e, conseqüentemente, a 
Junta Central ultrapassará o objeto de legitimidade de suas 
atribuições. Isso será provocado, não por causa do perdidizo 
Decreto de Fernando VII (Bayona, 5 de maio de 1808), nem 
tampouco pela proposta meridianamente clara de Jovellanos 
(Aranjuez, 7 de outubro de 1808), senão pela moção apresentada 
por Lorenzo Calvo de Rosas (15 de abril de 1809), inspirada pelo 
escritor Manuel José Quintana115 e aceita pela Junta Central. Nela 

propunha-se, para não citar todo o texto116, em resumo de Federico 
Suárez: “uma reforma em todas as ramificações da administração 
que o exigirem; e para consolidá-la, uma constituição que, 
trabalhada com o maior cuidado, será apresentada logo que as 
circunstâncias o permitirem, à sanção da nação devidamente 
representada,”117. 

                                                      
114 Gaspar Melchor de JOVELLANOS. (1951), pp. 584-585. 

115 Albert DEROZIER. Manuel José Quintana y el Nacimiento del Liberalismo en España. Madrid: 
Ediciones Turner, 1978, pp. 531-592. 

116 Cfr.: Luis FERNANDEZ MARTIN. Derecho Parlamentario Español. Coleção de Constituições, 

Disposições de Caráter Constitucional, Leis e Decretos Eleitorais para Deputados e Senadores, e 

Regulamentos das Cortes que têm Governado em Espanha no Presente Século. Madrid: 1986, Vol. I. 
pp. 436-438. 

117 Federico Suárez. El Proceso de la Convocatoria a Cortes (1808-1810). Pamplona: EUNSA, 1982, pp. 

62-63. E concluía assim sua exposição: “Porém ainda quando toda ela, em todas as suas partes 
(convocatória de Cortes, reformas, preparação de projetos por parte de pessoas competentes, 

aprovação pela Junta Central das reformas propostas, submetimento à sanção das Cortes), exceto a 

formação de uma nova Constituição, estava já na proposta de Jovellanos de 7 de outubro anterior, 
agora tinha um sentido completamente distinto pela introdução da idéia de fazer uma nova 
Constituição” (pp. 63-64). 
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Essa nova situação, agora ilegítima da Junta Central (uma 
vez que ultrapassou o objeto de legitimidade para o qual foi 
criada), vai concretizar-se, por um lado, no Decreto/ Convocatória 

às Cortes de 22 de maio de 1809118; e, por outro, mas já sob a 
responsabilidade do Conselho de Regência — criado pelo Decreto 
de 29 de janeiro de 1810119 —, quando se inauguram na Isla de 

Leon, com Te Deum e tudo, em 24 de setembro de 1810, as Cortes 
Gerais e Extraordinárias da Nação Espanhola; mas muito mais 
quando concluem e promulgam sua obra maior: a Constituição de 
19 de março de 1812. Da qual, Jorge de Esteban diz-nos: “Deixando, 
pois, de lado a Constituição de Bayona, nossa primeira 
Constituição, redigida em Cádiz de 1810 a 1812, representa o marco 
fundamental que inicia a dialética constitucional que chega até o 
presente”120.  

É contra essa liberdade, arbitrariedade, ilegitimidade e 
soberania absoluta que se permitiu à Junta Central e, meio à força, 

à Regência, através das Cortes, que se oporá Fernando VII, em seu 
retorno, e que lhe permitirá — como já vimos — argumentar e 
suspender toda a obra legislativa e revolucionária das Cortes de 
Cádiz; pois  

 

“convocadas –diz-nos ele – de um modo jamais usado em 
Espanha, mesmo nos casos mais árduos, e nos tempos 
turbulentos de menoridade de reis, em que habitualmente foi 

mais numeroso o concurso de procuradores de que nas Cortes 
comuns e ordinárias, não foram chamados os estados de nobreza 
e clero, ainda que a Junta Central o tenha mandado, havendo-se 

ocultado com arte ao conselho de Regência este decreto, e 
também que a Junta havia assinado a presidência das Cortes 

                                                      
118 Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), pp. 73-74. Ratificado pelo que Gaspar Melchor de JOVELLANOS 

denomina de “Último decreto da Junta Central sobre a celebração das Cortes”, Isla de Leon, 29 de 
janeiro de 1810, Em: (1951), pp. 605-606. 

119 Gaspar Melchor de JOVELLANOS. (1951), pp. 604-605. 

120 Jorge de ESTEBAN (Edición de). Las Constituciones de España, Madrid: Taurus Ediciones, 1983, 
p. 17. 
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prerrogativa da soberania, que a Regência não deixaria ao 

arbítrio do Congresso, se disso houvesse tido notícia. Com isto 
ficou tudo à disposição das Cortes, as quais no mesmo dia de sua 
instalação, e por princípio de suas atas, despojaram-me da 

soberania pouco antes reconhecida por esses mesmos deputados, 
atribuindo-a nominalmente à nação para dela se apropriarem 
eles mesmos e dar a esta depois sobre tal usurpação as leis que 

quiseram, impondo a ela o jugo de que forçosamente as recebesse 
em uma Constituição, que sem poder de província, cidade nem 

junta, e sem notícia das que diziam representadas pelos suplentes 
de Espanha e Índias, estabeleceram os deputados, e eles mesmos 
sancionaram e publicaram em 1812”121. 

 

Irritado, pois, pelo fato de que, em sua ausência, uma 
facção estabelecera “um governo popular, com um chefe ou 
magistrado, mero executor delegado, que não Rei, ainda que ali se 
lhe dê esse nome para alucinar e seduzir aos incautos e à nação”122; 
e ainda que dissesse que “aborreço e detesto o despotismo”123; e 

prometido, “o mais rápido que a ordem for restabelecida”, uma 
convocatória às Cortes “legitimamente compostas”, e, segundo isso,  

 

“as leis que no sucessivo hajam de servir de norma para as ações 
de meus súditos serão estabelecidas com o acordo das Cortes. De 
forma que essa base pode servir de anúncio seguro de minhas 

reais intenções no governo que assumirei, e farão revelar a todos 
não um déspota nem um tirano, senão um Rei e um pai de seus 

vassalos”124;  

                                                      
121 Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), p. 114. Miguel ARTOLA, em seu “Estúdio preliminar” a Memórias 

de Tiempos de Fernando VII, nos diz: “O processo revolucionário adquire uma precisa formulação 

doutrinal desde o mesmo dia da reunião das Cortes e por obra dos primeiro oradores, o sacerdote 
Muñoz Torrero, que em seu discurso pediu se declarasse a soberania nacional, a divisão de poderes e 

a nulidade do realizado em Bayona, ‘principalmente por faltar-lhe o consentimento da nação’. Luján 

transformou as idéias de Muñoz Torrero em uma minuta de decreto que foi aprovado e circulado 

com a mesma data e cujo parágrafo inicial dizia: ‘Os deputados que compõem este Congresso e 

representam a nação espanhola declaram-se legitimamente constituídos em Cortes Gerais e 
Extraordinárias e que reside neles a soberania nacional’”. Em: (1957), Vol. II, p. XXVI 

122 Fernando DIAZ-PLAJA, Ibidem. 

123 Idem, p. 115. 

124 Idem, p. 116. 
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na realidade, a partir do momento em que se declarou “réu 
de lesa Majestade” a todo aquele que “ora o execute de fato, ora por 

escrito ou de palavra, movendo ou incitando, ou de qualquer modo 
exortando ou persuadindo a que se guardem a dita constituição e 
decretos”125, o que se estabeleceu, desde o 4 de maio de 1814 até o 7 
de março de 1820, sob o argumento da soberania absoluta do Rei, 
foi um governo tirânico comandado, por paradoxal que pareça, 
junto com o Rei e seus ministros — como em uma nova versão do 
valimiento —, por “um grupo de amigos e servidores do monarca, 
que por reunir-se na ante-sala da câmara real foram denominados 
de a camarilha126. 

Como era de se esperar, e em vez de resolver primeiro a 
bancarrota em que se encontrava a economia espanhola — devido, 
é claro, à guerra contra a invasão francesa; mas, também às 
dificuldades que começavam a apresentar os crioulos e mestiços da 

América —127, desatou-se uma cruenta repressão contra todos 
aqueles que, afrancesados — colaboracionistas ou não — 128, 
opuseram-se à soberania real.  
                                                      
125 Idem, Ibidem. 

126 Fernando GONZALEZ DORIA. (1986), p. 74. 

127 Josep FONTANA. La Quiebra da la Monarquía Absoluta, 1814-1820. Barcelona: Editorial Ariel, 

1983, pp. 51-82. Na “Gaceta Extraordinaria de la Regencia de España e Indias”, 8 de agosto de 1810, 
pode-se ler: “uma das conseqüências mais tristes que se pôde ter do estado lastimoso em que se 

encontraram as coisas públicas pelo mês de janeiro foi o efeito funesto que fizeram as notícias da 
metrópole nos domínios da América”. Em: Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), p. 81. 

128 É um ponto chave ao qual devemos estar, neste momento, suficientemente alertas, pois, o 

“afrancesamento” hispânico trocou de matizes. Assim nos diz Jean René AYMES: “Na segunda 
metade do século XVIII, por ‘afrancesamento’ designa-se um fenômeno multiforme que vai desde a 

impregnação cultural devida à leitura de livros franceses até a adoção no vestir de modas 

parisienses, passando pelo emprego excessivo de galicismos no falar. É, pois, grande a tentação de 
estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre este afrancesamento cultural e o 

afrancesamento político que significa concretamente, a partir de 1808, a adesão à nova dinastia. Se 

os afrancesados da época de Carlos III houvessem se convertido todos em súditos do rei José, 

haveríamos encontrado num mesmo bando não só a Meléndez Valdes, Cabarrús, Moratín, senão 
também a Jovellanos e Quintana. E, sem embargo, a despeito da amizade que, às vezes, os une – é o 

caso de Jovellanos e Cabarrús – , os três primeiros tornam-se ‘colaboracionistas’ e os dois últimos 

‘patriotas’”. Em: La Guerra de la Independencia en España (1808-1814). Madrid: Século XXI, 1986, p. 
28. 
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“Assim, pois, durante os dias seguintes foram suspensas todas as 

medidas adotadas nas Cortes de Cádiz (à exceção de umas poucas 
como a abolição do tormento); restabelecia-se a Inquisição, 
ordenando-se devolver os conventos suprimidos, reinstaurar os 

grêmios, o Conselho Real e o Conselho de Estado; voltava-se a 
impor o critério da limpeza de sangue para a prova de fidalguia; 
renascia o regime senhorial, ainda que o privando de autoridade 

jurídica; decretava-se o desterro forçoso dos afrancesados 
(contrário às cláusulas de Valençay) e iniciava-se processo aos 

liberais reputados; suspendiam-se todas as publicações 
periódicas, à exceção do Diario de Madrid e da Gaceta de 
Madrid, e as juntas de governo voltavam à composição que 

tinham em 1808”129. 
 

Claro que a reação ao governo de Fernando VII não se fez 
esperar. Por toda parte começaram a haver rebeliões e 

pronunciamentos contra o despotismo absolutista e em favor do 
regime monárquico constitucional, das quais as mais famosas 

foram: a do General Francisco Espoz y Mina, Pamplona, 1814130; a 
do General Juan Diáz Porlier, La Coruña, setembro de 1815; a 

                                                                                                                
Por outro lado, sabemos que, no âmbito internacional, como nos diz Antonio ALCALA GALIANO, “a 

conversão em Império da República francesa havia dividido aos que, rendendo-lhe culto, aspiravam 
a tomá-la por modelo. Muitos aderiam a Napoleão como representante da revolução, em sua 

ditadura, já consular, já imperial; outros, olhando-a como destruidora da liberdade, abominavam-
na”. Em: (1955), p. 23. 

Pelo que se refere à crise do “afrancesamento” na Espanha, isto é, no âmbito estritamente nacional, o 

giro será marcado pela dialética estabelecida entre “invasão/insurreição”; cujo paradigma de 

consciência encontra-se no ilustrado/afrancesado Melchor Gaspar de JOVELLANOS, registrado em 
sua carta/resposta ao General Sebastiani (Sevilha, 24 de abril de 1809), em que lhe diz: “Eu não sigo 

um partido, sigo a santa e justa causa que sustém minha Pátria, que unanimemente adotamos os que 

recebemos de sua mão o augusto encargo de defendê-la e regê-la, e que todos juramos seguir e 
suster à custa de nossas vidas. Não lutamos, como pretendeis, pela Inquisição nem por imaginadas 

preocupações, nem pelo interesse dos grandes da Espanha; lidamos pelos preciosos direitos do nosso 

Rei, nossa religião, nossa constituição e nossa independência”. Em: (1951), p. 390. Quer dizer, há 
‘afrancesamento’ tanto em “colaboracionistas” como em “patriotas”; só que, à hora da 

“invasão/insurreição”, de distinta qualidade e calibre de dignidade. 

129 Pedro VOLTES. Fernando VII. Vida y Reinado. Barcelona: Editorial Juventud, 1985, pp. 113-114. 

130 Francisco ESPOZ Y MINA. Memorias del General Don... (Edición y estudio preliminar de D. 

Miguel Artola Gallego). Madrid: Ediciones Atlas/BAE, 1962, Vol. I, pp. 198-199. Cfr.: José Luis 
COMELLAS GARCIA-LLERAS. Los Primeros Pronunciamientos en España, 1814-1820. Madrid: CSIC, 
1958. 
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chamada Conspiración Del Triángulo, 1816; a dos Generais Luis 
Lacy e Francisco Milans del Bosch, Cataluña, abril de 1817; a de 
Van Halen , setembro de 1818; a do Coronel Joaquín Vidal, 

Valencia, janeiro de 1819; a dos Coronéis Quiroga, Arco Agüero, 
San Miguel, O’Daly, Rothen e outros, Palmar del Puerto, julho de 
1819. Todas elas de origem militar, certamente, insubordinados 

por causa da frustração com as medidas políticas e com o rumo 
que o regime fernandino ia tomando; mas também pela enorme 
influência que começou a exercer sobre eles a Maçonaria131. 

Tal descontentamento, não obstante, só adquirirá maior 
força e vigor com a sublevação do Tenente Coronel Rafael del 
Riego e Nuñez, aquartelado em Las Cabezas de San Juan, na função 
de Comandante do Batalhão Astúrias, no 1o de janeiro de 1820, às 
vésperas de embarcar para a América com a missão de submeter 
os insurgentes americanos que lutavam por libertar-se da 
Metrópole. E ainda que de início ameaçasse soçobrar e correr a 

mesma sorte que as anteriores, rapidamente outras praças e 
guarnições foram aderindo à causa. Os motivos que alegam os 
sublevados são, claro, além das queixas e incômodos com o 
Regime, o estabelecimento de uma Monarquia Constitucional 
conforme os moldes da Constituição de Cádiz:  

 

“O exército nacional, ao pronunciar-se pela Constituição da 
Monarquia Espanhola, promulgada em Cádiz por seus legítimos 
representantes, não trata de nenhum modo de atentar contra os 

direitos do legítimo monarca que ela reconhece; mas convencido 
de que todas as operações de seu Governo, por uma fatalidade tão 
funesta como incompreensível, só contribuiu para fazer 

                                                      
131 Jose’Antonio FERRER BENEMELI. Masonería Española Contemporánea. Madrid: Siglo XXI, 1980, 

Vol. I, pp. 140-141. Apesar de que se afirme que a loja maçônica mais antiga da Espanha seja a 
Mattritense (fundada em 1728), segundo nosso autor, “a maçonaria não existiu de uma forma 

orgânica na Espanha do século XVIII” (Idem, p. 23). Para ele, somente depois da invasão francesa é 
que se logra instaurar de forma orgânica e duradoura. 
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desgraçada a uma Nação, que fez tantos sacrifícios para sancioná-

la, crê que somente este pronunciamento pode salvá-la”132. 
 

Incluso, o General Enrique O’Donnel, Conde de la Bisbal, 
em princípio enviado pelo Governo para reprimir a sublevação em 
Andalucía, soma-se também à rebelião e proclama a Constituição 
gaditana em Ocaña (4 de março de 1820). À continuação o fazem, 

Zaragoza, 5 de março; Barcelona, 10 de março; Pamplona, 11 de 
março etc. Ante semelhante situação, com a volubilidade e 
insinceridade de caráter que já lhe é peculiar: Fernando VII, 
primeiro, anuncia uma celebração de Cortes (6 de março); 
segundo, diz que está “decidido a jurar a Constituição promulgada 
pelas Cortes Gerais e Extraordinárias no ano de 1812” (7 de 
março)133; e, finalmente, “sob o dossel do Trono do Real Palácio 
jurou em uma simples cerimônia a Constituição de 1812, ordenando 
ao general Ballesteros que fizesse o mesmo todo o exército”134. Feito 

isso, no mesmo dia (9 de março) publica um Decreto que cria a 
Junta Provisional do Governo (tendo como Presidente don Luis de 
Borbón, Cardeal de Scala, Arcebispo de Toledo); e no dia 10 do 
mesmo mês assina um Manifesto em que, entre outras coisas, diz: 

                                                      
132 “Primeira Proclama do Exército de Cádiz”, firmada pelo chefe do Estado Maior Felipe de Arco 

Agüero (publicada pelo Correo Universal de Literatura y Política, N. 1, mês de abril, s/f, pp. 18-

19). Em: Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), p. 125. Segundo Luis FERNANDES MARTIN. (1886), Vol. III, 
p. 694, tal Proclama está datada no Porto de Santa Maria, 6 de janeiro de 1820. 

Vejamos a exposição que Rafael del Riego faz a Fernando VII em sua carta de Sevilha, 21 de março de 
1820: “Senhor. D. Rafael del Riego, Comandante geral da primeira Divisão do Exército Nacional, que 

no primeiro do ano pronunciou-se por causa da pátria, apressa-se a pôr ao pé do Trono de V. M., os 

sentimentos de amor e respeito que sempre abrigou seu coração, e jamais há desvirtuado sua 
conduta... Não, jamais a Espanha ofereceu um espetáculo tão grande: nunca o Trono de San 

Fernando viu-se resplandecente de mais glória. Um Rei unido à Nação, um Rei jurando a 

Constituição que lhe retira o triste poder de fazê-la desgraçada”. Em: Alberto GIL NOVALES (Ed.). 

Rafael del Riego. La Revolución de 1820, Día a Día. Cartas, Escritos y Discursos. Madrid: Tecnos, 
1976, pp. 68-69. 

133 Fernando GONZALEZ DORIA. (1986), p. 78. 

134 Idem, Ibidem. 
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“Marchemos francamente e Eu, o primeiro, pela senda 
constitucional”135. 

Mesmo assim, e ainda que os documentos oficiais do 

chamado Triênio Liberal ou Constitucional (7 de março de 1820–1o. 
de outubro de 1823) iniciem sempre com o cabeçalho: “Don 
Fernando VII, pela Graça de Deus e pela Constituição da Monarquia 

Espanhola, Rei das Espanhas...”, a verdade é que, Fernando VII, 
sendo um Monarca oriundo da melhor cepa absolutista européia, 
nunca aceitou em sua intimidade a camisa de força constitucional 
que lhe havia imposto o realismo liberal da Revolução de Riego. 
Assim sendo, não tardou muito em começar a maquinar para 
desfazer-se de tão indesejada carga136. 

Agora bem, se somamos ao incômodo pessoal de Fernando 
VII com o regime monárquico constitucional, por uma parte e em 
nível nacional, o fato de que, “quando o Monarca jurou a 
Constituição todos a acataram, não por simpatia à Constituição, 

mas por obediência ao Rei”137 e também, aquilo que já se tornou 
opinião comum entre os historiadores do período: “o triênio liberal 
foram três anos de anarquia”138; e por outra parte, em nível 
internacional, que, no amplo contexto do Tratado de Paris (30 de 

                                                      
135 Manuel TUÑON DE LARA (dirigida por). Historia de España. XII. – Textos y Documentos de 
Historia Moderna y Contemporánea (siglos XVIII-XX). Barcelona: Editorial Labor, 1985, p. 139.  

136 Federico SUAREZ, de forma um tanto sarcástica, diz-nos: “quase coincidindo com o triunfo liberal 
surgiram os protestos realistas”. Em: La crisis Política del Antiguo Régimen en España. Madrid: 

Ediciones Rialp, 1988, p. 77. Por seu turno, Alberto GIL NOVALES registra: “As conjurações 

absolutistas, desde março de 1820, sucedem-se umas às outras, cada vez mais graves e mais 

ameaçadoras... Começam as conspirações absolutistas com a de Domingo Baso, aventureiro que age 
por conta de importantes personagens, para preparar a fuga do Rei, e evitar assim que preste 

juramento à Constituição”. Em: El Trienio Liberal. Madrid: Siglo XXI, 1980. p. 13. Naturalmente, o 

juramento a que se refere Gil Novales, é o que devia prestar solenemente Fernando VII ante as 
Cortes, marcado para o dia 9 de julho de 1820. 

137 Federico SUAREZ. (1988), p. 66. 

138 Idem, Ibidem. Para isso basta ver os diversos Ministérios que se foram sucedendo desde a criação 

da Junta Provisional de Governo (9 de março de 1820): começando pelo de “los presidiários” (abril 
de 1820) até o de “los comuneros” (fevereiro de 1823). Cfr.: Ramón MENENDEZ PIDAL (Dirigida 

por). Historia de España. XXVI. – La España de Fernando VII. (por Miguel ARTOLA). Madrid: 
Espasa-Calpe, 1968, pp. 671-801. 
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maio de 1814) e do Congresso de Viena (1o. de novembro de 1814–9 
de julho de 1815) — “em que se estabeleceu o sistema geral dos 
estados europeus sobre a base da legitimidade”139 —, o ambiente 

era favorável a um rápido restabelecimento do absolutismo, então 
entenderemos porque, ante o pedido de “ajuda em repetidas 
ocasiões a seu tio Luis XVIII”140, as potências da Santa Aliança (com 

exceção da Inglaterra), pouco a pouco, vão se sensibilizando com a 
causa de Fernando VII (Congressos de Troppau, outubro de 1820 e 
Laybach, 11 de janeiro de 1821) até tornar-se causa comum no 
Congresso de Verona (22 de novembro de 1822), quando 
declaram:  

 
“1o As altas partes contratantes, plenamente convencidas de que o 
sistema de governo representativo é tão incompatível com o 

princípio monárquico, como a máxima de soberania do povo é 
oposta ao princípio do direito divino, obrigam-se do modo mais 

solene a empregar todos os meios e unir todos os seus esforços 
para destruir o sistema de governo representativo de qualquer 
Estado da Europa onde exista e para evitar que se introduza nos 

Estados onde não se conhece... 4o Como a situação atual da 
Espanha e Portugal reúne por desgraça todas as circunstâncias a 
que se refere este Tratado, as altas partes contratantes, confiando 

à França a responsabilidade de destruí-las, asseguram-lhe 
auxiliá-la do modo que menos possa expô-la a seus povos e ao 

povo francês, por meio de um subsídio de vinte milhões de 
francos anuais cada uma, desde o dia da ratificação deste 
Tratado, e por todo o tempo da guerra”141. 

 

Como se tudo isso não bastasse, o “mau exemplo” 
constitucional espanhol de 1812, que começava a expandir-se pela 
Europa (Portugal, Nápoles, Piamonte), assim como as agudas 

                                                      
139 Modesto LAFUENTE. Historia General de España. Desde los Tiempos Primitivos hasta la Muerte 

de Fernando VII. (continuada por Juan VARELA). Barcelona: Montaner y Simón Editores, 1989, Vol. 
XVIII, pp. 192-193. 

140 Rafael SANCHEZ MANTERO. Los Cien Mil Hijos de San Luis y las Relaciones Franco-Españolas. 
Sevilla: Imprenta y Papelería RAIMUNDO, 1981, p. 21. 

141 Fernando DIAZ-PLAJA. (1983), pp. 140-141. 
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dissensões entre realistas, realistas liberais e um que outro liberal 
exaltado e, sobretudo, a permanente conspiração corrosiva de 
absolutistas tradicionais (com a anuência clandestina do próprio 

Rei) contra o regime monárquico constitucional (cujos exemplos 
mais destacados são: a intentona de golpe de Estado por parte da 
Guarda Real, 7 de julho de 1822; e o estabelecimento de uma 

Regência em Seo de Urgel, 15 de agosto de 1822) constituirão o 
caldo de cultivo no qual florescerá a invasão francesa dos Cien Mil 
Hijos de San Luis, a mando do Duque de Angulema, que entrou em 
Espanha (7 de abril de 1823) precedido de um Manifesto firmado 
em Bayona, 6 de abril de 1823, por uma Junta Provisional de 
Governo em que se dizia:  

 
“A Europa comovida de vossas aflições e fatigada do grito da 

sedição, interessa-se vivamente em pôr término a vossos males; e 
um generoso neto de São Luis, à frente de um exército cheio de 
lealdade e de glória, entra por vossas fronteiras a auxiliar vossos 

esforços e a levar os votos das nações. Não são estes aqueles 
estandartes que ameaçaram um tempo vossa liberdade: é a 
bandeira da paz, sustentada por generosos valentes, destinada a 

tratar as feridas abertas pela desordem e pela anarquia, a reunir 
sob sua benéfica sombra os filhos de valor que vêm a elevar o 
Trono e o Altar, e a libertar nosso desgraçado Rei e a sua Real 

Família do cativeiro em que os têm uma porção de vassalos 
rebeldes”142. 

 

Ante a vertiginosa e progressiva invasão do território 
espanhol, as Cortes, junto com o Rei (20 de março de 1823), 
emigram para Sevilha e, dali, Fernando VII, hipocritamente, 
declara guerra à França (23 de abril de 1823). Sem embargo, as 
sucessivas e evidentes vitórias de Angulema os obrigam a pensar 
na alternativa de refugiar-se em Cádiz; e devido à negativa do Rei 

em fazer a viagem, as Cortes, de forma um tanto imprudente, 

declaram-no em estado de perturbação mental momentânea e 

                                                      
142 Idem, pp. 142-143. 
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nomeiam uma Regência, a qual, já em Cádiz, apesar da inusitada, 
ainda que inútil, resistência, capitula e as Cortes vêm-se obrigadas 
a devolver a soberania ao Rei (30 de setembro de 1823). Nesse 

mesmo dia, Fernando VII publica um Decreto generoso de perdão e 
de “anistia geral, completa e absoluta de todo o passado, sem 
qualquer exceção”; no dia seguinte, embarca em uma falua até o 

Porto de Santa Maria. Ali o esperava seu libertador, o Duque de 
Angulema, que, uma vez libertado o Rei de seu cativeiro liberal, 
havia cumprido sua missão. Depois de conferenciar com 
Angulema, já soberanamente livre (1o. de outubro de 1823), 
Fernando VII dita um Decreto que literalmente diz:  

 
“1o. São nulos e de nenhum valor os atos do governo chamado 
constitucional (de qualquer classe e condição que sejam) que 

dominou a meu povo desde o 7 de março de 1820 até hoje, 1o. de 
outubro de 1823, declarando, como declaro, que em toda esta 

época estive carente de liberdade; obrigado a sancionar as leis e a 
expedir ordens, decretos e regulamentos que contra minha 
vontade se pensavam e expediam pelo mesmo governo”143. 

 

Quer dizer, como registra Miguel Artola, que “no momento 
de sua libertação renova sua postura de dez anos atrás, quando do 
regresso da França decidiu considerar como inexistente a obra das 
Cortes de Cádiz”144. Assim, pois, uma vez mais, com um ato 
absolutista, e intempestivo, dava-se início, agora sim, à última 
etapa do governo despótico de Fernando VII, a não sem razão 
chamada Década Ominosa (1823-1833), a qual, ainda que 
interessante, já não entra no período de estudo compreendido por 
nosso trabalho. 

Entretanto, antes de passar ao capítulo seguinte, e ante o 

registro que o próprio Fernando VII faz de sua chegada a Madrid 

(13 de novembro de 1823), de que “não é possível que a pena possa 

                                                      
143 Idem, p. 144. 

144 Miguel ARTOLA. Em: Ramón MENENDEZ PIDAL (Dirigida por). (1968), p. 883. 



188 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

expressar o excesso de alegria e as loucuras que o povo fez conosco 
ao nos ver livres da escravidão”145, parece-nos importante — pelo 
que se relaciona à nossa investigação — colocarmo-nos a pergunta 

de Federico Suárez: “Por que os espanhóis, que se levantaram 
contra as tropas francesas em 1808, aclamaram em 1823, um 
exército de cem mil franceses?”146. 

E a resposta, tanto no 2 de maio de 1808 como no 7 de 
abril de 1823, junto com as correlatas voltas do Desejado (24 de 
março de 1814–13 de maio de 1814) ou o Aclamado (1o. de outubro 
de 1823–13 de maio de 1823), sem dúvida, parece-nos estar no 
fenômeno de adoção, adaptação, ou justaposição das idéias fora do 
lugar. Dito de outra maneira, se levamos em consideração que “as 
idéias liberais — entendendo-se por liberalismo (sinaliza-nos 
Federico Suárez), sempre que dele se fale nesta época, o conteúdo 
ideológico da Revolução francesa — apenas haviam interessado, 
então, a uma minoria culta, os ilustrados. O povo, em sua 

totalidade, era contrário a tais inovações”147; então podemos 
entender, por um lado, que  

 
“a guerra da independência não foi somente de resistência ao 

jugo material de um invasor, senão ao espiritual das idéias que o 
invasor levava consigo, e daqui que os liberais de Cádiz, que ao 

fim e ao cabo mantinham uma ideologia tão oposta à nação como 
semelhante a dos afrancesados e franceses, ao terminar a guerra 
viram-se envoltos na mesma repulsa que o inimigo vencido nos 

campos de batalha”148;  
 

                                                      
145 “Itinerário de Fernando VII. Da retirada que o Governo constitucional obrigou fazer a suas 

Majestades e a toda sua real família à Cidade de Cádiz, em fevereiro de 1823, por causa de achar-se 

ameaçada a Espanha de uma invasão pelo exército francês, ditado por S. M. o Sr. Rei D. Fernando VII 

(q.e.g.e.) a seu secretário particular D. A M. de S. no Palácio de Madrid e ano de 1824”. Em: Miguel 
ARTOLA. (1957), Vol II, p. 472. 

146 Federico SUÁREZ. (1988), p. 69. 

147 Idem, p. 62. 

148 Idem, p. 59. 
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e, por outro, para um povo que não havia mudado de 
idéias em 1823, que a “escolha entre realistas e franceses, por uma 
parte, e liberais por outra, não era problemática, principalmente 

não se tratando de uma invasão com intenção de domínio, nem 
sequer de uma medida contra o Rei ou contra os princípios em que 
descansava a Monarquia, antes ao contrário”149. 

Assim as coisas, os liberais espanhóis que, na prática, 
haviam sido, segundo nosso entendimento, apenas realistas 
liberais e monarquistas constitucionais (em tensão e contenção 
com um ou outro liberal exaltado), finalmente, tiveram que se 
render ante o peso contundente de uma realidade social que, ao 
não se conseguir mudar na raiz (possivelmente mediante a 
transformação da Guerra da Independência em uma guerra 
revolucionária), confirmava a proverbial assertiva de que as 
revoluções não se fazem por decreto. 

Meditando tal conclusão, passaremos ao capítulo seguinte 

de nosso trabalho onde exporemos o processo constitucional 
português. 

                                                      
149 Idem, p. 69. 





 

CAPÍTULO QUINTO 

O MOVIMENTO CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 

 
É costume entre os povos europeus principiar sua história 

a partir de um mito, seja teogônico, cosmogônico ou 
antropogônico; e no caso dos povos habitantes da Península Ibérica 
não podia ser diferente. Assim, independentemente do que digam a 
Arqueologia e a Paleontologia1, eles, quando buscam as raízes mais 
profundas de sua história, remontam-nas até os filhos de Japhet, 
filho de Noé:  

 

“Mas del quinto fijo de Japhet, que ouo nombre Thubal, donde 
unieron los espannoles, so linage daquel andudieron por muchas 
tierras, buscando logar para poblar de que se pagasen, fasta que 

llegaron a parte doccident a los grandes montes que são llamados 
Pireneos... Et aquestas gentes de que uos dixiemos, pues que 
fallaron aquella tierra, començaron a poblar todas essas 

montannas e fizieron se muy grandes pueblos, e llamaron los 
cethubales que quier dezir tanto cuemo las compannas de 

Thubal... Despues uinieron galeses por mar, que eran echados de 
su tierra, e arribaron a um logar que agora llaman Puerto, e 
poblaron una grand partida de Galizia que era yerma entre los 

dos rios que llaman Duero e Minno, e pusieron le nombre 
Portogal”2.  
 

Desde aquele tempo — para usar uma linguagem própria 
da fábula, do mito e algumas vezes bíblica —, parecia como se o 
destino se empenhasse em unir, ainda que de forma um tanto 
dialética, a história dos dois povos que viriam a constituir, já no 

                                                      
1 “Segundo os restos de ‘Homo Erectus’ encontrados até a data, as suas vias de penetração na Europa 

deviam ter sido, a partir da África Oriental: dum lado, o Norte da África (Ternifine), istmo hispano-

marroquino e Espanha (Torralba/Ambrona), istmo sículo-tunisiano e França (Terra Amata); do 

outro, a Síria (Latamne) e a Alemanha (Heidelberga), a leste do maciço dos Alpes”, nos dizem O. da 

Veiga FERREIRA e Manuel LEITÃO. Em: Portugal Pré-Histórico. Seu Enquadramento no 
Mediterrâneo. Mira-Sintra-Mem Martins: Publicações Europa-América, s/d., p. 57. 

2 Ramón MENENDEZ PIDAL (Publicada por). Primera Crónica General de España que mandó 

componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289. Madrid: Universidad de Madrid. 
Facultad de Filosofía y Letras – Seminario Menéndez Pidal/Editorial Gredos, 1955, Tomo I, p. 6. 
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crepúsculo da Idade Média e na aurora da Modernidade, os 
orgulhosos habitantes da Península Ibérica: Espanha e Portugal. 
Cethubales, Fenícios, Celtas (Galos ou Ligures), Gregos, 

Cartagineses, enfim, uma série de migrações humanas, ao ir 
colonizando a Península e guerreando com seus vizinhos, foram 
dando forma e conteúdo aos cimentos da civilização ibérica. De tal 

modo que, quando desembarcaram as primeiras tropas romanas 
na Península (durante a Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C.), 
alguns povos iberos autóctones — como os Calaicos, Lusitanos e 
Cónios — já viram desfilar marciais as legiões de Roma e, depois da 
rendição de Gades (206 a.C. concluindo o domínio cartaginês na 
Ibéria), experimentar o processo civilizador comandado pelas 
soberbas águias da Península Itálica. Entretanto, é também quando 
se registra pela primeira vez na Península Ibérica, a resistência à 
opressão estrangeira. Coube esta honra a Viriato, caudilho dos 
Lusitanos, que, entre 147 e 139 a.C., enfrentou a dominação do 

Império Romano, confirmando a fama guerreira que entre as 
tropas de Aníbal começavam a ter os Lusitanos e que Luis Vaz de 
Camões (1524-1580) imortalizou assim: “Quando com Viriato na 
inimiga Guerra Romana tanto se afamarão” (Os Lusíadas; Canto 
Primeiro, Estrofe 26, Versos 204-205). 

Assim, parecia que, desde a beligerante romanização 
civilizadora da Península Ibérica (exceto a região Cantábrica), a 
história dos futuros países ibéricos modelar-se-ia, inicialmente, 
através do enfrentamento com o invasor e, logo depois, quando já 
se há assumido e deixado progredir a colonização, mediante uma 
espécie de harmonia social conflituosa. Isso acontecerá, por 
exemplo, com a invasão dos chamados povos bárbaros (Alanos, 
Vândalos e Suevos), cuja atropeladora presença na Península, em 

411 d.C., formará parte do processo desintegrador e do declínio 
definitivo, em 476 d.C., do Império Romano do Ocidente, com 
capital em Roma. Declínio que os historiadores identificarão com o 
final da Época Antiga e o começo da Época Medieval. Também se 
dará o mesmo com a chegada dos Visigodos, no 416 d.C., e 
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principalmente com os Muçulmanos que, adoradores de Alá e 
seguidores da fé de Maomé, no 711 d.C., entrarão pelo Estreito de 
Gibraltar, comandados por Tarik, e apoderar-se-ão paulatinamente 

de grande parte da Península Ibérica3, restando, no período, 
somente a legendária resistência de dom Pelágio (Don Pelayo, para 
os espanhóis) nas montanhas da região asturiana. 

Passado o tempo, o perfil antropológico e geográfico do 
caráter luso-hispano da Península ser-lhe-á dado pela 
miscigenação e evolução dessas raças e culturas que, por diversos 
motivos, foram-se estabelecendo no território ibérico. Daí que, com 
muita razão, Oliveira Martins escreva: “metade da história 
portuguesa está, portanto, escrita na história da Civilização 
Ibérica”4. Melhor, se tomamos o sentido correto da frase no 
contexto temático em que a pronuncia, Oliveira Martins está 
querendo dizer que até antes da independência dos dois Estados 
ibéricos, já que, sem dúvida nenhuma, mesmo como Estado 

independente, Portugal continuará fazendo parte — no sentido em 
que o entendemos aqui — da História da Civilização que se 
desenvolve no interior da Península Ibérica. 

O caminho da independência de Portugal, aqui e agora (e 
quase que para sempre, pelo menos dentro de nosso período de 
estudo), exigindo-a, negociando-a e conquistando-a como 
separação do Reino de Castilla-León (uma vez que Alfonso VII, Rei 
de Castilla-León, fez-se coroar, em 1135, Imperador de toda a 
Espanha, o qual significava, nesse tempo, reinar em toda a 
Península),  

 

                                                      
3 Invasão e domínio que serão pretexto para a existência de lendas como a do Rei Rodrigo (“Crônica 

Geral de Espanha 1344”. A Lenda do Rei Rodrigo – Introdução, notas e glossário de Luis Filipe 

Lindley Cintra -, Lisboa: Editorial Verbo, 1964), romances anônimos, como o de Don Rodrigo Díaz de 
Vivar (chamado “El Cid Campeador”) e, sobretudo, a organização das Cruzadas (1095-1291) e a 

Reconquista dos territórios ocupados pelos árabes (cujo último reduto – Granada – caiu em 2 de 
janeiro de 1492).  

4 J. P. de Oliveira MARTINS. História de Portugal, Lisboa: Guimarães & Ca. Editores, 1977, Vol. I, p. 9. 
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“foi sendo forjado ao longo do processo que se desdobra em 

várias etapas, das quais, as mais importantes parecem haver sido 
a revolta de D. Affonso Henriques e a conquista do governo do 
condado, em 1128, a paz de Tuí, de 1137, a conferência de Zamora 

e a enfeudação ao Papa, em 1143, o desaparecimento do título de 
imperador com a morte de Alfonso VII, em 1157, e, por último, a 
Bula papal de 1179, com o reconhecimento da nova monarquia 

pela Santa Sé”5. 
 

E embora se nos diga que “o sentimento de independência 
nacional, a idéia de que os reis são os chefes e representantes de 
uma nação, e não os donos de uma propriedade que defendem e 
tratam de ampliar, pode-se dizer que começa com a dinastia de 
Avis, depois do dia memorável de Aljubarrota”6; o fato é que D. 
Affonso Henriques, a partir de 10 de abril de 1140, assume 
oficialmente o título de Rei dos Portuguezes7, inaugurando, por um 
lado, a Monarquia portuguesa e, por outro, mantendo o Estado 

português sob a Dinastia de Borgonha (1109-1385), que se havia 
iniciado com o casamento entre o Conde D. Henrique de Borgonha 
e Dona Teresa, filha do Rei de Castilla-León, Astúrias, Galícia e 
Portugal, D. Alfonso VI (1030-1109), quem lhes doara o Condado 
Portucalense; intitulando-se, tal Conde, a partir daí (18 de 
dezembro de 1095), Senhor de Coimbra e, depois da morte do Rei, 
“por graça de Deus, Conde e Senhor de todo Portugal — Dei gratia, 
Comes et totius Portugalis Dominus”8.  

                                                      
5 José Hermano SARAIVA. História Concisa de Portugal. Mira-Sintra-Mem Martins: Publicações 
Europa-América, 1995, p. 45. 

6 J. P. de Oliveira MARTINS. (1977), p. 28. 

7 É João AMEAL (História de Portugal. Porto: Livraria Tavares Martins, 1974, p. 61), quem, falando 
da Batalha de Ourique (25 de julho de 1131), informa-nos: “também nosso D. Affonso parece haver-

se atribuído à continuação desta batalha o título de Rei – título que muitos lhe dão, aliás, desde 

1128,... É de 1139 ou de 1140 (as dúvidas subsistem) o primeiro documento em que a si próprio 
concede tal designação”. É importante sublinhar que, embora João AMERAL coloque estas 

atribuições com um acento demasiado personalista, em realidade, surgiram previamente da 

“aclamação popular” de seus companheiros de armas, outorgando-lhe, assim, um certo caráter 
democrático. 

8 Idem, p. 47. 
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E apesar de que todos esses títulos não indicarão 
verdadeiramente a separação e independência de Portugal — a 
qual, como já dissemos, foi-se constituindo em um longo processo 

dialético com o Reino de Castilla-León, tendo por garantia a Santa 
Sé e como pano de fundo a Reconquista —, sem embargo, 
poderíamos concluir que do árduo esforço vanguardista com que 

se distinguiu o Condado Portucalense — “prefiguração do estado 
português e gérmen da nação portuguesa”9 — nasceu Portugal. 

Assim, pois, poderíamos dizer que, praticamente, desde a 
Batalha de São Mamede (24 de junho de 1128)10 até a Batalha de 
Ourique (25 de julho de 1131) — Batalha reforçada, no contexto do 
imaginário social medieval, pelo famoso Milagre de Ourique —, o 
próprio povo vai aclamando a seus reis11 e, ao mesmo tempo, 
proclamando a independência e soberania de Portugal; ao que, o 
ardiloso processo político de reconhecimento legal posterior — 
tanto o das chamadas Cortes de Lamego, de 114012, como o da Bula 

Pontifícia Manifestis Probatum de Alejandro III, de 1179 —, ainda 

                                                      
9 Damião PERES. Como Nasceu Portugal. Porto: Portucalense Editora, 1967, p. 74. 

10 F. DINIZ. História de Portugal. Desde os Tempos mais Remotos até a Atualidade. (Escripta segundo 
o plano de F. Diniz por uma sociedade de homens de lettras). Lisboa: Costa & Mello, s. d., Vol. I. pp. 
25-27. 

11 “É um falso pudor nacional – nos diz F. Diniz – procurar nas doações dos reis, ou nas legitimidades 
das rainhas, as cartas de nobreza de um povo. A verdade histórica é menos conforme com a etiqueta, 

e demonstra exuberantemente que as nacionalidades não se fundaram senão graças à vontade 

enérgica dos povos”, em: Opus cit., p. 17. Cfr. Duarte GALVAN. Crónica de D. Afonso Henriques. 
Segundo o manuscrito da Torre do Tombo. (Com notas e glossário de D. José de Bragança). Lisboa: 
Portugália Editora, s/d., pp. 81-84. 

12 Sabendo, por um lado, que “a origem das cortes mergulha na tradição visigótica, onde se 

efetuavam as ‘Cúrias’ ou ‘Conselhos’ com a participação de clérigos e de laicos, cabendo aos 

primeiros deliberar sobre toda a matéria em causa, a aos segundos, os quais constituíam a nobreza 
das armas ou da terra, apenas a parte referente à administração civil” (Joaquim Veríssimo SERRÃO. 

História de Portugal. I Estado, Pátria e Nação (1080-1415). Lisboa: Editorial Verbo, 1990a p. 154); e, 

por outro, que, segundo os historiadores, a rigor, “no que respeita a Portugal, não há notícia de 

Cortes anteriores a 1211” (Idem, Ibidem); então concordamos com a opinião de nosso autor ao dizer: 
“A realização dessa assembléia foi negada por carência de prova documental. Tudo cheira falso no 

texto do ‘cartório de Alcobaça’, que Frei Antonio Brandão revelou em 1633 e logo teve grande aura 

no consenso nacional... Mas, se a falsidade do documento nos oferece dúvidas..., não é impossível 
que tenha havido uma ‘Cúria em Lamego’ quando o monarca, de regresso de Zamora, por ali passou 
a caminho de Coimbra” (Idem, p. 155). 



196 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

que indispensável e necessário por seu significado internacional, 
somente veio a dar-lhe cabal cumprimento (O que é de fato, que 
seja de Direito costumava-se dizer na época). 

Por conseguinte, quando acontece a queda de 
Constantinopla em poder dos turcos, em 145313, pondo fim à Idade 
Média e inaugurando a Época Moderna, já o Rei de Portugal 

intitula-se também e do Algarve — desde 1267 —14, a Dinastia de 
Borgonha — depois da Batalha Real de Aljubarrota, 14 de agosto de 
1385 —15 já foi substituída pela Dinastia de Avis (1385-1580), e as 
conquistas e descobrimentos geográficos16, que tanto esplendor 
deram a Portugal, também já começaram. 

O descobrimento da América pela Espanha (12 de outubro 
de 1492) e o posterior descobrimento do território americano que 
virá a chamar-se Brasil (22 de abril de 1500) reiniciará, de maneira 
nova, as quase permanentes disputas em que, ao longo de sua 
história, vêm se debatendo os habitantes da Península Ibérica. 

Apesar disso, aparentemente encerradas as disputas sobre os 
descobrimentos geográficos — mediante o Tratado de Tordesilhas 
(7 de junho de 1494), o qual “marca um momento culminante da 
glória de Portugal, que reparte ao meio com Espanha o mundo 
conhecido, ou por conhecer”17 —, Portugal dispõe-se a viver seu 

                                                      
13 SABIO, La gran Conquista de Ultramar que mandou escrever o Rei Don Alfonso, o... Madrid: 
Ediciones Atlas/BAE, 1951, p. 9. 

14 Garcia DOMINGUES. História Luso-Árabe. Episódios e Figuras Meridionais. Lisboa: Pro Domo, 
1945, p. 291. 

15 Jorge Campos TAVARES. Aljubarrota. A Batalha Real (14-VIII-1385). Porto: Lello & Irmão Editores, 

1985. Donde o “Mestre de Avis” torna-se “Mestre e Defensor do Reino” e, logo depois, Rei de 
Portugal com o nome de D. João I. 

16 Ives BOTTINEAU. Le Portugal et sa Vocation Maritime. Histoire et Civilisation d’une Nation. Paris: 
Éditions E. de Boccard, 1977, pp. 93-125. Elaine SANCEAU. (Portugueses em Marrocos. Porto: 

Livraria Civilização-Editora, 1964, p. 28), nos diz que a conquista de Ceuta (1411-1415) “constituiu o 

primeiro passo da expansão dos portugueses pelo mundo – uma data pertencente à História 
Universal”. 

17 João AMEAL. (1974), p. 242. 
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chamado Século de Ouro (1495-1580). Século18 que será 
interrompido pela trágica derrota de D. Sebastião na Batalha de 
Alcácer Quibir (4 de agosto de 1578) e pela perda da Independência 

a favor da Espanha de Felipe II (Alcântara, 25 de agosto de 1580), 
na luta sucessória que se estabelece, depois da morte do Cardeal 
Henrique (31 de janeiro de 1580), entre os possíveis herdeiros do 

Trono português. 
A unidade da Ibéria filipina (1580-1640), ainda que 

administrada mediante o que se combinou chamar uma 
Monarquia dual (Cortes de Tomar, 16 de abril de 1581) — isto é, 
somente um Rei para ambos os Reinos, para cada um deles uma 
Coroa, cada um com governo próprio e conservando os direitos 
inerentes a este status legal —, na realidade, converteu-se em uma 
incômoda opressão para a nobreza portuguesa e, em geral, para o 
nunca apagado espírito de independência que o povo português — 
precisamente no confronto com Espanha — vinha cultivando ao 

longo de sua história. Nesse contexto, as medidas administrativas 
do governo, “por mais benéficas que fossem, tinham que ser 
encaradas forçosamente como meio de opressão”19, pois os 
portugueses experimentavam-nas como provenientes de uma 
Coroa estranha quando não intrusa. 

Nesse sentido, não era nada extraordinário que, a qualquer 
momento, eclodisse uma revolta visando mudar a situação; como 
de fato aconteceu, em 1o de dezembro de 1640, sob o comando do 
8o Duque de Bragança (e outros líderes, como Miguel de Almeida e 
João Pinto Ribeiro), cuja vitória levou-o a restaurar a liberdade, 

                                                      
18 Joaquim Veríssimo SERRÃO. História de Portugal. III. O Século de Outro (1495-1580). Lisboa: 
Editorial Verbo, 1980a, p. 333, informa-nos que “a designação de ‘Século de Ouro’ que se entendeu 

aplicar ao período que abarca do reinado de D. Manuel à perda da Independência, tem um valor 

histórico-cultural. O País viu surgir então uma vasta galeria de letrados, artistas e homens de ciência 

que, na absorção do legado clássico ou em contato com a expansão ultramarina, souberam elevar-se 
a planos singulares, incluso, alguns deles, à esfera da genialidade, e marcaram seu tempo de maneira 
imortal”. 

19 Joaquim Veríssimo SERRÃO. História de Portugal. IV. Governo dos Reis espanhóis (1580-1640). 
Lisboa: Editorial Verbo, 1990 a, p. 142. 
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independência e soberania de Portugal; como também a inaugurar 
uma nova Dinastia, a da Casa de Bragança, uma vez proclamado e 
aclamado Rei (15 de dezembro de 1640) com o nome de João IV. 

Será, pois, durante a administração da terceira e última Dinastia de 
Portugal que se desenvolve, especificamente, o movimento 
constitucional que nos ocupa — tal como o anunciamos no título do 

presente capítulo —, principalmente, a partir do reinado de D. José 
I (1750-1777), em que teve lugar a reforma inspirada nas idéias da 
Ilustração e levada a cabo por Sebastião José de Carvalho e Melo 
(1699-1782), melhor conhecido como Marquês de Pombal (desde 
18 de setembro de 1770). 

Entretanto, antes de entrar no detalhado desenvolvimento 
de sua exposição, e uma vez chegados até aqui, depois de um longo 
itinerário, consideramos necessário uma reflexão a respeito, de 
modo a que não pareça ocioso nem inútil nosso caminho. 

Assim sendo, pensamos que, com vistas a compreender o 

movimento constitucional em pauta — cuja circunstância é tanto a 
vinda do Príncipe Regente para o Brasil (27 de novembro de 1807), 
devido à invasão de Portugal por tropas napoleônicas a mando do 
General Junot (27-30 de novembro de 1807), como seu pouco 
interesse em regressar para Portugal (já como D. João VI, desde 20 
de março de 1816), uma vez expulsas as tropas napoleônicas (14 de 
abril de 1814); e cujo momento detonador é a denominada 
Revolução do Porto (24 de agosto de 1820), a qual dará como fruto 
maduro a “Constituição Política da Monarchia Portugueza” (23 de 
setembro de 1822) —, é de capital importância entender que, 
independentemente de como se haja teorizado sobre a origem da 
sociedade humana, enquanto tal, o que revela o processo histórico 
português é que a origem de sua Monarquia deve-se, em primeiro 

lugar, à sanção de legitimidade dada — para dizer de alguma forma 
— em praça pública pela vox populi e, em segundo lugar, 
mediados alguns interesses — como era de costume — à 
consagração final outorgada pela vox Dei. 
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Essa é, pois, a importância que concedemos e que 
encontramos em nosso caminho até aqui: descobrir que a origem 
da Monarquia portuguesa — desde a Batalha de São Mamede, se se 

quer —, assim como através da troca de suas diversas Dinastias, 
teve, em princípio, um caráter democrático, ainda que afetado 
fortemente por e resolvido no contexto sócio-político de um modo 

de produção feudal. Daí que, apesar disso, possa-se afirmar, de 
certo modo, sobretudo nos momentos em que se instaura uma 
nova Dinastia, que “Portugal nasceu como um Estado patrimonial e 
não como um Estado pactual”20. 

Sem que esse caráter patrimonial, certamente, nos faça 
esquecer o que sempre permaneceu na consciência viva da 
sociedade portuguesa, ou melhor, o caráter democrático original de 
sua Monarquia. Tal como se manifestou nas famosas Cortes de 
Lisboa (1o de dezembro de 1697-28 de abril de 1698), nas quais se 
discutiu, entre outras coisas, a derrogação do Capítulo das Cortes 

de Lamego, referente às normas da sucessão do Trono português. 
Segundo Joaquim Veríssimo Serrão, “João Saldanha de 
Albuquerque foi o único que se opôs à derrogação do Capítulo em 

                                                      
20 Ruth Maria Chittó GAUER. A Modernidade Portuguesa e a Reforma Pombalina de 1772. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1996, p. 34. Sabemos da importância dada, desde o momento que a escreveu 

(1875-1877), à tese “Da existência ou não existência do feudalismo nos reinos de Leão, Castella e 

Portugal”, de Alexandre HERCULANO (Cfr., por exemplo, Raymundo FAORO. Os Donos do Poder. 

Formação do Patronato Político Brasileiro. São Paulo: Editora Globo, 1991, Vol I, pp. 15-22), o qual 
sustenta: “Em mais de um escripto, sobretudo n’um livro que corre com o titulo de ‘Historia de 

Portugal’, affirmei a minha convicção de que a indole das instituições ou, antes, do direito público, 

escripto ou consuetudinário, da velha monarchia ovetenseleonesa e das que d’ella procederam, não 
só foi estranha, mas até repugnante á indole do feudalismo” (Em: Opusculos (Controversias e 

Estudos Históricos). Lisboa: Viúva Bertrand & Ca. Successores Carvalho & Ca., 1881, Vol. V, Tomo II, 

p. 194). Não obstante, reconhecemos, junto com Ciro Flamarion CARDOSO e Héctor Pérez 
BRIGNOLI (Cfr.: Historia Econômica da América Latina. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983, p. 25-

30), primeiro, que “esse tipo de postura é sobretudo, a conseqüência de uma concepção bem 

determinada do que é o ‘feudalismo’: a que o vê desde o ângulo jurídico-político” (p. 25) – nesse 

sentido, não teríamos em Portugal, no sentido estrito, um feudalismo total senão apenas um “regime 
senhorial” -, e, segundo, que, apesar do reconhecimento dessa peculiaridade, “nossa posição, 

contudo, é outra... seguimos a concepção de feudalismo visto como modo de produção. Dessa forma, 

o encontramos – bem caracterizado e incluso mais persistente de que em outras regiões – na 
Península ibérica. Teve ali, claro, como em qualquer outro caso ou região, certas peculiaridades 
(devidas, sobretudo à Reconquista)” (p.26).  
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causa, pois extraía da velha lei que os reis o eram por eleição e 
nunca por herança”21. Porém derrotado na disputa, disse: “que este 
reino demitiu-se do seu direito natural”22. E fundamentava sua 

argumentação invocando  
 

“o texto antigo que assim traduzia: ‘Viva o Sr. Rei D. Affonso, e 
possua o Reyno: se tiver filhos varões vivam, e tenham o Reyno, 

de modo que nam seja necessario tornalos a fazer Reys de novo: 
sucederam deste modo, se o Pay for Rey, quando morrer, seu 
filho seja Rey, depois seu neto, depois o filho do neto, e depois os 

filhos dos filhos, em todos os séculos para sempre. Se o Rey 
morrer sem filhos, em caso que tenha irmão, seja Rey em sua 
vida, e quando este seja morto, nam será Rey seu filho, se o nam 

fizerem os Bispos e os Procuradores e Nobres da Corte do Rey: se 
o fizerem será Rey, se nam fizerem nam será Rey’”23. 
 

Por outra parte — e sempre a partir desse fundo contexto 
de raiz democrática e, de saída, um tanto secular —, como 

corolário, resulta claro que “o culto divino dos reis não tinha 
ambiente próprio em um país onde a monarquia identificava-se 
com a Nação”24; e onde ambas, praticamente, haviam surgido de 
uma “aliança para a defesa da independência”25. 

Desse modo, não é estranho que, quando se fale de um 
período absolutista português (1668-1750) — freqüentemente com 
uma subjetividade influenciada, por exemplo, pela imagem de Luis 
XIV (1638-1715) —, seja necessário agregar sui generis; pois é 
óbvio que o absolutismo não aconteceu da mesma maneira em 
todos os países europeus. Por conseguinte, concordamos em que 
“esse regime tomou formas distintas em consonância com os 

                                                      
21 Joaquim Veríssimo SERRÃO. História de Portugal. V. A Restauração e a Monarquia Absoluta (1640-
1750). Lisboa: Editorial Verbo, 1980 b, pp. 219-220. 

22 Idem, p. 220. 

23 Idem Ibidem, Cfr.: Cortes de Lisboa dos Anos 1697 e 1698. Congreso da Nobreza. Lisboa: Academia 
Real das Ciências, 1824, pp. 22-23. 

24 Joaquim Veríssimo SERRÃO. (1980 b), p. 236. 

25 Idem Ibidem. 
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imperativos políticos, a organização social e a robustez econômica 
dos vários Estados”26, incidindo de forma mais acentuada em 
Portugal — se tomamos como marco histórico de referência a 

celebração das últimas Cortes do período (entre dezembro de 1697 
e abril de 1698) — já ao final do reinado de D. Pedro II (1683-1706) 
e durante todo o reinado de João V (1706-1750). Mas sempre 

procurando manter, apesar disso, um perfil mais patriarcal que 
tirânico, “mais paternal que autocrático”27. 

Portanto, quando sopram os primeiros ventos da 
Ilustração28 em Portugal — seja a partir do retorno de Catarina de 
Bragança a Portugal, em 1692, depois da morte de Carlos II de 
Inglaterra; seja depois do Tratado de Methuen29, em 1703, ou da 
fundação de uma loja maçônica em Lisboa, em 1727, por membros 
vindos de Paris —, unidos à progressiva mundialização da cultura 
européia (cujo arranque, na aurora da Modernidade, contou com a 
vanguarda marítima dos povos da Península Ibérica) e 

surpreendendo a uma tardia sociedade medieval formada por 
nobreza, clero e terceiro estado e ancorada todavia ao espírito da 
Contra-reforma elaborada pelo Concílio de Trento (1545-1563) — 
apesar de Portugal já haver sido sacudido por uma revolta 
independentista ou separatista do Império Espanhol (1640), a qual, 
mesmo que não feita com vistas a “constituir um regime político 
melhor, mais livre, mais honesto” 30, senão apenas visando a 

                                                      
26 Idem, p. 193. 

27 Joaquim Veríssimo SERRÃO. História de Portugal. VI. O Despotismo Iluminado (1750-1807). 
Lisboa: Editorial Verbo, 1990c, p. 13. 

28 Beno Von WIESE a define brevemente assim: “Por Ilustração... entendemos a ‘moderna’ face da 

cultura européia, na qual à ordem autoritária da Idade Média, estabelecida sobre a salvação, 
contrapõe-se a soberania da Razão abandonada a seu próprio juízo”. Em: La Cultura de la 

Ilustración. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1979, p. 21. 

29 Carlos H. de SOUSA. O Tratado de Methuen na Economia Nacional, Aveiro: Gráfica Aveirense, 
1938. 

30 Eduardo D’Oliveira FRANÇA. Portugal na Época da Restauração. (Tese apresentada ao concurso 
para provimento da cadeira de História da Civilização Moderna e Contemporânea da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo). São Paulo: 1951, p. 250. 
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Independência do País, isto é, “à restauração e não à revolução” 31. 
Apesar disso, também “se caracterizou por um movimento de 
consciências e interesses sociais que poderia haver conduzido a um 

avanço sensível em direção a novas realidades”32 —, de fato, 
exigiam explicitamente algumas reformas que ajudassem a superar 
tal sociedade. 

Reformas que, a modo de um intento acelerado de 
introdução de uma sociedade com rasgos de Ilustração — em meio 
a um contexto de Monarquia Absoluta —, tomarão a forma do que 
se conhece como Despotismo Ilustrado (1750-1807)33, cujo ápice é 
o chamado Período Pombalino (1750-1777), o qual se identifica com 
o reinado de D. José I. 

Tais reformas, certamente, sem chegar a ter nem a 
profundidade nem a beligerância filosófico-política, por exemplo, 
da Ilustração na França, não obstante, iam enfrentar a tradicional 
resistência, por um lado, do poder sócio-político da Igreja Católica 

— comandada hegemonicamente, neste momento, pela Companhia 
de Jesus, a qual, depois de ser imiscuída na tentativa de regicídio, 3 
de setembro de 1758, terminará sendo expulsa34 de todo o Reino de 
Portugal, 3 de setembro de 1759 —; por outro, a reação de certa 
                                                      
31 Idem, Ibidem. 

32 Luis Reis TORGAL. Ideologia Política e Teoria de Estado na Restauração. Coimbra: Biblioteca Geral 
da Universidade, 1981, Tomo I, p. 56. 

33 O “Despotismo Iluminado”, como o chama Joaquim Veríssimo SERRÃO, (1990 c), pp. 13-14, “não 

diminuía o poder político do monarca, apenas defendia ser este conduzido pela razão e ajudado por 

órgãos de governo que deviam operar para o bem dos vassalos. Essa doutrina visava a reformar a 

sociedade por meio de leis justas e adequadas, de modo a controlar a ação régia, mitigando, em 
teoria, seus poderes, ainda que na prática a autoridade suprema não sofresse limites. O termo foi 

aplicado por Diderot, em 1713, ao considerar ‘le gouvernement le plus parfait celui d’un despote juste 

et éclairé’”. Aplicação que, provavelmente sem pretendê-lo, traz-nos os ecos do “Rei-Filosófo” 
descrito por Platão; pois “a tese que Platão cultivou a partir do ‘Górgias’ e expressou tematicamente 

em ‘A República’ – ressaltam Giovanni REALE e Darío ANTISERI – é precisamente a da coincidência 

da verdadeira filosofia com a verdadeira política. Apenas com a condição de que o político torne-se 
filósofo (ou vice-versa) é que se torna possível construir a Cidade autêntica, ou seja, o Estado 

verdadeiramente fundado sobre o valor supremo da justiça e do bem”. Em: História da Filosofia. São 
Paulo: Paulus, 1990, Vol. I, p. 162. 

34 José CAEIRO. História da Expulsão da Companhia de Jesus da Província de Portugal (Séc. XVIII), 
Lisboa: Editorial Verbo, 1991, Vol I. 
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parte das elites privilegiadas por um mercantilismo combinado 
com um feudalismo fisiocrata; e, finalmente, por paradoxal que 
possa parecer, até a atitude da imensa maioria da população, 

educada no horizonte filosófico próprio da Época Medieval. 
Mesmo assim, Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-

1782), Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, na qualidade de 

todo-poderoso Ministro de Estado (31 de julho de 1750), e havendo 
bebido em Viena os ideais do Despotismo Ilustrado (cujo 
representante clássico, em contraste com o Absolutismo de Luis 
XIV, é Federico II, o Grande, 1712-1786), querendo 
modernizar/atualizar o Portugal que havia perdido o rumo da 
Modernidade35, praticamente desde que os Jesuítas assumiram o 
comando da Universidade de Coimbra (1555), vai trabalhar, 
principalmente, em duas frentes: o desenvolvimento econômico e a 
mudança de mentalidade cultural. 

No que se refere ao primeiro, Pombal, consciente da 

dependência comercial da Inglaterra em que Portugal se 
encontrava — sobretudo depois do Tratado de Methuen, 27 de 
dezembro de 170336 — e querendo superar semelhante situação, 

                                                      
35 Antonio SÉRGIO, em tom sarcástico, ao falar, em 1926, do tema “O Reino Cadaveroso ou o 
problema da cultura em Portugal”, dizia a respeito: “O problema da cultura, o problema da 

mentalidade: este é, se não me engano, o problema característico do Portugal moderno, e o mais 

grave problema da sociedade portuguesa. Com efeito, se olharmos o nosso passado, ver-se-á que até 

o fim do Quinhentismo Portugal acompanha galhardamente o melhor espírito europeu, a 
mentalidade dos povos cultos; então, pode-se dizer que ele está na Europa, e a muitos respeitos na 

vanguarda dela; mas depois... Depois, desde essa data, o facho apaga-se; e o que se vê 

posteriormente é o estacar (o cair de golpe) desse Portugal do Renascimento”. Em: Obras Completas. 
Ensaios, Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1977, Tomo II, p. 27. 

36 Famoso Tratado comercial que consta apenas de três artigos: “1o Que sua magestade El-Rey de 
Portugal por vontade própria e em nome dos seus sucessores admitiria sempre nos seus reinos os 

panos de lã e outros lanifícios británicos do mesmo modo que se costumava admitir antes da 

publicação das leis pragmáticas. 2oQue esta admissão era concedida, porém, sob condição de que sua 

Majestade Britânica em seu nome, e no dos seus sucessores, se obrigaria também pela sua parte a 

admitir os vinhos produzidos em Portugal, de modo que em nenhum tempo, quer houvesse guerra 

ou paz entre a França e a Inglaterra, se não poderia exigir nunca de direitos de alfândega, por estes 

vinhos (debaixo de qualquer outro título, embora direta ou indiretamente fossem transportados para 
Inglaterra em pipas, tonéis ou outra vasilha), mais do que se costumava pedir por igual quantidade, 

ou medida de vinho de França, diminuindo, ou abatendo a terça parte do direito de costume. Se, 

porém, em qualquer tempo esta dedução ou abatimento de direito que se estipulava, como acima 
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fundou uma série de Companhias Comerciais — como a 
Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão, 1775-177837; a 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, 1759/178038; a 

“Companhia Geral da Agricultura e das Vinhas do Alto Douro; e a 
Companhia Geral das Reais Pescarias do Reino do Algarve — e 
orientou sua política econômica em torno de três pontos: 

 
a) “o esforço para dar proteção e incentivo à produção agrícola 

de caráter comercial e o de amparar da maneira mais ampla 

possível a produção manufatureira”39; 

b) “defender os interesses fiscais da Coroa no tráfico com os 

demais países; assegurar aos comerciantes nacionais o 

efetivo usufruto do monopólio do comércio colonial”40; e  

c) “fazer cumprir a proibição quanto à saída dos metais 

preciosos, em moedas ou barras”41. 

 

Pelo que diz respeito à cultura, claro, concentrou seus 

esforços em transformar o papel dominante exercido pela Igreja 
Católica no plano ideológico, pois a Igreja  

 

“tinha em suas mãos: a escola e, por conseguinte, a educação 
formal em seus sucessivos níveis, das primeiras letras à 

Universidade; a família, orientando-lhe os membros, presidindo 

                                                                                                                
ficava declarado, fosse infringida ou prejudicada em todo, ou em alguma das suas partes, Sua 

Magestade Portuguesa poderia justa e legitimamente proibir os panos de lã e todos os demais 

artefactos de lanifícios da Grã Bretanha. 3o Que os Plenipotenciários prometiam e tomavam sobre si, 

que seus Amos ratificariam este Tratado, e que no prazo de dois meses se publicariam ratificações”. 
Em: Álvaro Teixeira SOARES. O Marquês de Pombal. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1983, p. 196. 

37 Manuel Nunes DIAS. Fomento e Mercantilismo: A companhia Geral do Grão Pará e Maranhão 
(1755-1779). Belém: Universidade Federal do Pará, 1970, 2vv. 

38 José RIBEIRO JR. Colonização e Monopólio no Nordeste Brasileiro. A companhia Geral de 
Pernambuco e Paraíba (1759-1780). São Paulo: Hucitec, 1976. 

39 Francisco José Calazans FALCON. A Época Pombalina (Política Econômica e Monarquia Ilustrada), 
São Paulo: Editora Ática, 1982, p. 455. 

40 Idem, p. 469. 

41 Idem, p. 475. 
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os atos essenciais da vida individual e coletiva; a informação..., 

isto é, a impressão e circulação de material bibliográfico e, direta 
ou indiretamente, as manifestações mais gerais da cultura: teatro, 
artes em geral, filosofia, letras... Vivia-se, respirava-se um 

universo marcado todavia pela presença eclesiástica”42. 
 

Inspirado, pois, Pombal, pela Modernidade que se produzia 

além dos Pirineus, e que chegava a Portugal filtrada através das 
obras de, por exemplo, Martinho de Mendonça de Pina e Proença 
(Apontamentos para a Educação de um Menino Nobre, 1734), Luis 
Antônio Verney (O verdadeiro Método de Estudar, 1746) e Antônio 
Nunes Ribeiro Sanches (Método para Aprender e Estudar a 
Medicina, 1763), inicia sua política educacional com um ataque 
desapiedado aos Jesuítas — até que consegue expulsá-los do Reino, 
suprimir a Universidade de Évora e substituí-los na regência da 
Universidade de Coimbra pela Congregação do Oratório (fundada 
por San Felipe Neri, em 1565, e à qual pertencia Verney) —, criando 

o Colégio Real dos Nobres de Lisboa, instituindo, em 1768, a Real 
Mesa Censória e, finalmente, dois anos depois, a Junta de 
Providência Literária, que, em 1771, “preparou o Compêndio 
Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, o qual deu 
origem à reforma mediante os novos Estatutos de 1772”43; já que 
“entendia a coroa que se tratava da fundação de uma Nova 
universidade”44. E uma vez que o predomínio do ensino de caráter 
aristotélico-tomista na Escola era questão fundamental a superar, 

                                                      
42 Idem, p. 423. 

43 Ruth Maria Chittó GAUER, p. 31. Cfr.: Compêndio Histórico do Estado da Universidade de 

Coimbra (1771), Coimbra: Universidade de Coimbra, 1972; e Estatutos da Universidade de Coimbra 
1772, Coimbra Universidade de Coimbra, 1972. 

44 Joaquim Veríssimo SERRÃO. (1990c), p. 73. Como, por outra parte, já se vinha tentando mediante 

as diversas reformas feitas durante os anos de 1559, 1565, 1567, 1572, 1580, 1592, 1598, 1612 e 1653. 

“Quer isto dizer – explica-nos Aníbal Pinto de CASTRO – que os ‘Estatutos de 1653’, também 
chamados ‘Estatutos Velhos’, por oposição aos novos que o Marquês de Pombal viria trazer a 

Coimbra em 1772, põem fim a um longo período de instabilidade e representam o resultado de uma 

demorada e penosa elaboração, que se vinha arrastando durante mais de um século”, em: Acta 
Universitatis Conimbrigensis. Estatutos da Universidade de Coimbra (1653): Por Ordem da 
Universidade, 1987, p. IX. 
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“os reis desejam impulsionar a pedagogia pelo caminho do 
pensamento científico, subtraindo-a das limitações escolásticas”45. 
Mostra eloqüente do que será também a fundação, em 1774, da 

Academia Real das Ciências de Lisboa. 
Pelo que se refere ao estudo do Direito, mediante a Lei da 

Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, “a razão, que se fortificara no 

terreno das ciências naturais, irrompe no terreno político-
jurídico”46 atacando, por um lado, envelhecidas estruturas jurídicas 
medievais (Direito Romano, Direito Eclesiástico); por outro, 
exaltando o conhecimento do Direito Natural, “já que ele constitui 
o alicerce ou fundamento de todo o Direito Positivo”47; e, 
finalmente, exigindo que na Universidade houvesse lições públicas: 
“I° do Direito Natural, Público Universal e das Gentes: II° da 
História Civil do Povo, e Direito Romano: III° da História Civil de 
Portugal, e das Leis Portuguesas” (Estatutos da Universidade de 
Coimbra 1772, Liv. II, Tit. II, Cap. III, § 10), pois, como escreve 

Carlos de Secondat, Barão de Montesquieu,  
 
“a lei, em geral, é a razão humana, enquanto governa a todos os 

povos da terra; e as leis políticas e civis de cada nação devem ser 
apenas casos particulares em que se aplica esta razão humana. 
Devem ser tão próprias ao povo para a qual foram feitas que seria 

um acaso muito grande que as leis de uma nação pudessem 
servir para outra”48. 

 

                                                      
45 P. Penner CUNHA. Sob Fogo. Portugal e Espanha entre 1800 e 1820, Lisboa: Livros Horizonte, 
1988, p. 26. 

46 Nuno J. Espinosa Gomes da SILVA. História do Direito Português, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1991, p. 339. 

47 Idem, p. 366. Ruth Maria Chittó GAUER esclarece-nos que “o Direito Natural brota da razão, 
afirmando os deveres humanos gerais; antecede ao Estado e é fruto de uma vontade superior 
(Deus); o segundo emana da autoridade civil (legislador)”. Em: (1996), p. 73. 

48 MONTESQUIEU, O Espírito das Leis, São Paulo: Martins Fontes, 1993, pp. 16-17 (Liv. I, Cap. III). 

Cfr.: Luis Antonio VERNEY. Verdadeiro Método de Estudar. IV. – Estudos Médicos, Jurídicos e 
Teológicos, Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1952, pp. 102-226. 
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Contudo, tanto esforço ilustrado do Marquês reformador 
de D. José I não conseguiu ocultar o tenaz despotismo com que se 
impunha. Assim, como ranço irônico do período absolutista 

português — sobre o qual dizia Antônio Sérgio: “a cultura 
autêntica, a cultura crítica, não impera ainda em Portugal. Somos o 
Reino Cadaveroso, somos o Reino da Estupidez”49 —, apesar de 

posar de Ilustração, faltou-lhe “o segmento que inunda a obra dos 
filósofos anunciadores do novo ideal, ou seja, a liberdade como 
expressão crítica”50 que constitui precisamente o caráter essencial 
da Ilustração. 

Ademais, o reformismo ilustrado foi experimentado pela 
sociedade portuguesa, em geral, como uma “coisa vinda de fora, do 
estrangeiro”51. E ainda que desde a independência do Império 
Espanhol (1640), Portugal quis como que se distanciar da Espanha 
e reformular sua cultura; na realidade, vai realizá-lo, não por si 
mesmo, mas debaixo da influência dos modelos culturais 

elaborados, segundo dizíamos, além dos Pirineus, provocando o 
confronto entre os castiços e os estrangeirados. Daí que, não sem 
razão, já em 1879, Oliveira Martins escreva: “duas vezes, quando D. 
João III e o Marquês de Pombal reformaram a Universidade, duas 
vezes importaram-se mestres estrangeiros”52; embora, de certo 

                                                      
49 Antonio Sérgio (1977), p. 28. 

50 Joaquim Veríssimo SERRÃO. (1990c), p. 238. Riolando AZZI, além disso, esclarece que na Reforma 
Pombalina “não se tratava, de fato, de colocar Portugal ao nível do pensamento ilustrado do século 

XVIII, nem de abrir as portas aos enciclopedistas franceses, senão simplesmente possibilitar que o 

reino lusitano recebesse a influência do pensamento científico do século XVII”. Em: A Crise da 
Cristandade e o Projeto Liberal. São Paulo: Edições Paulinas, 1991, p. 52. 

51 Francisco José Calazans FALCON. (1982), p. 483. Nosso autor define o fenômeno do 
“estrangeiramento” (idem, p. 204) como sendo “o produto de uma cisão entre aqueles que viajando 

e conhecendo outras realidades ou entrando em contato com os que vinham de fora, militares e 

diplomatas de outras nações, puderam mudar sua maneira de ver e de sentir; e os demais que, 

insulados, permaneceram impermeáveis a tudo o que viesse do estrangeiro. Foi este o ponto de 
partida para a divisão ideológica entre os nacionais ou ‘castiços’ e os ‘estrangeiros’, questão magna 

da Ilustração portuguesa”. Cfr. Jorge Borges de MACEDO. Estrangeirados. Um conceito a Rever. 
Lisboa: Editorial Templo, s/d.  

52 J. Pedro de Oliveira MARTINS. (1977), p. 58. 
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modo, exagere quando diz: “Se alguma coisa, de fato, nos 
individualiza, é a falta de afirmação de nosso gênio. Aquelas que 
poderíamos chamar qualidades peculiares nossas consistem na 

facilidade com que recebemos e assimilamos as de estranhos”53. A 
respeito, ainda que sem desmentir de todo a Oliveira Martins, 
parece-nos um pouco mais equilibrada a opinião de Antonio José 

Saraiva quando, em 1946, afirma:  
 
“Há um problema da cultura em Portugal de que hoje temos 
consciência cada vez mais nítida, mas que antes de nós foi 

repetidamente posto. Desde o século XVI sucede-se uma série de 
tentativas para enraizar entre nós uma cultura, que fracassa uma 
atrás da outra... é uma série de tentativas de aclimatação que 

somente suportam uma ou duas gerações e que têm que ser 
renovadas, se não se quer que o solo fique definitivamente 

estéril”54. 
 

Evidente que, seja disso o que for e independentemente de 

quem tenha razão, e ainda que a raiz do problema pareça-nos estar 
no próprio ponto de partida (ou melhor, na importação maciça de 
uma cultura estranha), o certo é que, de nenhuma maneira, nem 
nós nem os autores citados pretendemos dizer, com isso, que 
Portugal não exista ou que sempre esteja partindo — seria uma 

pretensão absurda — culturalmente de zero (Ex nihilo); pois, por 
um lado, sua própria tentativa de adaptação ao exterior ou, por 
outro, sua capacidade de resistência a o que vem de fora indicam 
uma entidade presente e uma identidade diferente que o estrutura, 
isto é, “um sentimento coletivo pré-existente em uma população 
desde muito tempo enraizada no solo pátrio, ainda que sujeita a 
vicissitudes de guerra e de conquista”55. 

                                                      
53 Idem, p. 56. 

54 Antonio José SARAIVA. Para a História da Cultura em Portugal. Lisboa: Livraria Bertrand, 1980, 
Vol. I, p. 7. 

55 A. A. Mendez CORRÊA. Raízes de Portugal. Lisboa: Edição de “Ocidente”, 1938, p. 16. 
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O próprio Marquês de Pombal, ainda que “governou com 
pulso de ferro”56, sentiria na própria carne que não era tão fácil — 
como se atrevera a pensar Oliveira Martins — mudar as estruturas 

e mentalidade do povo português; e não precisamente — como 
parecia insinuar Saraiva — porque ameaçasse o meio ambiente um 
solo estéril. Assim, à morte de seu amo e protetor (24 de fevereiro 

de 1777), e desde que D. João Cosme, Cardeal da Cunha, disse a 
Pombal: “Vossa Excelência nada mais tem a fazer aqui”, não lhe 
restará outra alternativa que se demitir (o que fará em 4 de março 
de 1777), ante a avalanche de rancorosas calúnias que constituem o 
começo da Viradeira57, durante a qual resultará processado (3 de 
setembro de 1779-15 de janeiro de 1780) e condenado a viver 
retirado da Corte. 

Assim sendo, apesar do legado de Pombal, “o velho conflito 
entre inovação e tradição”58, por enquanto, ia protelar-se até 
quando, no contexto da Revolução Francesa e como conseqüência 

do bloqueio à Inglaterra, decretado por Napoleão (Berlim, 21 de 
novembro de 1806), as tropas napoleônicas ao comando do 
General Junot invadam Portugal (27-30 de novembro de 1807) e 
obriguem a Família Real a refugiar-se no Brasil. 

Esses e outros acontecimentos — como veremos — 
marcarão o semi-reinado de D.Maria I, pois, ainda que vivendo 
entre 1734 e 1816, e assumindo o comando do Reino à morte de D. 
José I (24 de fevereiro de 1777), foi acometida subitamente (2 de 
fevereiro de 1792) por um “ataque de loucura”59 e, como 
conseqüência, em 10 de fevereiro do mesmo ano “expediu-se Aviso 

                                                      
56 Álvaro Teixeira SOARES. (1983), p. 218. 

57 Idem, p. 222. 

58 Kenneth MAXWELL, Marquês de Pombal. Paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996, p. 177. 

59 Ângelo PEREIRA. D. João VI Príncipe e Rei. A Retirada da Família Real para o Brasil. 1807. Lisboa: 
Empresa nacional de Publicidade, 1953, Vol. I. p. 57. 
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a todos os Tribunais fazendo constar a Regência do Príncipe pelo 
impedimento da molestia da Rainha”60. 

Mesmo assim, considerando que os enfrentamentos de 

Portugal e Espanha por questão de limites na América, graças aos 
Tratados de Madrid (13 de janeiro de 1750) e de San Idelfonso (1o 
de outubro de 1777), praticamente haviam terminado; o certo é 

que durante seu reinado começarão a sentir-se tanto as 
conseqüências políticas da Ilustração introduzida por Pombal 
quanto os “maus exemplos” representados pelas revoluções Norte-
americana (4 de julho de 1776) e Francesa (14 de julho de 1789). 
Conseqüências que D. João, nem como Príncipe Regente (1792-
1816) nem como Rei (20 de março de 1816-10 de março de 1826), 
será capaz de deter. Sobretudo, se temos em conta que sua antiga 
aliança com a Inglaterra61, a estas alturas, obrigará Portugal a jogar 
um papel político impróprio de uma Nação soberana no cenário 
europeu. Incluso quando sabemos que, de todos os seus ciclos 

econômicos dependentes da Colônia brasileira (Pau-Brasil: século 
XVI; Açúcar: século XVII; Ouro: Século XVIII), “foi o século XVIII a 

                                                      
60 Idem ibidem. A respeito, é interessante levar em consideração o que José Liberato Freire de 

CARVALHIO informa-nos em detalhe: “Desde o ano de 1793 até 1799, ainda que o Príncipe D. João 
assinasse todos os decretos e todas as leis que nesse período se publicaram, não foi considerado 

como regente, porque tudo se fazia em nome de sua mãe. Nesse último ano de 1799, porém, 

podemos dar por acabado o reinado de D. Maria I, porque ainda que por muitos anos conservou esse 
título, nunca mais o seu nome tornou a aparecer nos atos públicos; e seu filho, debaixo do nome de 

regente, entrou logo a governar absolutamente como se já fosse o verdadeiro rei de Portugal”. Em: 

Ensaio Histórico-Político sobre a Constituição e Governo do Reino de Portugal; em que se mostra ser 

aquele Reino, desde a sua origem, uma Monarquia Representativa: e que o absolutismo, a 
superstição, e a influência da Inglaterra são as causas da sua atual decadência. Paris: Em casa de 
Hector Bossange/ Na Officina Typographica de Casimir, 1830, p. 144. 

61 Em suas “Notas ao Capítulo I” – Nota (161) – de sua Tese de Doutorado, Braz Augusto Aquino 

BRANCATO informa-nos: “Se nos propuséssemos buscar, ao longo da história lusitana, o começo das 

relações de cooperação com a Inglaterra nos veríamos levados à origem mesmo de Portugal como 
Estado já que a Conquista de Lisboa (1147) por Don Affonso Henriques, primeiro rei de Portugal, 

contou com a colaboração de ingleses”. Em: D. Pedro I del Brasil, Posible Rey de España (Una 

Conspiración Liberal). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e 
Historia. Sección de Historia de América, 1984, Tomo I, p. 139. Cfr.: Alexandre HERCULANO. 

Historia de Portugal. Desde o Começo da Monarchia até o fim do Reinado de Affonso III. 
Paris/Lisboa: Livrarias Aillaud & Bertrand, 1914, Tomo III, pp. 7-31. 
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era de maior fartura para o Erário Régio”62, pois, apesar disso, em 
vez de torná-la autônoma economicamente tanta riqueza colonial, 
tornou-a dependente tanto de suas Colônias como do país amigo 

onde estava acontecendo a Revolução Industrial. Uma vez que “a 
inexistência desse núcleo manufatureiro, na etapa em que se 
transformam as técnicas de produção, no último quarto do século, 

fez com que Portugal se transformasse em uma sucursal agrícola 
da Inglaterra”63. 

Essa estranha dependência da economia portuguesa — que 
pagava com as importações brasileiras o que, por sua vez, 
importava da Inglaterra — 64, junto com o pouco entusiasmo inicial 
pelos ideais da Revolução Francesa65, logo transformado em franco 
rechaço da Revolução (não apenas por causa do Decreto dado pela 
Convenção Nacional, 19 de dezembro de 1792, em obediência ao 
qual a “Nação francesa concederia fraternidade e socorro” a todos 

                                                      
62 Roberto C. SIMONSEN. História Econômica do Brasil (1500-1820). São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1978, p. 265. 

63 Celso FURTADO. Formación Económica del Brasil. México: Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 

89. “Assim –informa-nos Fernando A. NOVAIS -, no plano político internacional, a preservação do 
ultramar português torna-se condição mesma da existência metropolitana; é sua moeda de 

garantia”. Em: Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). São Paulo: 

HUCITEC, 1979, p. 55. Cfr.: Jorge Miguel Viana PEDREIRA. Estrutura Industrial e Mercado Colonial 
Portugal e Brasil (1780-1830). Carnaxide: DIFEL, 1994, pp. 261-375. 

64 Silvestre Pinheiro FERREIRA nos diz: “§ 986. Quando eu digo dependência, como oposto a 

opulência, e prosperidade, não quero dizer, que os homens ou as nações prósperas e opulentas são 
independentes umas das outras... § 989. Mas a dependência das Nações civilizadas, não é como a das 

Nações civilizadas e pobres”, em: Preleções Filosóficas. São Paulo: Ed. Grijalvo/USP, 1970, pp. 280-
281. 

65 Como sabemos, no início a Revolução Francesa despertou simpatias porque – como o registra 

Armando Marques GUEDES – “aparecia como um movimento impetuoso, mas limitando-se (à 
inglesa) a renovar o fundo das instituições... A revolução fazia-se contra as classes privilegiadas, mas 

em nome do Rei, transformando-o, como símbolo mais alto do Estado, em um instrumento de 

reforma e de justiça social... Mas depois, os dirigentes e mentores não podiam deter a onda que ia a 

passos agigantados para a conquista jacobina. A Realeza foi deposta e o Rei guilhotinado. E desde 
então, a Revolução (que tão profunda influência havia de exercer no direito político e até na vida 

econômica de todos os países) passou a concitar o ódio das Nações monárquicas, pela necessidade de 

defesa do poder absoluto e também pela ameaça territorial que continham seus propósitos de 
expansão política”. Em: A Aliança Inglesa (Notas de História Diplomática). 1383-1943. Lisboa: 
Editorial Enciclopédia, 1943, p. 346. 
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os povos que quisessem recobrar sua liberdade, senão, sobretudo, 
pela indignação que provocou a morte pela guilhotina do Rei Luis 
XVI, 21 de janeiro de 1793) — como o mostram seus Tratados de 

aliança ofensiva e defensiva com a Espanha de Godoy (o qual lhe 
fará participar na chamada Guerra do Russilhão, finalizada com o 
Tratado de Paz de Basiléa, em 22 de julho de 1795) e a Inglaterra 

(26 de setembro de 1793), que, ante a beligerância mostrada pelos 
revolucionários franceses (em 20 de abril de 1792, a França já 
havia declarado guerra à Áustria; e em 7 de março de 1793, havia 
feito o mesmo com a Espanha), finalmente, havia se decidido a 
abandonar sua neutralidade frente à França revolucionária66 —, 
ademais de outros acontecimentos que à continuação veremos, 
constituirão o caldo de cultivo da futura irritação e reação 
napoleônica contra Portugal. 

Já com o mando de Portugal nas mãos de D. João, como 
Príncipe Regente (de fato, desde o 10 de fevereiro de 1792), 

portanto, Portugal irá sendo cada vez mais pressionado e 
encurralado, por um lado, pelas ameaças da França revolucionária 
(pois, alegando uma política de fingida neutralidade, de fato, 
colocava-se ao lado dos países coligados contra a França); por 
outro, pela ambígua e traiçoeira política da Espanha de Godoy (que 
havia oscilado entre a guerra aberta à França revolucionária: 
1793/1795; apoiando-se em Tratados defensivos e ofensivos tanto 

                                                      
66 Pelo Tratado de 26 de setembro de 1793, entre outras coisas, Inglaterra e Portugal comprometiam-
se com o seguinte: “Portugal confirma a obrigação contraída para com a Inglaterra em virtude dos 

tratados anteriores e obriga-se a fornecer como potência auxiliar e aliada de S. M. Britânica, todos os 

socorros compatíveis com a sua própria segurança (art. 2o.);... S. M. Fidelíssima prometia fechar 

todos os seus portos aos navios de guerra, armadores e corsários franceses durante o tempo em que 
a França estivesse em guerra com S. M. Britânica, proibindo aos seus vassalos exportarem dos seus 

portos para os de França ou levarem aos de França de qualquer outro pôrto, munições de guerra ou 

navais e até mesmo grãos, carnes salgadas ou outras provisões de bôca... (art. 4o.); Se uma ou outra 
das duas altas partes contratantes viesse a ser atacada, molestada ou inquietada em algum dos seus 

domínios, direitos, posses, ou interêsses, em qualquer tempo ou de qualquer modo por mar ou por 

terra, em conseqüência e ódio dos artigos e estipulações contidas neste tratado ou das medidas 
tomadas pelas duas altas partes contratantes em virtude dele, a outra parte contratante se obrigava a 

socorrê-la, fazendo com ela causa comum, pela maneira estabelecida nos sobreditos (Art. 5o.)”. Em: 
Armando Marques GUEDES. (1943), pp. 358-359. 
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com a Inglaterra: Aranjuez, 25 de maio de 1793; como com 
Portugal na Guerra do Russilhão e diversos Tratados — como os de 
San Ildefonso, 18 de agosto de 1796 e 1o de outubro de 1800 — com 

a França revolucionária, que a obrigavam a entrar em guerra 
contra Inglaterra e, inclusive, contra Portugal, visando obrigá-lo a 
optar francamente pela política francesa — caso da chamada 

Guerra das Laranjas, sucedida entre 20 de maio e 6 de junho de 
1801, pela qual Portugal cedeu à Espanha a Plaza de Olivenza —, 
nestes momentos, já sob a direção absoluta de Napoleão 
Bonaparte). 

Não obstante, com sua alegação para manter uma política 
de neutralidade no conflito europeu — que, como sabemos, 
praticamente não existia67 — e procurando dissuadir, de diversos 
modos, a França napoleônica de suas pressões para aliar-se a ela, 
Portugal ia sobrevivendo. Até que Napoleão, em sua vertiginosa e 
vitoriosa carreira, já como Imperador dos Franceses (desde 18 de 

maio de 1804), decreta em Berlim (21 de novembro de 1806) o 
Bloqueio Continental à Inglaterra e, depois do Tratado de Paz em 
Tilsit (8 de julho de 1807), um tanto irritado com a política 
dubitativa e clandestina levada a cabo pelo Príncipe Regente, dá 
um Ultimatum a Portugal.  

 

“No dia 14 de Agosto de 1807 chegarão á Côrte de Lisboa as 
Requizições de Napoleão — que se unisse Portugal á Cauza do 
Continente, fixasse os Portos, e declarásse a guerra aos Inglezes; e 

pozesse em sequestro todas as Propriedades Inglezas e prendesse 
os individuos desta Nação que se achácem em Portugal — O prazo 

                                                      
67 Ainda que Portugal haja declarado sua neutralidade (junho de 1803) no momento de formar-se a 

Terceira Coalizão (a qual concluiu com o Tratado de Presburgo, 1805), na realidade, pelo Tratado de 

Neutralidade firmado entre Espanha e França (19 de outubro de 1803), França obrigava a Espanha – 
precisamente para garantir sua “neutralidade” -, não apenas a pagar-lhe seis milhões de libras por 

mês, senão também a que “na eventualidade duma guerra entre a República Francesa e Portugal, 

compromete-se a obter que esta última Potência forneça, em virtude duma convenção secreta, a 
soma de um milhão por mês; e, por meio dêste subsídio, a neutralidade de Portugal será consentida 
pela França”. Em: Idem, p. 372. 
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para a decizão nas Instruções de Mr. Raineval era dádo até ao 1o 

de setembro”.68 
 

Ante a nota do Ultimatum — que terminava assim: “se no 
dia 1o. de setembro próximo, sua alteza Real o Príncipe e Regente de 
Portugal não tiver manifestado o desígnio de substrair-se á 
influência inglêsa,... entender-se-á que S. A. R. o Príncipe Regente 

de Portugal renuncia à Causa do Continente, e neste caso o abaixo 
assinado teria ordem de pedir passaportes e retirar-se, declarando 
a Guerra”69 —, em um jogo de neutralidade meramente formal 
(enquanto encontrava uma solução viável mais favorável), Portugal 
meio atende às requisições e até, finalmente, declara sua adesão ao 
Bloqueio Continental à Inglaterra (20 de outubro de 1807) e 
manda deter os súditos ingleses residentes no reino, assim como 
seqüestrar seus bens (8 de novembro de 1807). Porém nada disso 
bastou, pois, na realidade, a sorte de Portugal, nesse mar revolto 

de intrigas e ambições megalômanas, ia ser decidida no confronto 
pela hegemonia na Europa entre a França de Napoleão e a 
Inglaterra de Jorge III, líder que era das diversas coalizões 
antifrancesas. 

Assim, pois, enquanto estrategicamente ganhava tempo 
pelo lado francês, pelo lado inglês, em 22 de outubro de 1807, o 
Príncipe Regente de Portugal firmava uma Convenção secreta na 
qual:  

 

“As duas partes contratantes determinavam tomar de comum 
acôrdo as medidas que julgavam mais convenientes para conciliar 
os seus interêsses e provêr à segurança de amizade, que há tantos 

séculos existia entre elas, nomeando o Príncipe Regente para seu 

                                                      
68 Ângelo PEREIRA. Os Filhos de El-Rei D. João VI. Reconstituição Histórica com Documentos 

Inéditos que, na sua Maioria, Pertenceram ao Real Gabinete. Lisboa: Empresa Nacional de 
Publicidade, 1946, p. 102. 

69 Armando Marques GUEDES. (1943), p. 376. Cfr.: Jorge Borges de MACEDO. O Bloqueio 
Continental. Economia e Guerra Peninsular. Lisboa: Gradiva, 1990. 
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plenipotenciário o Conselheiro Sousa Coutinho,... e Sua 

Majestade Britânica o right honorable George Canning”70.  
 

Em conseqüência disso, estipulavam os dois primeiros 
artigos da referida Convenção:  

 

“Art. 1o. Logo que haja certeza de algum acto ou declaração hostil 
da França contra Portugal ou de que, para evitar a guerra 

Portugal tivesse de consentir em cometer de algum modo 
agressão contra a Grão Bretanha, nenhuma expedição seria 
tentada pelo Govêrno Inglês contra a Ilha da Madeira, ou contra 

outra possessão portuguesa; sendo necessária semelhante 
expedição, seria ela primeiro notificada ao Ministro do Príncipe 
Regente em Londres e com ele acordada... Art.. 2o. No caso de o 

Príncipe Regente levar a pleno efeito a sua resolução de passar ao 
Brasil, ou mesmo se, forçado a isso pelas tropas francesas, Sua 

alteza se decidisse a empreender a viagem ao Brasil, ou a mandar 
para ali um Príncipe da sua família, S. M. Britânica ajudá-lo-ia 
nessa emprêsa, protegendo o seu embarque, mandando-o 

escoltar até a América”71.  
 

Inclusive se adiantava que:  
 

“Art. 6o. Uma vez estabelecida a séde da monarquia portuguesa 
no Brasil, S. M. Britânica obrigava-se em seu nome e no dos seus 

sucessores a nunca reconhecer como Rei de Portugal a outro 
Príncipe que não fosse herdeiro e representante legítimo da 
Família Real de Bragança e a renovar e manter com a Regência, 

que S. Alteza deixasse antes de partir, as relações de amizade, que 
há tanto tempo ligavam as duas corôas. Art. 7o. Depois de 
estabelecido no Brasil o govêrno português, proceder-se-á à 

negociação dum tratado de auxílio e comércio entre Portugal e a 
Grão Bretanha”72.  
 

                                                      
70 Armando Marques GUEDES. (1943), p. 379. 

71 Idem, p. 380. 

72 Idem, pp. 381-382. 
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A sorte estava lançada para Portugal que, ao amparar-se 
sob a proteção da Inglaterra e, de certo modo, dando as costas ao 
Continente, confirmava, uma vez mais, sua ancestral vocação 

oceânica. 
Enquanto isso, Napoleão, cansado das meias medidas 

tomadas por Portugal em relação aos ingleses, de esperar que o 

Príncipe Regente tomasse “a resolução de romper com a Inglaterra 
e de unir suas esquadras com as outras do continente para que 
juntas lutassem contra o inimigo comum”73 — o prazo do 
“Ultimatum” havia se prorrogado de 1o de setembro para 1o de 
outubro — e suspeitando de sua dúplice e cúmplice política com a 
Grã Bretanha, firma com a Espanha, em 27 de outubro de 1807, 
em Fontainebleau, um Tratado secreto, junto com uma Convenção 
anexa (citada por extenso no capítulo anterior deste trabalho), nos 
quais se determina “a sorte futura de Portugal de um modo que 
concilie a política dos dois países”74, isto é, simples e claramente, 

sua invasão e desaparição política. 
Por conseguinte, por ordens expressas de Napoleão, as 

tropas acantonadas em Bayona (desde 29 de junho de 1807), sob o 
comando do General Junot, cruzam o Rio Bidasoa (16 de outubro 
de 1807) direto a Lisboa e, junto com algumas tropas espanholas — 
tal como ditava a Convenção anexa ao tratado —, invadem Portugal 
sem grandes dificuldades (19-30 de novembro de 1807). 

É nesta situação complicada, sob o signo da urgência e do 
conflito, que, por fim75, decide-se trocar a sede do governo do 
Império Português: de Portugal para o Brasil. Daí que seja possível 
dizer — de modo um tanto irônico — que “o fator acaso interpôs-se 

                                                      
73 José Maria QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO. Historia Del Levantamiento, Guerra y 

Revolución de España. Madrid: Ediciones Atlas/BAE, 1953, p. 6. 

74 Idem, Ibidem. 

75 Pois, como nos informa Braz Augusto Aquino BRANCATO, “esta solução já havia sido pensada em 
ocasiões anteriores, pelo menos por D. João IV, no século XVII, e no reinado de D. José I, no século 

XVIII. Também no século XVI a D. Antonio Prior do Crato, aconselhou-se prosseguir, de lá, a 
resistência contra Felipe II de Espanha”. Em: (1984), Tomo I, p. 140. 
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na história brasileira, transformando uma atrasada Colônia de 
onde se extraía madeira, ouro e açúcar, em sede de um Reino 
improvisado... o fator acaso chamou-se Napoleão Bonaparte”76. 

E ainda que chegando Junot a Lisboa (30 de novembro de 
1807) não pode mais capturar a Família Real portuguesa, pois esta 
havia embarcado apressadamente77 para o Brasil (27-28 de 

novembro de 1807) — ao qual chegou navegando junto à costa 
Atlântica brasileira, desde o Nordeste, fazendo uma parada na 
Bahia, até o Rio de Janeiro, entre 22 de janeiro e 7 de março de 
1808 —, certamente não podemos acusar essa saída, sem maiores 
averiguações, de um mero ato de covardia ou de “partida 
vergonhosa”78; pois tudo indica que D. João não desejava 
abandonar Portugal — como o mostra o fato, por exemplo, de que, 
ainda em 2 de outubro de 1807, firmou uma Proclamação aos 
brasileiros dizendo:  

 
“Fiéis vassalos, habitantes do Brasil... Em tão crítica conjuntura 

vos quero dar um claro testemunho do meu extremoso afeto,... 
Sendo meu Real dever não abandonar senão em último extremo 
vassalos como vós,... vos confio o príncipe meu primogênito, em 

que espero que pelo decurso do tempo achareis a herança, que ja 
em seus ternos anos principiei a transmitir-lhe, da minha 

particular afeição para convosco. Vós o deveis reconhecer com o 
novo título de Condestavel do Brasil, que houve por bem criar, e 
conferir-lhe, a fim de aliar melhor os interesses da Coroa com os 

vossos proprios”.79  

                                                      
76 Newton FREITAS. Los Braganza. Buenos Aires: Emecé Editora, 1943, p. 9. 

77 À semelhança de Mesonero Romanos, D. Francisco de Almeida Portugal, Conde do LAVRADIO, que 

naquele momento tinha pouco mais de onze anos de idade, registra: “Conservo d’esta epocha a 

recordação dum sonho, tal foi a rapidez dos preparativos, as conversas em segredo e coisas varias 
que se passavam e que eu não compreendia”. Em: Memórias do... 1a. Parte (1796-1833). (comentadas 

por D. José de Almeida Correia de Sá, Marquês do Lavradio, e revistas e coordenadas por Ernesto 

Campos de Andrada). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra/Imprensa Nacional, 1932, 
Vol. I, p. 15. 

78 José Liberato Freire de CARVALHO. (1830), pp. 156-157. Alan K. MANCHESTER. Preeminência 
Inglesa no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1973, p. 71. 

79 Francisco Adolfo de VARNHAGEN. História Geral do Brasil. São Paulo: Edições Melhoramentos, 

1975, Vol V. pp. 32-33. Por sua parte, Valentim ALEXANDRE diz-nos que “tudo parece indicar, 
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Pelo contrário, somente o fez em último extremo; e como a 
melhor maneira de preservar a Monarquia Portuguesa e seu 
Império. 

Nesse contexto, e pondo em prática tal estratégia embarca 
com toda a Real Família para os Estados da América, 
estabelecendo-se na Cidade do Rio de Janeiro até a Paz Geral; 

deixando nomeada apenas — como era de costume — uma 
Regência ou Conselho de Governadores — como Ele mesmo diz em 
seu Real Decreto de 26 de novembro de 1807 — “para na minha 
Ausencia governarem, e regerem estes Meus Reinos”80. Sem 
imaginar sequer que “a ocupação da metrópole provocava a 
ruptura do sistema imperial luso-brasileiro; e as condições da fuga 
da corte para o Brasil conferiam à Grã-Bretanha um papel 
determinante na condução da política portuguesa”81. 

Quer dizer, pelo contraste entre a atitude do povo 
português ao despedir-se em Lisboa e a que encontra em sua 

chegada ao Brasil — “Duas coizas (informa-nos o documento 
anônimo anexado à obra de Ângelo Pereira) se não podem 
exatamente descrever; nem a alegria e entuziasmo do Povo do 
Brazil com a chegada da Familia Real, nem a tristeza e 
consternação do Povo de Lisboa (edepois de todo o Reino) com asua 
partida”82 —, já se poderia pressagiar a nova forma de dialética da 
colonização que se desenrolaria daqui em diante. 

Deixando, para o próximo capítulo deste trabalho, o 
impacto da vida do Príncipe Regente (depois Rei), D. João, no 
Brasil; vamos concentrar nosso interesse, por ora, nos 
acontecimentos portugueses estritamente peninsulares. 

                                                                                                                
nomeadamente, que ao príncipe regente repugnava em extremo a deslocação para as Américas”. 

Em: Os Sentidos do Império. Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime 
Português. Porto: Edições Afrontamento, 1993, p. 161. 

80 “Real Decreto do 26 de novembro de 1807”. Em: Raul BRANDÃO. El-Rei Junot. Coimbra: Atlântida 
Editora, 1974, encarte entre as páginas 104-105. 

81 Valentim ALEXANDRE. (1993), p. 163. 

82 Ângelo PEREIRA. (1946), p. 114. 
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 De início, em 1o de dezembro de 1807 (precisamente o dia 
que, desde 1640, celebrava-se a Independência frente a Espanha), 
encontramos um Portugal invadido por tropas franco-espanholas a 

mando de um Ex-Embaixador Francês em Lisboa (1805), o atual 
General Junot. E ainda que o poderoso exército francês “é uma 
máquina viva, desespero e dor, com sangue, os pés inchados, a boca 

seca, frio, fome, sofrimento”83, praticamente sem encontrar 
resistência84, entra vitorioso em Lisboa. A política de Junot, 
inicialmente, mostra a chamada 1a Invasão (19 de novembro de 
1807- Convenção de Sintra, 30 de agosto de 1808), mediante uma 
“Proclamação de Junot aos Habitantes de Lisboa”85, como levada a 
cabo para salvar a Nação “e o vosso Príncipe da influência maligna 
da Inglaterra... O GRANDE NAPOLEÃO meu Amo envia-me para 
vos proteger, eu vos protegerei”. Não obstante, já no dia 13 de 
dezembro de 1807, no Castelo de São Jorge, manda içar a bandeira 
francesa em lugar do pendão português. Este gesto desrespeitoso 

                                                      
83 Raul BRANDÃO. (1974), p. 34. 

84 Seja porque “o Povo então não reciava nada dos Francezes,...: não havia então nenhum ódio 
Nacional contra a Nação Franceza, parecia que elles se dirigião contra os Inglezes sómente” (Ângelo 

PEREIRA (1946), p. 114); seja porque seguia a paradoxal orientação das “Instruções a que se refere 

Meu Real Decreto de 26 de novembro de 1807” dadas à Regência: “Procurarão, quanto possível fôr, 

conservar em paz este Reino; e que as Tropas do Imperador dos Francezes e Rei de Itália sejam bem 
aquarteladas e assistidas de tudo que lhes fôr preciso, em quanto se detiverem n’este Reino, evitando 

todo e qualquer insulto que se possa perpetrar, e castigando-o rigorosamente, quando aconteça; 

conservando sempre a boa harmonia, que se deve praticar com os Exércitos das Nações, com as 
quaes nos achamos unidos no Continente” (Raul BRANDÃO. (1974). Encarte entre as páginas 104-

105); ou, enfim, porque bastava – na interpretação do Príncipe Regente – sua ausência para 

satisfazer as exigências de Napoleão: “Vejo que pelo interior de Meu Reino marchão Tropas do 
Imperador dos Francezes e Rei de Itália, a que Eu Me havia unido no Continente, na persuasão de 

não ser mais inquietado; e que as mesmas se dirigem a esta Capital: E Querendo Eu evitar as 

funestas consequencias, que se podem seguir de huma defesa, que seria mais nociva, que proveitosa, 
servindo só de derramar sangue em prejuízo da humanidade, e capaz de acender mais a dissenção 

de humas Tropas, que tem transitado por este Reino  com o annuncio e promessa de não 

cometterem a menor hostilidade; conhecendo igualmente que ellas se dirigem muito 

particularmente contra a Minha Real Pessoa, e que os Meus Leaes Vassalos serão menos inquietados, 
ausentando-me Eu d’este Reino”. (Raul BRANDÃO. (1974). Encarte entre as páginas 104-105). 

85 José Acursio das NEVES. Obras Completas. História Geral da Invasão dos Franceses em Portugal e 
da Restauração deste Reino. Porto: Edições Afrontamento, s/d, Vol. I (Tomos I-II), pp. 243-244. Cfr.: 
Gazeta de Lisboa, 4 de dezembro de 1807. 
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para com a dignidade nacional, provocou, por um lado, que o povo 
protestasse e que somente fosse possível silenciá-lo e dispersá-lo a 
tiros das tropas francesas; por outro, que “souberam, até os 

incrédulos, que a Nação portuguesa havia caído em poder das 
águias”86 imperiais galas. Todavia, simulando uma política de 
reconciliação, Junot se atrevia a proclamar no dia seguinte:  

 
“Habitantes de Lisboa. O maior de todos os Crimes he a Rebellião. 
Vós vos deixastes arrastar ontem por alguns máos indivíduos, 

que para vos comprometer, se atrevêrão a atirar ás minhas 
tropas estando entre vós; eu os conheço; elles pagarão com a sua 
cabeça o insulto, que se atrevêrão fazer á Bandeira Franceza; mas 

eu não confundo entre os máos os Honrados Habitantes de 
Lisboa; e pela segurança dos bons Cidadãos, he que eu determino 
o que se segue...”87.  

 

E um pouco mais tarde, seguindo um conselho dado por 
Napoleão (em carta de 20 de dezembro de 1807, em ordem a 

desembaraçar-se do exército português), dissolveu as milícias e 
formou um corpo militar que saiu rumo à França em 27 de março 
de 1808, o qual, já em Bayona, e integrado ao grosso do exército 
imperial francês, o próprio Napoleão batizou com o nome de 
Legião Portuguesa. 

Porém o que, de tal modo, calou fundo na consciência dos 
portugueses e esgotou sua paciente impaciência, foi o fato de Junot 
anunciar, mediante a publicação de um Edital, e de pôr em prática, 
através de um Decreto (ambos datados do dia 1o de fevereiro de 
1808), o seguinte: 

 
“Os vossos interesses fixarão a attenção de Sua Majestade o 
Imperador, Nosso Augusto Senhor; toda a irresolução deve 

desapparecer, decidiose a sorte de Portugal, e segurouse a sua 
felicidade futura, pois que Napoleão o Grande o tomou debaixo 

                                                      
86 Idem, p. 271.  

87 Raul BRANDÃO. (1974). Encarte entre as páginas 168-169). 
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da sua omnipotente protecção. O príncipe do Brazil, 

abandonando Portugal, renunciou todos os seus direitos á 
Soberania deste Reino. A Caza de Braganza acabou de reinar em 
Portugal. O Imperador Napoleão quer que este bello paiz seja 

administrado e governado todo inteiro em seu nome, e pelo 
General em Chefe do seu Exercito”88. 
 

Portanto: 
 
“O General em Chefe do exército francês em Portugal, em nome 

de S. M. o Imperador dos Franceses, Rei de Italia, e em 
observancia das suas ordens, decreta: Artigo I. O reino de 
Portugal será daqui por diante governado todo inteiro e 

administrado em nome de S. M. o Imperador dos Franceses Rei 
de Italia, pelo general em chefe do exército francês em Portugal. 
II. O conselho de regência criado, por S. A. R. o Príncipe do Brasil 

no momento em que este Príncipe abandonou o reino de 
Portugal, fica suprimido. III. Haverá um conselho de governo pelo 

General em Chefe, composto de...”89. 
 

É, pois, a partir desse momento que, praticamente, tudo 
vai mudar. Em primeiro lugar, Junot que, usurpando os direitos do 
Conselho de Regência desde que chegou a Lisboa, apresentava seus 
documentos com a inscrição: “O governador de Paris, Primeiro 
Ajudante de Campo de Sua Majestade o Imperador e Rei General 

em Chefe. Em nome de S. M. o Imperador dos Francezes, Rei de 
Itália DECRETA”; agora o fazia assim: “Em nome de Sua Majestade 
O Imperador dos Francezes, Rei de Italia, Protector da 
Confederação do Rheno: Nós o Duque de Abrantes, General em 
Chefe do Exercito de Portugal, Temos Decretado e Decretamos o 
Seguinte”; atendendo a seu Decreto de 1o de fevereiro de 180890. E, 
inclusive, esclarecia: “Da data deste em diante todos os actos 

                                                      
88 “Edital”. Em: José Acursio das NEVES. Opus cit., pp. 320-322. 

89 “Decreto”. Em: Idem, pp. 322-324. 

90 “Decreto”. Em: Raul BRANDÃO. (1974). Encarte entre as páginas 176-177. O qual, ademais, 
decretava: “O Sello do Governo será o mesmo do Imperio Francez, com esta legenda: =Governo de 
Portugal=”. 
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Públicos, Leis, Sentenças, etc., etc., de qualquer natureza que sejão, 
que até agora se fazião, e processavão em Nome de S. A. R. o 
Príncipe Regente de Portugal, principiarão pela Fórmula seguinte”. 

Em segundo lugar, e nesse exato contexto, ainda não satisfeito com 
seus sucessivos títulos de Governador de Paris, General em Chefe 
do exército invasor e General em Chefe do Exercito de Portugal 

(desde 1o de fevereiro de 1808), induzido pelos aduladores de 
turno, “Junot cisma em ser, rei... O general mudou de natureza. 
Exige que lhe falem com reverência, seu ar é solene”91. E ainda que 
somente conseguirá agregar a seus títulos anteriores o de Duque de 
Abrantes (6 de abril de 1808), é nesse sentido que se organiza uma 
“Junta dos Três Estados sobre o chamado voto da nação dirigido a 
Napoleão... para que Junot fosse pedido para rei de Portugal”92. 
Celebrada entre os dias 23, 24 e 25 de maio de 1808 (presidida pelo 
Conde da Ega), encarrega a José de Abreu Campos, no dia 23, ante 
Junot, de ler o documento de petição93: 

 
“Os portugueses, lembrados de serem de origem francesa, 

descendentes dos primeiros conquistadores deste belo pais em 
1147, e de deverem à França, sua mãe pátria, o benefício da 
independência, que tiveram como nação em 1640, não podem 

deixar de recorrer agradecidos, e com todo o respeito, à paternal 
protecção que benignamente lhes oferece o maior dos monarcas 

que jamais o mundo viu... Senhor! — Desejâmos ser ainda mais 
do que eramos, quando abrimos o oceano a todo o universo. 
Pedimos uma constituição e um rei constitucional, que seja 

principe de sangue da vossa real familia. Dar-nos-hemos por 
felizes se tivermos uma constituição em tudo similhante à que 
vossa majestade imperial e real houve por bem outorgar ao grão-

ducado de Varsovia, com a unica differença de que os 
representantes da nação sejam eleitos pelas camaras municipaes, 

a fim de nos conformarmos com os nossos antigos usos. 
Queremos uma constituição, na qual,... a religião catholica 

                                                      
91 Raul BRANDÃO. (1974). p. 174. Especialmente as páginas 151-215 da mesma obra. 

92 José Acursio das NEVES. Opus cit., pp. 425-433. 

93 Idem, p. 429-431. Raul BRANDÃO. (1974), pp. 179-180. 
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apostolica romana seja a religião do estado; em que sejam 

admittidos os princípios da ultima concordata entre o imperio 
francez e a santa sé, pela qual sejam livres todos os cultos, e 
gosem da tolerancia civil e do exercicio público. Em que todos os 

cidadãos sejam iguaes perante a lei. Em que o nosso territorio 
europeu seja dividido em oito provincias, assim a respeito de 
jurisdicção ecclesiastica, como da civil,... Em que as nossas 

colonias, fundadas por nossos avós, e com o seu sangue 
banhadas, sejam consideradas como provincias ou districtos, 

fazendo parte integrante do reino, para que seus representantes, 
desde já designados, achem em a nossa organisação social os 
logares que lhes pertencem, logo que venham ou posam vir 

occupá-los. Em que haja um ministério especial para dirigir e 
inspeccionar a instrução publica. Em que seja livre a imprensa,... 
Em que o poder executivo seja assistido das luzes de um conselho 

d’estado, e não possa obrar senão por meio de ministros 
responsaveis. Em que o poder legislativo seja exercido por duas 

camaras com a concorrencia da auctoridade executiva. Em que o 
poder judicial seja independente, o codigo de Napoleão posto em 
vigor, e as sentenças proferidas com justiça, publicidade e 

promptidão. Em que os empregos publicos sejam exclusivamente 
exercidos pelos nacionaes que melhor os merecerem... Em que os 
bens de mão-morta sejam postos em circulação.... — Viva o 

imperador”.  
 

Era uma verdadeira revolução política, não fosse porque — 

como já registrávamos anteriormente —, e em quarto lugar, desde 
o 13 de dezembro de 1807 (apesar das mostras de obediência e 
fidelidade que uma Diputação do Reino, enviada por Junot, 
apresentou a Napoleão, no dia 26 de abril de 1808, em Bayona), ia 
se aguçando a reação iracunda do povo contra o invasor, tal como 
“Diz o livro da Intendência: 16 de D. º. Da Provincia chegam mais 
queixas... 17 de Dezembro (a Junot) — Continuam as prisões por 

motins... 18 de D. º. (a Junot) — Começam a aparecer pasquins. — A 
polícia propõe a Junot que se desarme o povo...”94. Enfim, os 
exemplos de patriotismo não vão sendo tão raros em uma Nação 

                                                      
94 Raul BRANDÃO. (1974), p. 172. 
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invadida, como o registra o General Loison, Comandante da 
Segunda Divisão do Exército Francês, em seu Quartel General de 
Mafra, no dia 1o de fevereiro de 1808: “PORTUGUEZES. Um dos 

vossos Compatriotas, Jacinto Correa, convencido de hum grande 
crime, foi condemnado á morte, esta severidade das leis assegura a 
tranquilidade publica de quem dependem as vossas vidas, e 

propriedades”95.  
Até que, animados pelas notícias esparsas do glorioso 2 de 

maio em Madrid96, deflagram, em 6 de junho de 1808, a luta 
organizada contra o invasor nas localidades do Porto (Província de 
Entre douro e Minho) e Chaves (Província de Trás-os-Montes)97, às 
quais secundam Braga (8 de junho), Bragança (11 de junho), 
Miranda do Douro (13 de junho), etc. “A guerra da independência 
ganhara foros de nacional e em todas as províncias o grito de 
revolta era o mesmo”98. 

Nesse torvelinho de acontecimentos aparece o Governo das 

Juntas Provinciais ou Locais — “foram elas as que sustentaram o 
Estado nos primeiros momentos da revolução”99 —, as quais serão 
coordenadas pela Junta Provisional do Supremo Governo que se 
organiza na Cidade do Porto, em 19 de junho de 1808, sob a 
Presidência do Bispo D. Antonio de S. José de Castro. Em seu estilo 
clássico de romance em vertigem, Raul Brandão relata-nos a 

                                                      
95 Idem. Encarte entre as páginas 176-177. 

96 Earle Macarthy MOREIRA em seu artigo: “A imprensa polêmica: espelho da crise do primeiro 

constitucionalismo espanhol” (Separata da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. Anais de XIV 

Reunião. Salvador – 1994, p. 77), escreve: Quando, a 2 de maio de 1808, o populacho madrilenho 

arremeteu contra a guarda que custodiava a translação do Infante Francisco de Paula para Baiona, 
sequer podiam imaginar os atores do quadro que desatavam uma das maiores e mais importantes 

conflagrações da história espanhola, européia e, por extensão, americana”. Cfr.: Benito PEREZ 

GALDOS. “El 2 de Mayo”. Em: Obras Completas. Madrid: Aguilar S. A de Ediciones, 1950, Tomo I, 

pp. 375-469. 

97 J. T. Montalvão MACHADO. “Onde se iniciou a revolta contra El-Rei Junot”. Em: Separata da 
revista Militar, No. 8-9, Lisboa: Agosto-Setembro, 1976, pp. 16-20. 

98 Joaquim Veríssimo SERRÃO. História de Portugal. VII. A Instauração do Liberalismo (1807-1832). 
Lisboa: Editorial Verbo, 1994, p. 43. 

99 José Acursio das NEVES. Opus Cit., Vol. II (Tomos III, IV e V), pp. 333-334. 
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rapidez com que os acontecimentos se sucedem, assim como as 
Proclamações (das quais, como exemplo, citamos a de 20 de junho 
de 1808, rubricada pelo Bispo, Presidente Governador do Porto):  

 

“Os sinos põem-se a tocar a rebate, e tocam a rebate quando 
menos se espera. Todos os dias os milicianos chegam com levas 
de jacobinos presos — todos os dias as esquinas se cobrem de 

editais e proclamações. É o Bispo, presidente governador, é o 
Intendente da Polícia, o juiz do povo, damas, padres, o bispo da 

Galiza — um inferno: PROCLAMAÇÃO Portuguezes: ...Ás armas, 
Portuguezes, para nos Libertarmos de huns Impios, de huns 
Facinorosos, de huns Roubadores, que a título de ‘Protecção’ vem 

arrancar as nossas Vidas, e os nossos Bens. Mas Lembrai-vos, que 
o tumulto, e a desordem não é defeza... O Governo não quer 
desordens; quer obediencia, e energia para a defeza, não para o 

tumulto... Povo Portuguez, praticai-o assim, e fazei-vos dignos da 
confianza de Governo, Viva o Príncipe Regente, Viva Portugal, e 

Vivão os Portugueses”100. 
 

Mas, apesar do entusiasmo dos portugueses e do excelente 
comando das operações militares pelo General Bernardim Freire 
de Andrade, deve-se reconhecer que “a intervenção britânica foi 
decisiva para apressar a derrota de Junot”101. Havendo 
desembarcado, em 1o de agosto de 1808, junto de Lavos, na foz do 

Mondego, sob o comando do General Arthur Wellesley (futuro 
Duque de Wellington), as forças unidas — a partir desse momento 
— de Portugal, Inglaterra e alguns espanhóis exilados vinham, 
inicialmente, libertar o Reino de Portugal da invasão francesa; 
logo, toda a Península Ibérica (uma vez formalizadas, em 4 de 
janeiro de 1809 — com Inglaterra — e em 29 de setembro de 1810 
— com Portugal —, também, as alianças com a Espanha); e 
finalmente, junto com o resto da Europa, incluída a França 

antinapoleônica, acabaram por libertar toda Europa do pesadelo, 
para uns, ou utopia, para outros, napoleônico. 
                                                      
100 Raul BRANDÃO. (1974), pp. 279-280. 

101 Joaquim Veríssimo SERRÃO. ( 1994), p. 51. 
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Assim, a Primeira Invasão Francesa a Portugal decidiu-se 
nas batalhas travadas nas localidades da Roliça e da Columbeira (17 
de agosto de 1808) e na povoação do Vimeiro (21 de agosto de 

1808); e concluiu com a Convenção de Sintra (30 de agosto de 
1808). 

Apesar disso, Napoleão, já desafiado e embalado pelo 

contexto da Guerra Peninsular, não desistia de suas intenções de 
domínio sobre Portugal. Por conseguinte, fará duas tentativas mais 
nesse sentido: 

 
a) A denominada Segunda Invasão Francesa que, sob o 

comando do General Soult, entrou por Chaves (12 de março 

de 1809) e ocupou Braga (20 de março de 1809) e Porto (29 

de março de 1809). E se não fora pelo mal-entendido fatal 

que levou à morte (acusado de traição por alguns moradores 

locais), em Braga (17 de março de 1809), o General 

Bernardim Freire de Andrade — junto com alguns 

companheiros de armas —, esta Segunda Invasão acabaria 

sem pena nem glória para os franceses, como, de fato, 

acabou (entre o 11 e 12 de maio de 1809) com a fuga de Soult 

e de seu Estado Maior (Delaborde, Loison e Quesnel) da 

cidade portuense, açussados pelas tropas anglo-lusas 

comandadas por William Carr Beresford (a estas alturas já 

nomeado Generalíssimo do Exército Português, por Decreto 

Real de 7 de março de 1809) e por Arthur Wellesley, 

Marechal General, Comandante-Chefe dos Exércitos Aliados.  

b) A conhecida como Terceira (e última) Invasão Francesa, a 

qual, sob o comando do famoso General Massena — 

apelidado filho querido da vitória — (acompanhado pelos 

Generais Montbrun, Ney Reynier e Junot), começou com a 

tomada da localidade de Almeida (15 de agosto de 1810) e a 

Batalha do Buçaco (27 de setembro de 1810), seguiu por 

Coimbra (30 de setembro de 1810), atravessou Vila Franca 

de Xira (10 de outubro de 1810) e chegou a Santarém, frente 

às Linhas de Torres Vedras (conjunto de fortificações 

projetado pelo Major José María das Neves Costa e 
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aproveitado estrategicamente pelo General Wellesley) 

disposto a tomar a Capital portuguesa. Porém o General 

Wellesley, disposto também a cumprir com o objetivo de 

não “deixar viva huma serpente, que os venha morder 

segunda vez”102, aplicou-lhe a Massena — usando as palavras 

de Carl Von Clausewitz (1780-1831) — uma defesa 

estratégica103 ou uma guerra de usura — “deixar que a 

hostilidade das populações, o Inverno rigoroso e a falta de 

mantimentos produzissem o necessário desgaste nos 

ocupantes... afastar um exército dos seus centros vitais, 

cortando-lhe o apoio militar e os víveres, o que, traduzindo-

se numa luta mais longa, não colocava um país invadido à 

mercê do seu inimigo”104 — que levou à expulsão total dos 

franceses do País (17 de abril de 1811) e iniciou (com a 

tomada de Badajoz ao General Soult, em 16 de maio de 1811) 

a perseguição às tropas napoleônicas no resto da Península 

Ibérica (tal como havia anunciado a Gazeta de Lisboa do dia 

17 de abril de 1811: “Welligton decidiu a sorte de Portugal e 

decidirá talvez a da Península”), até derrotá-las 

definitivamente no próprio território francês (Toulouse, 10 

de abril de 1814) e pôr fim ao fenômeno napoleônico (tanto 

mediante o Tratado de Paris, de 30 de maio de 1814, assim 

como, sobretudo, pelo Congresso de Viena, celebrado entre 

o 1o de novembro de 1814 e o 9 de junho de 1815). 

 

                                                      
102 Gazeta de Lisboa, 1o de janeiro de 1811. 

103 Carl Von CLAUSEWITZ explica-a mais ou menos assim: “se a defensiva é a forma mais forte da 
condução da guerra, mas tem um objetivo negativo, é evidente que só devemos recorrer a ela se a 

nossa fraqueza a tal nos obrigar, e é preciso abandoná-la logo que nos sintamos suficientemente 

fortes para visar a um objetivo positivo. Mas como nossa força relativa aumenta de ordinário se se 
obtém uma vitória graças à defensiva, é por conseguinte um desenvolvimento natural em guerra o 

de começar pela defensiva e terminar pela ofensiva” (Em: Da Guerra. São Paulo: Martins Fontes, 

1996, p. 467). Em conseqüência, “de um modo geral a defesa em guerra, portanto também a defesa 

estratégica, não é expectativa e aparato absoluto, nem por conseguinte passividade completa, mas 
um estado relativo e por isso mais ou menos impregnada de elementos ofensivos. Do mesmo modo, 

o ataque não é um todo homogêneo, mas está constantemente envolvido na defesa” (Em: Idem, p. 
741). 

104 Joaquim Veríssimo SERRÃO. (1994), p. 86. 



228 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

Com a derrota de Napoleão, mas, sobretudo, depois do 
Congresso de Viena — se levamos em consideração que nele “trata-
se, em essência, de um intento de costurar um mapa político 

continental que, ao mesmo tempo em que restaurasse a ordem das 
coisas que as iniciativas napoleônicas haviam praticamente 
destruído, refletisse a correlação de forças criadas nesse 

momento”105 —, e apesar da forte personalidade do Príncipe de 
Metternich (1773-1859) e à astúcia de Talleyrand (1754-1838), 
surge a Grã-Bretanha como o novo Império sucessor dos Impérios 
Ibéricos. Nesse sentido, e devido precisamente à sua antiga e 
intermitente aliança com a Inglaterra, Portugal participará no 
Congresso de Viena na categoria dos países considerados como 
“sub-aliados”106. E se em tal Congresso, por mandato do Art. 105 
da Ata Final (9 de junho de 1815), exige-se à Espanha que restitua 
Olivenza a Portugal; antes, pelo Tratado de Paris (30 de maio de 
1814), por ordem do Art. 10, obriga-se Portugal a devolver à França 

a Guiana Francesa. 
Ademais, bem sabemos que o progressivo declínio imperial 

de Portugal — pelo menos desde a saída do Príncipe Regente, que 
acarreta a mudança da sede da Monarquia de Lisboa para o Rio de 
Janeiro, fazendo os portugueses sentirem-se como uma “colônia de 
sua própria colônia”107 — formaliza-se: Primeiro, pela Carta Régia 
firmada na Bahia, aos 28 dias do mês de janeiro de 1808, mediante 
a qual se abrem os portos do Brasil ao “recíproco comércio e 
navegação entre os meus vassalos e estrangeiros”108, deixando 
Lisboa, em conseqüência, de ser o porto intermediário entre os 
produtos brasileiros e seus mercados de consumo. Segundo, pela 
anulação do Alvará Régio de D. Maria I (5 de janeiro de 1785), 

                                                      
105 Gabriel PEREZ TARRAU (Comp.). Historia de las Relaciones Internacionales (1815-1914). 
Documentos. Selección de Lecturas. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1992, p. 7. 

106 Franco NOGUEIRA. As Crises e os Homens. Lisboa: Ática, 1971, p. 234. 

107 Armando Marques GUEDES. (1943), p. 401. 

108 Inês C. INÁCIO & Tania Regina da LUCA. Documentos do Brasil Colonial. São Paulo: Editora 
Ática, 1993, p. 173. 
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mediante o Alvará Régio firmado no Rio de Janeiro, em 1o de abril 
de 1808, através do qual se ordenava que “daqui em diante seja 
lícito a qualquer dos meus vassalos, qualquer que seja o país em 

que habitem, estabelecer todo o gênero de manufaturas”109, 
retirando, assim, a dependência e o monopólio industrial lisboeta. 
Terceiro, pelo “funestissimo tratado de commercio de 1810”110, 

firmado no Rio de Janeiro, em 19 de fevereiro, amplamente 
favorável aos ingleses, os quais pagavam taxas de importação de 
15% sobre suas mercadorias contra 16% para produtos 
portugueses e 24% para os provenientes de outras Nações. Quarto, 
pelos desastres da guerra e seus efeitos111. E quinto, pela proverbial 
ingerência inglesa nos destinos de Portugal. Assim nos diz José 
Liberato,  

 
“depois da paz com a França ficamos verdadeiramente 

conquistados pela politica britannica tanto no que dizia respeito 
aos nossos negocios internos como aos externos, porque dentro 
de casa tínhamos um general Ingles, com uma numerosa 

officialidade da sua nação, que nos estava absolutamente 
governando, e fora della tinhamos a diplomacia Britannica, que 
reforçava esta conquista, dispondo de nossos bens e dominios 

como se fossem seus proprios”112. 
 

Se a toda essa grave calamidade, agregarmos, por um lado, 
o fato inconcebível de que, apesar das inumeráveis solicitações 
feitas ao Príncipe Regente, visando seu regresso a Portugal113 — tal 
                                                      
109 Idem p. 175. 

110 José Liberato Freire de CARVALHO. (1830), p. 334. Cfr.: Inês C. INÁCIO & Tânia Regina de LUCA 
(1993), pp. 175-177. 

111 Albert SILBERT informa-nos que “as ruínas causadas pela violência dos combates e pelas 

destruições foram consideráveis”. Em: Do Portugal de Antigo Regime ao Portugal Oitocentista. 

Lisboa: Livros horizonte, 1981, p. 71. 

112 José Liberato Freire de CARVALHO. (1830), p. 204. Em seu estilo irritadiço e apologético da 
soberania e monarquia portuguesa – “essencialmente constitucional” (p. 294) -, o autor em pauta 

chega a dizer: “Passamos, sim, de Portuguezes independentes e livres a miseraveis escravos de 
Inglaterra” (p. 291). 

113 Joaquim Veríssimo SERRÃO. (1994), pp. 109-113. 
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e como, por outra parte, ele mesmo o havia prometido114 —, tudo 
indicava que “não estava disposto a voltar tão cedo para 
Portugal”115; e, por outro, que, em vez de regressar, parece que 

respondia às constantes insistências portuguesas elevando o Brasil 
à categoria de Reino-Unido ao de Portugal e Algarves (16 de 
dezembro de 1815) — Decreto pelo qual o Brasil deixava de ser 

tratado como Estado e Domínio e suas Capitanias passavam a ser 
designadas como Províncias — então é possível entender que 
enquanto ele se tornava Rei, com o nome de D. João VI (20 de 
março de 1816) e batia-se com José Gervasio Artigas (1764-1850), o 
incômodo da situação em Portugal e sua efervescência com vista a 
mudá-la, de certo modo, ia escapando-lhe das mãos. Tudo isso, 
apesar dos conselhos dados, por exemplo, por Silvestre Pinheiro 
Ferreira em suas  

 
“Memórias Políticas sobre os Abusos Gerais e Modos de os 

Reformar e Prevenir a Revolução Popular Redigidas por Ordem 
do Príncipe Regente no Rio de Janeiro em 1814 e 1815”, 
sobretudo, no sentido do “regresso da Corte para Portugal e 

Providências Convenientes para Prevenir a Revolução, e Tomar a 
Iniciativa na Reforma Política”116. 
 

Claro que, parafraseando as palavras de Pinheiro Ferreira, 
ao não ser tomada pelo Monarca nenhuma das providências 
convenientes para prevenir a revolução, o povo português, por 
meio de seus membros mais esclarecidos, viu-se obrigado a “tomar 
a iniciativa na reforma política”, pois, “através do País o 
descontentamento contra o rei, os Ingleses e a regência eram 
acompanhados por uma situação económica e financeira deplorável. 

                                                      
114 Recordemos que em seu Real Decreto de 26 de novembro de 1807 havia dito que se estabelecia na 

“Cidade do Rio de Janeiro até a Paz Geral”. Em: Raul BRANDÃO. (1974). Encarte entre as páginas 
104-105. 

115 Ângelo PEREIRA. (1946), p. 281. 

116 Silvestre Pinheiro FERREIRA. Idéias Políticas. Rio de Janeiro/Brasília: PUC-RIO/Conselho Federal 
de Cultura/Editora Documentário, 1976, pp. 20-21. 
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Por toda parte lavrava um fermento revolucionário, que bem 
depressa conduziria à rebelião”117. 

Foi o que aconteceu com a chamada Conspiração de Gomes 

Freire de Andrade — respeitado e admirado General que havia 
regressado (26 de maio de 1815) de combater, junto a Napoleão, 
fazendo parte da Legião Portuguesa —, cujos motivos eram 

fundamentalmente: o indispensável regresso do Rei a Portugal (já 
que se tinha a impressão do que D. João VI queria abandonar o 
Reino e viver sempre no Brasil), a substituição da Regência — 
“servis instrumentos da política ingleza”, segundo as palavras de 
José Liberato118 —, a insuportável prepotência do Mariscal-General 
William Carr Beresford (secundada no Rio de Janeiro pelo Ministro 
Percy Clinton Sidney Smithe, Visconde Stransgsford) e, 
naturalmente, a abolição da absurda submissão política de 
Portugal à Inglaterra. Contudo, abortada (em 26 de maio de 1817) 
por traição (delataram a conspiração os Capitães José de Andrade 

Corvo de Camões e Pedro Pinto de Moraes Sarmento), terminou 
com a prisão, desterro ou morte dos implicados; tal como 
aconteceu com o próprio Gomes Freire, que foi enforcado (17 de 
outubro de 1817), depois queimado e suas cinzas jogadas ao Rio 
Tejo119. 

Não obstante, enquanto no Brasil D. João VI ocupava-se em 
sufocar (6 de março a 19 de maio de 1817) a insurreição 
republicana do Nordeste e, logo, por motivo de sua aclamação (6 
de fevereiro de 1818), em absolver alguns implicados na mesma; 

                                                      
117 ª H. de Oliveira MARQUES. Breve História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1995, p. 400. 

118 José Liberato Freire de CARVALHO. (1830), p. 206. 

119 Para esclarecer melhor algum ponto de vista tanto sobre a conspiração, como sobre o próprio 

Gomes Freire (1757-1817), pode-se consultar Ângelo PEREIRA. D. João VI Príncipe e Rei. Últimos 

Anos dum Reinado Tormentoso. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1958, Vol. IV, pp. 69-148; 
Em cujas páginas encontra-se a “Memória/Sobre/A Conspiração de 1817/Vulgarmente Chamada de 

Gomes Freire; /Escripta e Publicada/Por Hum Portuguez,/Amigo da Justiça E da 

Verdade./Impressão Liberal/Lisboa: /Anno de 1822”, atribuída a Joaquim José Salustiano Ferreira de 
Freitas, o célebre “Padre Amaro”, antigo Diretor do Periódico “O Padre Amaro. Sovella Política”, 
publicado em Londres (1820). 
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em Portugal, apesar da sorte de Gomes Freire, os ânimos rebeldes 
não se haviam apaziguado e, conforme a interpretação da 
situação120, tudo indicava que estavam criadas as condições 

objetivas para a eclosão de um câmbio repentino. 
Contava-se para isso também com sociedades secretas, 

como a da Maçonaria, tanto de origem francesa (à qual pertencia, 

por exemplo, Gomes Freire de Andrade) como inglesa (já em 1805, 
sob a jurisdição da Grã Loja da Inglaterra, havia-se fundado O 
Grande-Oriente de Portugal, presidido pelo Grão-Mestre Egas 
Moniz), que se encarregavam de propagar os princípios liberais. 
Precisamente será de uma destas associações (a Chamada Sinédrio, 
fundada na Cidade do Porto, em 22 de janeiro de 1818, pelo 
Desembargador Manuel Fernandes Tomás) que surgirá o 
movimento que dará início à revolução liberal portuguesa, a 24 de 
agosto de 1820. 

Segundo Valentim Alexandre121, o impulso decisivo para o 

levantamento liberal português será dado pelas conseqüências 
decorrentes da sublevação vitoriosa iniciada pelo Tenente Coronel 
Rafael del Riego y Nuñez, em 1o de janeiro de 1820, na Espanha, 
exigindo o restabelecimento da Monarquia Constitucional, tal e 
como o ordenava a Constituição gaditana de 19 de março de 1812.  

Será, pois, graças a esta nova conjuntura política originada 
na Península Ibérica que, de modo urgente e intermitente, a 
diplomacia lusa ver-se-á obrigada a pensar seriamente em resolver 
a singular situação portuguesa. Uns — caso de D. Pedro de Sousa 

                                                      
120 O Encarregado dos Negócios da Espanha em Lisboa, D. José Maria de PANDO, em Ofício, de 17 de 

junho de 1820, dirigido a D. Evaristo Pérez de Castro, assim se expressava: “Portugal acha-se 
submerso em um abismo de males,... O que chama aqui Governo é um caos de elementos 

heterogêneos, presidido por uma Junta inepta, desacreditada, pusilânime, sem força, dominada por 

um soldado estrangeiro, e humilhada pelos Ministros transatlânticos que a dirigem e depreciam”. 
Em: Arquivo Histórico Nacional de Madrid – Estado. Leg. 5383. Portugal. Corresp. De Embajada, 
1820. 

121 Ele o registra assim: “Mas o elemento novo mais importante, aquele que dá o toque final e 

decisivo a este quadro, resulta da eclosão da revolução liberal espanhola, no início de 1820”. Em: 
(1943), p. 445. 
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Holstein, Conde de Palmela, Embaixador na Inglaterra entre os 
anos 1812-1816 e, desde 1817, Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros do Reino — “pretendiam combater o perigo 

revolucionário através de medidas de política interna destinadas a 
abolir as principais causas de descontentamento”122; outros — 
como D. Miguel Pereira Forjaz (então Presidente da Regência) ou o 

Embaixador em Paris, Marquês de Marialva — “confiavam 
sobretudo na intervenção das potências européias para sustentar 
os Estados absolutistas da península”123. E, em meio a tudo isso, 
como que querendo detectar um vago sentir no imaginário social 
da população naquele difícil momento, a imprensa124 começava a 
insinuar: “Sejamos Luso-Espanhois-Constitucionais” que 
“escravos” do Brasil125. Idéias todas que se baralharam, 
principalmente no momento em que se inicia o movimento 
revolucionário do Porto (24 de agosto de 1820), quando ainda não 
se sabiam os “Destinos Futuros de Portugal”126. 

                                                      
122 idem, p. 449. 

123 Idem, Ibidem. 

124 Telmo dos Santos VERDELHO informa-nos: “Na história da língua portuguesa, revela-se muito 

importante a revolução de 1820. É o momento da consagração e verdadeira explosão do jornal, 

sobretudo da publicação diária, que vem exigir da língua um novo e surpreendente poder de 

comunicação e sugestão. A língua descobre-se o instrumento eficiente de dinamização da 
colectividade”. Em: As Palavras e as Idéias na Revolução Liberal de 1820. Coimbra: Instituto Nacional 
de Investigação Científica, 1981, p. 13 

125 José Liberato Freire de CARVALHO. Em: O Campeão Português (em Londres), No. 22, 16 de maio 
de 1820, pp. 356-357. 

126 Era o próprio José Liberato Freire de CARVALHO que, titulando assim um artigo jornalístico, em 

“O Campeão Português” (em Londres), No. 27, 16 de setembro de 1820, escrevia: “Nas circunstâncias 

em que está hoje Portugal só debaixo de três pontos de vista pode ser considerado: como país 
independente; como unido com o Brasil; ou como unido com a Espanha. O primeiro caso é 

inadmissível, porque ainda quando pudesse realizar essa independência, seria ela sempre nominal; 

pois que por sua posição e forças, comparativamente pequenas, seria constantemente um boneco ou 

em mãos de um protector, ou de um rival. O segundo, é o mais próprio e natural quando o Brasil, 
conhecendo seus verdadeiros interesses, queira fazer quanto pode, e quanto deve a favor dos 

Portugueses da Europa. O terceiro só pode ser um último esforço de desesperação, quando o Brasil, 

como já dissemos, não faça quanto pode ou quanto deve, porque na última extremidade melhor é 
fazer parte de uma grande, vizinha e livre nação, do que ser colônia de outra distante, mal 
governada, e que, em vez de proteger, é opressora”. (pp. 121-122). 
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É, pois, desde dentro desse amplo contexto, convulsionado 
pela “crise ideológica, nascida da progressiva difusão, nas cidades, 
de idéias políticas que consideravam a monarquia absoluta um 

regime opressivo e obsoleto”127, que vai rebentar a Revolução do 
Porto na madrugada de 24 de agosto de 1820. No Campo de Santo 
Ovídio, nos diz o Conde do Lavradio, “uma salva anunciou que se ia 

inaugurar em Portugal uma nova era de liberdade”128. A seguir, os 
Coronéis Sebastião Drago Valente de Brito Cabrera e Bernardo 
Correia de Castro e Sepúlveda, em conselho militar, leram cada 
um, ante as tropas, Proclamas do seguinte teor: 

 
“Soldados! – Uma só vontade nos una. Caminhemos à salvação 
da patria... Creemos um governo provisorio, em quem confiemos, 

Elle chame as Côrtes, que sejam o orgão da nação e ellas 
preparem uma constituição, que assegure nossos direitos. O 

nosso rei, o senhor D. João VI, como bom, como benigno e como 
amante de um povo que o idolatra, ha de abençoar nossas 
fadigas. Viva o nosso bom rei! Vivam as côrtes e por ellas a 

constituição!”. 
“Soldados! – Acabou-se o soffrimento!... Camaradas, vinde 
comigo. Vamos com os nossos irmãos de armas organizar um 

governo provisional, que chame as côrtes a fazerem a 
constituição, cuja falta é a origem de todos os nossos males... É 
em nome e conservado o nosso augusto soberano o senhor D. 

João VI, que ha de governar-se. A nossa santa religião será 
guardada... Santifiquemos este dia; e seja desde hoje o grito do 

nosso coração: Viva el-rei o senhor D. João VI, viva o exercito 
portuguez, vivam as côrtes e por ellas a constituição nacional”129. 
 

                                                      
127 Marcello CERQUEIRA. A Constituição na História. Origem & Reforma. Rio de Janeiro: Editora 
Revan, 1993, p. 184. 

128 Conde do LAVRADIO. (1932), p. 68. 

129 Clemente José dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). Documentos para a Historia das 

Cortes Geraes da Nação Portugueza. Lisboa: Imprensa Nacional, 1883, Tomo I, p. 6. Encontram-see 
na mesma página as duas Proclamações ou “Pronunciamentos” - como gosta de denominá-las 

Fernando Piteira SANTOS. Em: Geografia e Economia da Revolução de 1820. Mem Martins: 
Publicações Europa-América, 1980, p. 41. 
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Imediatamente depois, os próprios militares convocaram 
as autoridades civis na Câmara Municipal, e no mesmo dia 
formou-se uma Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, 

presidida por Antonio da Silveira Pinto da Fonseca, cujo Manifesto 
aos Portuguezes, entre outras coisas, dizia:  

 

“Nossos avós foram felizes porque viveram nos seculos 
venturosos, em que Portugal tinha um governo representativo 

nas côrtes da nação, e obraram prodigios de valor, emquanto 
obedeciam ás leis que ellas sabiamente constituíam, leis que 
aproveitavam a todos porque a todos obrigavam... Tenhamos, 

pois essa constituição, e tornaremos a ser venturosos. O Senhor 
D. João VI, nosso adorado monarcha, tem deixado de a dar, 
porque ignora nossos desejos, nem, é já tempo de pedir-lh’a, 

porque os males que soffremos, e mais ainda os que devemos 
receiar, exigem um promptissimo remédio. Imitando nossos 

maiores, convoquemos as côrtes, e esperemos da sua sabedoria e 
firmeza as medidas que só podem salvarmos da perdição e 
segurar nossa existencia política... Nos gloriosos campos de 

Ourique o exercito levanta a voz, e apparece a monarchia; hoje, 
no berço de Portugal, o exercito levanta a voz, e salva da 
destruição e da ruina este precioso deposito, confiado á sua 

guarda, e sustentado pelo valor de seu braço invencível, depois de 
muitos séculos de existencia. Portuguezes! O passo que acabaes 
de dar para a vossa felicidade futura era necessario e até 

indispensavel, e a vossa desgraçada situação plenamente justifica 
o vosso procedimento... O mundo conhece bem que a nossa 

deliberação não foi effeito de uma raiva pessoal contra o governo, 
ou de uma desaffeição á casa augusta de Bragança; pelo 
contrario, nós vamos por este modo estreitar mais os laços de 

amor, de respeito e de vassallagem com que nos achâmos 
felizmente ligados á dynastia do immortal D. João IV, e as 
virtudes que adornam o coração do mais amado de seus 

descendentes nos afiançam que elle ha de unir os seus aos nossos 
esforços, felicitando um povo que tantas acções de heroísmo tem 

praticado para lhe segurar na fronte a coroa do luso imperio. A 
mudança que fazemos não ataca as partes estáveis da 
monarchia... Portuguezes! Vivei certos dos bons desejos que nos 

animam. Escolhidos para vigiar sobre os vossos destinos, até o 
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dia memoravel em que vós, competentemente representados, 

haveis de estabelecer outra fórma de governo, empregaremos 
todas as nossas forças para corresponder á confiança que se fez 
de nós, e se o resultado for, como esperâmos, uma constituição 

que segure solidamente os direitos da monarchia e os vossos, 
podeis acreditar que será essa a maior e a mais gloriosa 
recompensa de nossos trabalhos e fadigas”130. 

 

Como vimos, é o texto programático de um movimento 
revolucionário que já se ressente do espírito restaurador 
implantado pelo Congresso de Viena na Europa. Isto é, ao mesmo 
tempo em que ainda se escutam alguns ecos da Marselhesa, não 
obstante, já não se discutem mais os direitos da Monarquia (por 
exemplo, desde a metafísica dos Direitos Naturais, Imprescritíveis, 
Inalienáveis e Sagrados do Homem); pelo contrário, apenas se 

procura encontrar sua razão de ser nas próprias raízes do processo 
histórico português. E o que se encontra nessa história e se salienta 

— usando as palavras de José Liberato Freire de Carvalho — é  
 
“que a monarquia Portugueza foi creada essencialmente 
constitucional com uma representação nacional; que em quanto 

esta esteve em pleno vigor nós fomos ricos, poderosos, grandes, e 
respeitados; e que ao passo que estas bellas instituições se foraõ 
esquecendo, tanto por abuso da coroa como por desleixo e 

indiferença dos povos, todas as nossas cousas foraõ gradualmente 
a peior”131. 

 

Por conseguinte, o argumento e invocação da razão 
histórica servirão aos revolucionários veintistas para, inicialmente, 
restaurar essa ordem constitucional (algo assim com se 
disséssemos que eles são conscientes de que o povo português 
exerceu sua soberania no momento da criação da Nação e da 

própria Monarquia); porém, certamente, não apenas no sentido 

estritamente restaurador — isto é, no sentido apontado, por 

                                                      
130 Clemente José dos SANTOS. (Coligidos e coordenados por). (1883), pp. 9-10. 

131 José Liberato Freire de CARVALHO. (1830), p. 294. 
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exemplo, por E. Burke em suas Reflexões sobre a Revolução na 
França (1790), já, a esta hora, criticado por Thomas Paine em The 
Rights of Man (1791-1792), enquanto que, segundo Paine, ele diz, 

“e diz para o mundo futuro, que um certo grupo de homens que 
existiu cem anos atrás fez uma lei e que agora não existe na nação, 
nunca existirá nem poderá existir, um poder para alterá-la”132 —, 

senão com sentido histórico e, portanto, revolucionário, daí que a 
vontade expressa nas palavras: “Tenhamos, pois, essa constituição, 
e tornaremos a ser venturosos”, ao não haver encontrado resposta 
satisfatória no Monarca D. João VI, “porque ignora nossos desejos”, 
termine no rebelde arrebatamento do “nem é já tempo de pedir-
lh’a, porque os males que soffermos, e mais ainda os que devemos 
receiar, exigem um promptissimo remédio”. 

Foi com esse programa e disposição que os revolucionários 
confrontaram-se com o poder central, representado em Lisboa por 
uma das várias Regências que vinham se sucedendo desde a saída 

de D. João VI e neste momento presidida por D. Miguel Pereira 
Forjaz. Inicialmente, ao saber as primeiras notícias do levante (29 
de agosto), acusou-o de “crime de rebelião” e criticou-o por 
convocar as Cortes “sem ordem expressa do monarca”; e, 
imediatamente, encomendou a repressão do movimento ao 
Tenente-General Francisco de Paula Leite (uma vez que Beresford 
encontrava-se ausente em viagem ao Rio de Janeiro), ao mesmo 
tempo que, contradizendo-se, convocava também as Cortes ao 
estilo tradicional (Proclamação de 1o de setembro de 1820). Não 
obstante, também tais medidas chegavam tarde, pois a essas 
alturas, a população achava-se entusiasmada com as promessas 
dos revolucionários. Assim, em 15 de setembro, exige dos militares 
em Lisboa a exoneração da Regência e a formação de um Governo 

Interino com vistas a entrar em acordo com os revolucionários do 
Norte, os quais já se haviam aproximado cerca de Coimbra desde o 
dia 12 de setembro. 

                                                      
132 Thomas PAINE. Os Direitos do Homem. Petrópolis: Vozes, 1989, p. 36. 
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Será em Alcobaça (27 de setembro de 1820) onde se realiza 
a reunião e se delibera sobre a formação de um único e novo 
Governo, o qual se organizou sob a orientação de dois órgãos com 

diferentes competências (Junta Provisional do Governo Supremo 
do Reino, encarregada da administração pública, e Junta 
Provisional Preparatória das Côrtes), iniciando suas funções, já em 

Lisboa, no dia 1o de outubro de 1820133, sempre em nome de D. 
João VI. 

Assim sendo, em 9 de outubro envia-se uma carta ao Rei — 
acompanhada de alguns Documentos sobre o levante —134, firmada 
pelos membros da Junta Revolucionária do Porto, em que se 
relatam os últimos acontecimentos e, ao final, se lhe faz saber:  

 
“Uma só cousa resta senhor, para completar os votos unánimes 

do povo portuguez, para estreitar ainda mais os vinculos que o 
ligam a vossa magestade e á sua augusta casa, para pôr uma base 
solida á sua regeneração e felicidade, para dar, emfim, a esta obra 

extraordinaria o ultimo sêllo da grandeza: e é que vossa 
magestade se digne ouvir e attender benignamente os clamores 
do seu povo, annuir aos votos ardentes que elle faz pela saudosa 

presença de vossa magestade ou de alguma pessoa de sua 
augusta família, que no real nome de vossa magestade nos 
governe e suppra seus paternaes cuidados, e approvar a 

convocação das côrtes, que a nação deseja e que nós julgâmos de 
inevitavel urgencia não demorar por mais tempo”. 

 

As notícias de Lisboa chegaram ao Rio de Janeiro em 12 de 
outubro. E a resposta de volta chegou a Lisboa em 16 de dezembro: 
D. João declarava ilegal a convocação das Cortes, embora 
consentisse em seu funcionamento, para apresentar propostas à 
espera da Real Sanção. Contudo, apesar da resposta Real, e uma 
vez expulso Beresford (18 de outubro), a revolução seguia seu 

                                                      
133 “Officio” e “Portaria”, Alcobaça, 27 de setembro de 1820. Em: Clemente José dos SANTOS 
(Coligidos e coordenados por). (1883), pp. 57-58. 

134 “Carta a el-rei”, Lisboa, 6 de outubro de 1820. Em: Idem, pp. 72-76. 
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próprio curso. Assim, em 31 de outubro expediram-se as 
Instruções que regeriam as eleições às Cortes Gerais 
Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa (as quais, 

depois da Martinhada, 11 de novembro de 1820, não seriam outras, 
com ligeiras alterações adaptativas, que as constantes no título III, 
Capítulos I ao V, Artigos 27 ao 103, da Constituição Espanhola de 

1812, segundo o novo acordo de 22 de novembro). As eleições 
realizaram-se nos dias 10, 17 e 24 de dezembro de 1820; e as 
Cortes, programadas em princípio, para entrar em funcionamento 
em 6 de janeiro de 1821, somente puderam iniciar suas atividades 
em 26 de janeiro do mesmo ano, presididas por D. Fr. Vicente da 
Soledade, Arcebispo da Bahia, depois de uma prévia reunião 
preparatória (acontecida no dia 24). 

Uma vez aprovado um mínimo Regimento Interno (27 de 
janeiro), as Cortes decretaram (30 de março) a formação de uma 
Regência “que em nome de el-rei o senhor D. João VI, exerça em seu 

real nome o poder executivo”135. Nessas andavam quando se deram 
conta que a inexperiência dos Deputados, somada à árdua 
discussão das rivalidades doutrinárias e à campanha eufórica 
desenvolvida em torno das Cortes pela Imprensa136, ameaçava o 
desenrolar de um trabalho sério, concreto e objetivo. Foi assim 
que, por iniciativa de Manuel Fernandes Tomás, Presidente em 
turno da Assembléia, em 29 de janeiro, formou-se uma Comissão 
visando elaborar algumas Bases para a articulação legislativa da 
futura Constituição Política da Monarquia Portuguesa. Tais 
Bases137 foram apresentadas em 9 de fevereiro, e aprovadas em 9 
de março de 1821, constando de 37 artigos, divididos em duas 
Seções: Dos direitos Individuais do Cidadão (Art. 1 ao 15) e Da 

                                                      
135 “Decreto”, Paço das Côrtes, 30 de janeiro de 1821, Em: Idem, p. 150. 

136 Telmo dos Santos VERDELHO nos diz: “A abundância de ‘periodiqueiros’ ou ‘publicistas’ ou 
‘folhetistas’ e a fúria ‘periodiquista’ está bem documentadas pelos numerosíssimos jornais que então 
se publicaram”. Em (1981), p. 14. 

137 “Bases da Constituição Política da Monarchia Portugueza”, Paço das Côrtes, 9 de março de 1821. 
Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). (1883), pp. 165-169. 
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Nação Portugueza, sua Religião, Governo e Dynastia (Art. 16 ao 
37). 

Parece-nos interessante destacar, por uma parte, que, já no 

momento de sua apresentação às Cortes, o Presidente da Comissão 
do Projeto de Bases ressaltava o fato de que “os membros da 
Comissão bem longe de se embrenharem no labirinto das teorias 

dos publicistas modernos, foram buscar as principais bases para a 
nova constituição ao nosso antigo Direito Público”138; por outra, 
indicar que, ademais da importância dada aos Direitos Individuais 
do Cidadão (inegável eco da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, do 26 de agosto de 1789), destacam-se as seguintes 
idéias de concepção monárquico liberal:  

 
“Art. 16. A nação portugueza é a união de todos os portuguezes de 

ambos hemisferios”; “Art. 18. O seu governo é a monarchia 
constitucional hereditaria, com leis fundamentais que regulam o 
exercicio dos tres poderes politicos”; “Art. 19. A sua dynastia 

reinante é a da serenissima casa de Bragança”; “Art. 20. A 
soberania reside essencialmente em a nação. Esta é livre e 
independente, e não pode ser patrimonio de ninguém”; “Art. 21. 

Somente á nação pertence fazer a sua constituição ou lei 
fundamental, por meio de seus representantes legitimamente 
eleitos”. 

 

Entretanto, enquanto isso acontecia em Portugal, no Brasil, 
apesar da urgência do momento, D. João VI “continuava hesitante 
entre a obstinação do Príncipe e do ministro favorito e a pressão 
dos argumentos de Palmela”139, o qual havia chegado ao Rio de 
Janeiro a 23 de dezembro. Quer dizer, o Príncipe D. Pedro, sem 
querer viajar para Portugal — como o desejava seu pai: Decreto de 
18 de fevereiro de 1821; o Ministro favorito, Tomas Antônio de Vila 

                                                      
138 Em: DIÁRIO DAS CORTES GERAIS E EXTRAORDINÁRIAS DA NAÇÃO PORTUGUESA, 27 de 
janeiro de 1821 a 25 de Janeiro de 1822, Lisboa: Imprensa Nacional, tomo I, p. 79. 

139 Tobias MONTEIRO. História do Império. A elaboração da Independência. Belo Horizonte/São 
Paulo: Itaitaia/EDUSP, 1981, Tomo I, p. 283. 
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Nova Portugal, contrariando a posição de Palmela; e Palmela 
querendo que D. João reagisse rápido diante da Revolução, se 
adiantasse aos acontecimentos e enviasse D. Pedro para Portugal, 

levando consigo algumas Bases constitucionais dadas por Ele. Sem 
embargo, os acontecimentos nem no Brasil nem em Portugal 
fizeram-se esperar. 

No que se refere ao Brasil, o 1o de janeiro de 1821 
amanheceu com a notícia de que a Província do Pará aderira à 
Revolução do Porto; o mesmo fará a da Bahia, em 10 de fevereiro. 
Todavia, o Rei pretendeu deter a avalanche revolucionária 
convocando “os procuradores das cidades e vilas do Reino do 
Brasil, e das Ilhas Portuguesas, para em junta de cortes se tratar 
das leis constitucionais que se discutirem nas cortes de Lisboa”140; 
porém já era demasiado tarde, e em 26 de fevereiro de 1821, no 
próprio Rio de Janeiro, o povo e a tropa reunidos exigiam que D. 
João VI jurasse a Constituição que estava sendo elaborada pelas 

Cortes de Lisboa. Às pressas, tudo foi feito. Primeiro pelo Príncipe 
D. Pedro (em nome de seu pai e no seu próprio), na Praça do 
Rossio, no balcão do Palácio de São Cristóvão; depois pelo mesmo 
Rei, D. João VI, na janela do Paço Real, no Palácio da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

A partir desse momento, estava claro que era necessária a 
presença da Família Real em Portugal ou de algum membro 
competente da Monarquia, tal como o haviam insinuado os 
revolucionários do Porto. Foi assim que, finalmente, embora só 
tenha embarcado em 26 de abril de 1821, mediante o Decreto de 7 
de março, D. João VI resolveu transferir, de novo, sua Corte  

 

“para a cidade de Lisboa, antiga séde e berço original da 
monarchia, a fim de ali cooperar com os deputados procuradores 

dos povos na gloriosa empreza de restituir á briosa nação 

                                                      
140 “Decreto”, Palácio do Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1821. Em: Alexandre de Mello MORAES 
História do Brasil-Reino e do Brasil-Império. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1982, Tomo 
I, p. 59.  
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portugueza aquelle alto grau de esplendor com que tanto se 

assignalou nos antigos tempos, e deixando n’esta côrte ao meu 
muito amado e prezado filho, o principe real do reino unido, 
encarregado do governo provisorio d’este reino do Brazil, 

enquanto n’elle se não achar estabelecida a constituição geral da 
nação”141. 
 

Pelo que se refere a Portugal, os deputados, depois de 
aprovarem as Bases da Constituição Politica da Monarchia 
Portugueza, haviam-nas jurado em 29 de março de 1821 e, à 
continuação, haviam se dedicado mais a trabalhar sobre a 
articulação jurídica da Constituição; mas sempre acompanhando 
sua tarefa legislativa com Decretos que, de certo modo, 
protegessem-na contra alguma surpresa desagradável de tintura 
absolutista. Nesse sentido deve-se entender o Decreto de 2 de abril 
de 1821 (referendado pela Regência em 5 do mesmo mês), o qual 
diz:  

 

“As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação 
portugueza, considerando que só é membro da sociedade aquelle 
que quer submetter-se á lei fundamental da mesma sociedade, 

declaram que todo o portuguez que recusa jurar simplesmente e 
sem restricção alguma a constituição da nação, ou as suas bases, 
deixa de ser cidadão e deve sair imediatamente do territorio 

portuguez”142. 
 

Ilustrativos, nesse sentido também, são os Decretos de 3 de 
julho de 1821 em ordem a “manter a tranquilidade publica no acto 
do desembarque de el-rei”143; principalmente aquele que se referia 
a castigar a “todo aquelle que nas referidas occasiões levantar 

                                                      
141 “Decreto”, Palácio do Rio de Janeiro, 7 de março de 1821. Em: Clemente José dos SANTOS 
(Coligidos e Coordenados por). (1883), p. 164. 

142 “Portaria”, Paço das Côrtes, 2 de abril de 1821/Palacio da Regencia, 5 de abril de 1821. Em: Idem, 
p. 181. 

143 Em: Idem, pp. 203-204. 
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outros vivas que não sejam á religião, côrtes, constituição, rei 
constitucional e sua real familia” 

Assim, quando o Rei chegou ao rio Tejo em 3 de julho, 

somente podendo desembarcar no dia 4, foi conduzido ao Palácio 
das Necessidades onde, depois de um solene Te Deum na Basílica 
de Santa Maria, levou-se a cabo o juramento seguinte:  

 
“Eu D. João VI, pela graça de Deus e pela constituição, rei do reino 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, juro aos Santos Evangelhos 

manter a religião catholica apostolica romana, observar e fazer 
observar as bases da constituição decretada pelas côrtes geraes, 
extraordinarias e constituintes da nação portugueza, e a 

constituição que ellas fizerem, e ser em tudo fiel á mesma 
nação”144. 
 

Imediatamente depois extinguiu-se a Regência, nomeou-se 
um Ministério e o Rei assumiu o poder Executivo. 

Segundo José Liberato, “as cortes, depois da chegada de D. 
João VI, deixaram de ser o que haviaõ sido até ali”145. Talvez isso se 
deva a que, apesar das reiteradas manifestações de D. João VI, no 
sentido de que “jamais faltaria ao que muito livremente havia 
jurado”146, o certo é que, como o registra Joaquim Veríssimo 
Serrão, “não se pode ter como juizo definitivo a adesão popular de 
Lisboa aos ideais de 1820, pois uma grande dose de 
conservadorismo ainda vivia na população. Por isso, as aclamações 
feitas a D. João VI dirigiam-se ao soberano há longos anos ausente, 
mais do que ao rei que prometera jurar a Constituição”147. 

Essas insinuações, pois, que pairavam no ambiente 
popular, reunidas, de algum modo, pelas disputas entre 

                                                      
144 Em: Idem, p. 208. 

145 Jose’Liberato Freire de CARVALHO, (1830), p. 241. 

146 Em: Clemente José dos SANTOS. (coligidos e coordenados por), (1883), p. 213. 

147 Joaquim Veríssimo SERRÃO. (1994), p. 376. 
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conservadores e liberais moderados ou regeneradores148, assim 
como o temor à reação das potências da Santa Aliança (Congressos 
de Troppau, outubro de 1820; e Laybach, 11 de janeiro de 1821), 

com exceção da Inglaterra149, e os conflitos com a Independência 
do Brasil — que estudaremos no próximo capítulo — atravessaram 
os trabalhos legislativos das Cortes Gerais, Extraordinárias e 

Constituintes da Nação Portuguesa, cuja obra maior será a 
Constituição Política da Monarquia Portuguesa, decretada e 
firmada em 23 de setembro de 1822, e jurada tanto pelos 
Deputados das Cortes (30 de setembro de 1822), presididas por D. 
Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, como pelo Rei — 1o. 
de outubro de 1822 —150. 

Da revolução iniciada na Cidade do Porto, pois, surgia, 
institucionalmente, do ponto de vista jurídico, uma nova sociedade 

                                                      
148 Assim denomina José Liberato Freire de CARVALHO aos revolucionários portugueses de 1820, 

quando escreve: “... direi pois que os regeneradores de 24 de agosto de 1820, com todo o 

indisputavel merecimento que tiveram em projectar taõ heróica empresa, e com toda esa brilhante 
gloria de haverem posto em primeira execução o seu projecto, naõ eraõ homens de revolução”. Em: 
(1830) p. 235. 

149 “El-Rei não anui à aliança de Troppau e Layback, e comunica a sua resolução à Assembléia 

Constituinte”, 3 de abril de 1821. Em: Alexandre José de Mello MORAES. (1982), Tomo II, p. 187. Ali 

somos informados que: “os monarcas da Europa antevendo que o poder real se enfraqueceria 
visivelmente no espírito do tempo, se os povos fossem governados por constituições feitas pelos 

delegados do povo, coligaram-se e formaram uma aliança no Congresso de Troppau e Layback, para 
não acederem o que tinham concordado os soberanos de Nápoles, Espanha e Portugal”. 

150 Sabe-se que “à imposição das cortes para jurar a Constituição, a Rainha de Portugal, Senhora D. 

Carlota Joaquina deu esta e enérgica resposta: ‘Senhor – Recebi esta noite, pelas mãos dos vossos 

Ministros, hum Decreto para deixar o vosso Reino. He pois para me mandar desterrada que V. M. 
me obriga a descer do Throno a que me chamou. De todo o meu coração vos perdõo, e me 

compadeço de V. M. Todo o meu desprezo e aversão ficará reservado para os que vos rodeião, e que 

vos enganão. Na terra do desterro eu serei mais livre que V. M. em vosso Palacio. Eu levo comigo a 
liberdade; o meu coração não está escravizado; elle jamais curvou diante de altivos súbditos que tem 

ouzado impõr leis a V. M., e que querem forçar minha consciencia a dar um juramento que ella 

desaprova... de mim se dirá: - A Rainha guardou inviolada a dignidade do Diadema, não deixou se 
manchasse o seu explendor; e quando Testas Coroadas, que empunhavão o Sceptro e a Espada, 

succumbirão, ella se manteve firme e impavida –‘”. Em: Ângelo PEREIRA. (1958), Vol. IV, pp. 175-
176. 
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regida por uma Constituição de 240 artigos151, cujos traços 
característicos parecem-nos ser os seguintes: 

De início, é interessante observar que as Cortes, ao 

decretarem que “A soberania reside essencialmente em a Nação” 
(Art. 26) e que “A Nação é livre e independente, e não pode ser 
patrimonio de ninguem. A ella somente pertence fazer pelos seus 

Deputados juntos em Cortes a sua Constituição, ou Lei 
Fundamental, sem dependencia de sancção do Rei” (Art. 27), 
tornando-se os “representantes legalmente eleitos” (Art. 26) da 
Nação, transformaram a Monarquia Absoluta do denominado 
Antigo Regime152 em uma “Monarquia constitucional hereditaria, 
com leis fundamentaes, que regulem o exercicio dos tres poderes 
politicos” (Art. 29); “Estes poderes são legislativo, executivo, e 
judicial” (Art. 30). Daí que, submetida a Monarquia à Constituição, 
somente lhe restava jurá-la e acatá-la, como o faz frente a ela o 
próprio Rei:  

 
“Dom João por Graça de Deos, e pela Constituição da Monarchia, 

Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil, e Algarves d’aquem e 
d’além mar em Africa etc. Faço saber a todos os meus subditos 
que as Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes decretarão, 

e Eu acceitei, e jurei a seguinte Constituição Politica da Monarchia 
Portugueza”. 

 

Contudo resulta estranho que, “em Lisboa, onde as Cortes 
tinham excelentes informações sobre o que se passava no Brasil 
pelo intercurso do pessoal político e pelas idas e vindas de 
personagens em evidência”153, à data de decretar e assinar a 

                                                      
151 Aqui nos guiamos pela “Constituição Politica da Monarchia Portugueza” (23 de setembro de 1822), 
publicada pela Comissão Internacional para a História da Assembléia de Estados e dos Parlamentos – 

Secção Portuguesa. Em: Constituições Portuguesas. Lisboa: Assembleia da República, 1992, pp. 15-
110. 

152 Marcello CAETANO informa-nos que “no começo do século XIX existia em Portugal um governo 
monárquico puro”. Em: Constituições Portuguesas. Lisboa: Editorial Verbo, 1981, p. 11. 

153 Oliveira LIMA. O Movimento da Independência, 1821-1822. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 
402. 



246 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

Constituição ainda se dê, intencionalmente, por ignorado o fato de 
que “D. Pedro respondeu com altivez às provocações de uma 
assembléia inchada de orgulho revolucionário e presa, ao mesmo 

tempo, em respeito ao reino irmão, de um delírio reacionário”154. 
Quer dizer, respondeu declarando a Independência do Brasil, no 7 
de setembro de 1822, com o grito rebelde de Independência ou 

Morte!. 
É estranho porque, mesmo sabendo que Portugal somente 

reconhecerá, mediante a intervenção da Inglaterra, a 
Independência do Brasil em 29 de agosto de 1825, além do que na 
Constituição o Rei ainda se denominava “Rei do Reino Unido de 
Portugal, Brasil, e Algarves d’aquem e d’além mar em África etc.”, 
em flagrante contradição com a soberania brasileira, as Cortes, ao 
legislar constitucionalmente sobre o Brasil (Título IV, Capítulo II. 
Da delegação do poder executivo no Brasil, Art. 128 a 132), 
manifestavam não outra coisa que sua evidente e nunca negada155 

vontade colonizadora. 
Além disso, por uma parte, a Constituição iniciava sua 

articulação com uma espécie de Declaração ao estilo francês, Dos 
Direitos e Deveres Individuaes dos Portuguezes (Título I, Capítulo 
Único, Art. 1 ao 19); e, por outra,  

 

“As Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação 
Portugueza, intimamente convencidas de que as desgraças 
publicas, que tanto a tem oprimido e ainda a oprimem, tiverão 

sua origem no despreço dos direitos do cidadão, e no 
esquecimento das leis fundamentaes da Monarchia; e havendo 
outrosim considerado, que somente pelo restabelecimento destas 

leis, ampliadas e reformadas, pode conseguir-se a prosperidade 
da Nação, e precaver-se, que ella não torne a cahir no abysmo, de 

que a salvou a heroica virtude de seus filhos” 

                                                      
154 Oliveira LIMA. Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 
181. 

155 Veja-se: “Discussão das Cortes em Relação ao Brasil”. Em: Alexandre José de Mello MORAES. 
(1982), Tomo II, pp. 188-191. 
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abrigavam uma grande esperança ao decretar a 
Constituição Politica da Monarchia Portugueza, “a fim de segurar 

os direitos de cadaum, e o bem geral de todos os portuguezes”. 
Sem embargo, semelhantes esperanças se veriam 

frustradas, por um lado, e no âmbito internacional, pelo peso 
incontido do ambiente restaurador, que desde 1814-1815, as 
potências da Santa Aliança (ultimamente através do Congresso de 
Verona, 22 de novembro de 1822) vinham impondo156; por outro, 
no âmbito nacional, em primeiro lugar, pela frustração daqueles 
que, apoiando a Revolução não experimentavam benefícios 
econômicos nem observavam a transformação de um 
desenvolvimento sócio-econômico acelerado; em segundo lugar, 
pela perda do território brasileiro que, com sua Independência (7 
de setembro de 1822), nem era mais Colônia portuguesa (como era 
a intenção iracunda das Cortes) nem tampouco Reino Unido ao de 

Portugal e Algarves (como sempre quis D. João VI); em terceiro 
lugar, não se pode passar por alto a insatisfação do Exército, assim 
como o rancor da Nobreza e do Clero contra a institucionalização 
de um Estado monárquico liberal que eliminava alguns de seus 
privilégios; em quarto lugar, o simbolismo e significado que havia 

adquirido para os portugueses absolutistas tradicionais o fato da 
recusa de D. Carlota Joaquina em jurar a Constituição; em quinto 
lugar, não apenas no ambiente internacional criado pelos países da 

                                                      
156 Isabel Nobre VARGUES nos diz: “Na Europa, o primeiro movimento liberal português 
representou um dos aspectos do triunfo do ‘regeneracionismo liberal’ (Portugal, Espanha, Itália e 

Grécia) face ao ‘restauracionismo realista’ (da França e da coligação conhecida com o nome da Santa 

Aliança, a Rússia a Áustria e a Prússia), definido pelo Congresso de Viena em 1814-1815... Digamos, 
por outras palavras, que a legitimidade absolutista e o equilibrio europeu que se pretendeu com a 

realização do Congresso de Viena vão acabar no confronto entre restauracionistas ultras (a Santa 

Aliança dos Reis) e regeneradores liberais (a Santa Aliança dos Povos). Para os primeiros, só uma 

restauração total poderia destruir os efeitos da revolução-regeneração. Para os segundos, que se 
opõem aos tratados de 1815, apostolando a liberdade, o que se tornava necessário era reformar as 

instituições e garantir a emancipação dos povos, utilizando para tal o capital teórico constituído pela 

herança revolucionária”. Em: “O processo de formação do primeiro movimento liberal: a Revolução 
de 1820”. Em: José MATOSO (Direcção de). História de Portugal. O Liberalismo (1807-1890) – 
Coordenação de Luís Reis Torgal e João Roque. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, Vol. V, p. 45. 
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Santa Aliança, como também no ânimo de muitos cidadãos, 
inclusive de seus próprios filhos, tinha-se a sensação de que D. João 
era refém “dessas facciosas, orrorozas e pestiferas Cortes”157; por 

último, em sexto lugar, estava claro que a ideologia liberal da 
Revolução era própria de uma minoria de intelectuais, 
comerciantes, advogados, militares e padres, ou, em outras 

palavras, de uma burguesia que, por uma parte, “asumiria 
significado de pequena monta na conjuntura portuguesa de 
então”158 e, por outra, que a igualdade formal de todos ante a Lei — 
decretada no Título I, Capítulo Único, Art. 9, da Constituição — não 
mostrava para a maioria da população que “essa dignidade jurídica 
implicava outras condições prévias, que de modo algum estavam ou 
efetivadas ou sequer pensadas”159. 

Essas condições foram, por conseguinte, as que, 
progressivamente, uma vez concluída a tarefa das Cortes Gerais 
Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa e iniciada a 

nova legislatura das Cortes Ordinárias da Nação Portuguesa (1o de 
dezembro de 1822), constituíram os fatores que motivaram a 
reação absolutista. 

Assim, em 23 de fevereiro de 1823, em Villa Real, Província 
de Trás-os-Montes, subleva-se o Tenente-General Manuel da 
Silveira Pinto da Fonseca, Conde de Amarante (sobrinho do que 
fora Presidente da Junta de Governo, António da Silveira), em 
nome do Absolutismo e contra a Constituição, gritando: “Morra a 
constituição e todos os seus sectarios”. Contudo, foi rapidamente 
sufocado pelo Exército Constitucional a mando de Luis do Rego 
Barreto. Não obstante, a revolta absolutista não ia parar por aí, 
apesar da convocação do Rei à fidelidade para com o governo: 

                                                      
157 “Carta de D. Pedro para D. João VI”, 19 de junho de 1822. Em: Ângelo PEREIRA. (1946), p. 291. 
Cfr.: Alexandre José de MELO MORAES. (1982), Tomo II, pp. 187-188. 

158 Joel SERRÃO. Temas Oitocentistas. II. Para a História de Portugal no Século Passado. Lisboa: 
Portugália Editora, 1962, p. 250. 

159 Joel SERRÃO (Seleccção, introdução e notas de). Liberalismo. Socialismo. Republicanismo. 
Antologia do Pensamento Político Português. Lisboa: Livros horizonte, 1979, p. 22. 
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“PORTUGUEZES: E quaes são os vossos deveres? Ser fieis ao Rei, 
obedecer á CONSTITUIÇÃO, e amar a RELIGIÃO”160, em 27 de 
março de 1823, o Regimento N. 23 da Infantaria de Lisboa 

abandona o Castelo de São Jorge e, na localidade de Vila Franca de 
Xira (para a qual, incógnito, também havia viajado o Infante D. 
Miguel, com vista a incorporar-se e pôr-se à frente da rebelião), 

lançando “Vivas” a “El-Rei absoluto”, inicia a sublevação conhecida 
como “Vilafrancada”. 

O movimento comandado por D. Miguel, ao qual 
somaram-se imediatamente outros Regimentos (como o do 
General Sepúlveda, por certo, encarregado de submetê-lo, em 30 
de maio), “tinha por fim acabar com a Constituição e devolver a D. 
João VI o título de rei absoluto”161. E ainda que o Rei, por 
proposição das Cortes, publicasse, em 30 de maio, uma 
Proclamação em que dizia:  

 
“Portuguezes: - Meu filho o infante D. Miguel fugiu de meus reaes 

paços e uniu-se ao regimento N. 23. Eu já o abandonei como Pae, 
e saberei punil-o como rei... Fiel ao meu juramento, fiel á religião 
de nossos Paes, eu saberei manter aquella constituição, que mui 

livremente acceitei. E eu ainda não faltei uma só vez á minha 
palavra” 162;  

 

na realidade, no dia 31, depois de entrevistar-se com os sublevados, 
proclamava: 

 
“Habitantes de Lisboa: - N’esta crise melindrosa cumpre-me 

como rei e como pae dos meus súbditos, salval-os da anarchia e 
da invasão, conciliando os partidos que os tornam inimigos. Para 
conseguir tão desejado fim é mister modificar a constituição; se 

ella tivesse feito a ventura da nação, eu continuaria a ser o seu 
primeiro garante; mas quando a maioria de um povo se declara 

                                                      
160 “Proclamação”, Paço da Bemposta, 4 de março de 1823. Em: Ângelo PEREIRA. (1946), p. 303. 

161 Joaquim Veríssimo SERRÃO. (1994), p. 392. 

162 “Proclamação”, Palácio da Bemposta, 30 de maio de 1823. Em: Clemente José dos SANTOS. 
(Coligidos e Coordenados por). (1883), p. 706. 
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tão aberta e hostilmente contra as suas instituições, estas 

instituições carecem de reforma. Cidadãos: Eu não desejo, nem 
desejei nunca o poder absoluto, e hoje mesmo o rejeito; os 
sentimentos do meu coração repugnam ao despotismo e á 

oppressão; desejo sim a paz, a honra e a prosperidade da nação. 
Habitantes de Lisboa: não receieis por vossas liberdades, ellas 
serão garantidas por um modo, segurando a dignidade da corõa, 

que respeite e mantenha os direitos dos cidadãos”163. 
 

Assim sendo, os, até aquele momento (2 de junho de 1823), 
representantes da Nação Portuguesa, reunidos em Cortes,  

 
“achando-se destituidos de poder executivo, que leve a effeito 
quaesquer deliberações suas,... interrompem as suas sessões até 

que a deputação permanente, que fica continuando em seu 
exercicio, ou o presidente das côrtes, julgue conveniente reunir os 

seus deputados; e protestam em nome de seus constituintes 
contra qualquer alteração ou modificação que se faça na 
constituição do anno de 1822”164. 

Havia triunfado, pois, a “Vilafrancada”. Já que a série de 
Decretos que D. João VI expediu em Vila Franca de Xira, nos dias 1 
e 2 de junho de 1823 (por exemplo, nomeando um novo 
Ministério; nomeando D. Miguel “commandante em chefe do 
exercito portuguez”; reintegrando D. Carlota Joaquina em seus 
direitos civis e políticos inerentes à sua qualidade de Rainha etc.), 
e, sobretudo, a Proclamação do dia 3 indicavam uma estranha e 
complexa volta ao Absolutismo. Quer dizer, na Proclamação — 
como veremos a seguir — convergia o ambiente político clássico da 
Restauração pós-napoleônica. Por um lado, havia os absolutistas; 
por outro, os liberais radicais que apelavam a uma Constituição 
liberal (isto é, em que a iniciativa constitucional parte do fato de 
afirmar que “a soberania reside essencialmente na Nação”); e, 

finalmente, os que não eram absolutistas de todo, nem tampouco 

liberais radicais, e preferiam uma Monarquia Constitucional, mas 

                                                      
163 “Proclamação”, Villa Franca de Xira, 31 de maio de 1823. Em: Idem, p. 712. 

164 “Declaração e Protesto”, Lisboa, Paço das Côrtes, 2 de junho de 1823. Em: Idem, p. 718. 
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ao modo francês de Luis XVIII, melhor dizendo, institucionalizada 
por uma Constituição outorgada pelo próprio Monarca. 

Procurando conciliar todos esses diversos elementos, D. 

João VI, como resultado da Vilafrancada, assim se expressava:  
 

“Portuguezes: - Em logar de uma constituição que sustentasse a 
nonarchia, e em logar de representantes escolhidos por vós, 

apparecem debaixo d’aquelle titulo sagrado um tecido de 
maximas promulgadas com o fim de encobrir principios 
subversivos e insubsistentes, que tinham o fim occulto de 

sepultar com a dynastia reinante a monarchia portugueza; e 
appareceram representantes quase todos eleitos pelas propias 
maquinações e subornos... Desenganados de seus erros, elles 

mesmos se dissolveram de facto, como de facto se congregaram; 
e eu as dissolvo de direito. Cuidadoso de vossos interesses, 
determinei salvar a minha dignidade real, fazendo renascer a 

monarchia, que deve ser a base e não o ludibrio de toda a 
constituição; e então se manifestou ainda mais a fidelidade 

portugueza até entre os fabricadores de tantos males, que em 
grande parte chegaram a reconhecer a sua ilusão. Portuguezes! O 
vosso rei, collocado em liberdade no throno de seus 

predecessores, vae fazer a vossa felicidade; vae dar-vos uma 
constituição, em que se prescreverão princípios que a experiencia 
vos tem mostrado incompatíveis com a duração pacifica do 

estado; e porque só se considera feliz quando tiver reunidos todos 
os portuguezes, esquece as opiniões passadas, exigindo fidelidade 

no comportamento futuro”165. 
 

Dissolvidas as Cortes, de fato (2 de junho) e de direito (3 de 
junho), dava-se início ao retorno do absolutismo a Portugal, 
mediante a promessa de um novo código (31 de maio) ou uma 
constituição (3 de junho) que tivesse como base a Monarquia. E 
ainda que tal promessa nunca se levou a cabo por D. João VI, 

mesmo assim, em 18 de junho, foi nomeada uma Comissão 
(presidida pelo Marquês de Palmela) com vistas a elaborar um 
Projeto de Constituição. Tal Projeto foi pessoalmente encomendado 

                                                      
165 “Proclamação” Vila Franca de Xira, 3 de junho de 1823. Em: Idem, pp. 748-749 
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pelo Marquês de Palmela a Francisco Manuel Trigoso de Aragão 
Morato166, dizendo-lhe:  

 

“que um partido muito poderoso obstava á publicação d’uma 
nova Carta; porem que El-Rei, não só para cumprir a sua 
promessa, mas por julgar que assim cumpria ao bem do Reino, 

estava inteiramente decidido a dá-la; mas queria que esta Carta 
fosse muito monarchica e desembaraçada das ideias demagogicas 

da extinta Constituição”167. 
 

Além do que, segundo Aragão Morato168, nem o próprio 
Marquês de Palmela (já em 29 de setembro de 1823) mostrava 
mais interesse pelo Projeto Constitucional; e, pelo visto, nenhum 
dos que rodeavam o Monarca queria, na realidade, um Monarca 
Constitucional, senão, mais cocretamente, uma Monarquia 

absoluta. 
Daí que não resulte de todo surpreendente que os 

absolutistas tradicionais, incitados por D. Miguel e por D. Carlota 
Joaquina, ante a possível volta de uma Monarquia Constitucional 
(mesmo a modo de uma Carta Outorgada) ou da clara vontade do 
Rei em ver, quando de sua morte, no Trono de Portugal seu filho 
D. Pedro (atual Imperador do Brasil), urdiram uma conspiração 
para, em definitivo, separá-lo do Trono antes do tempo. Isso foi, 
pois, o que se pretendeu na madrugada de 30 de abril de 1824 — 
acontecimento que será conhecido como Abrilada —169, quando as 

                                                      
166 António Manuel HESPANHA. “O projecto institucional do tradicionalismo reformista: um projecto 
de Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato”. Em: AA. VV. O Liberalismo na Península Ibérica na 

Primeira Metade do Século XIX. (Comunicações ao Colóquio organizado pelo Centro de Estudos de 
História Contemporânea Portuguesa – 1981). Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982, Vol I, pp. 69-90. 

167 Francisco Manuel Trigoso de Aragão MORATO. Memórias de... começadas a escrever por ele 

mesmo em princípios de Janeiro de 1824 e terminadas em 15 de Julho de 1835 (1777-1826). Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 1933, p. 185. 

168 Idem, pp. 187-188. 

169 Apesar de que tanto nas Proclamações (aos soldados e aos portugueses em geral) como na carta 

que dirigiu a seu pai (todas de 30 de abril de 1824), D. Miguel lhe dissesse: “não póde deixar de 
approvar minha heroica resolução, por isso que tem por fim salvar a vossa magestade das garras dos 
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tropas, a mando do Infante D. Miguel, neste momento 
Comandante em Chefe do Exército Português, postaram-se na 
Praça do Rocio e, à continuação, D. Miguel expediu ordens para 

aprisionar vários funcionários (entre os quais o Marquês de 
Palmela) e pôs um corpo de tropas no próprio Palácio da Bemposta 
com o fim de não permitir a saída do Rei nem a entrada de 

qualquer pessoa não identificada. 
Não obstante, não contava D. Miguel e seu grupo com a 

integridade do corpo diplomático estrangeiro que, no mesmo dia 
30, por iniciativa do Embaixador Francês, Hyde de Neuville, foi 
pessoalmente ao Palácio da Bemposta e frustrou os planos de 
obrigar o Rei a “prestar-se á assignatura da abdicação da coroa em 
favor d’elle”170. Contudo, certamente, depois da Vilafrancada e da 
Abrilada, o Rei não se sentia seguro com um caprichoso e inquieto 
Comandante em Chefe do Exército Português. Assim, sentindo-se 
meio prisioneiro de seu próprio filho, atendeu ao conselho de 

alguns diplomatas estrangeiros, no sentido de que se transportasse 
clandestinamente ao buque britânico Windsor Castle (9 de maio), 
e dali convocasse o Infante D. Miguel para que se apresentasse a 
receber suas “soberanas ordens”. A bordo do Windsor Castle, D. 
João VI reassumiu “a auctoridade de generalíssimo” e pelo mesmo 
Decreto (9 de maio de 1824) exonerou D. Miguel do cargo de 
“comandante em chefe do exército”, ao mesmo tempo que, 
mediante uma Proclamação, informava ao povo português sobre o 
desenrolar dos acontecimentos do dia 30 de abril e confirmava “no 
exercicio da auctoridade aquelles que d’ella estão revestidos 
emquanto não mandar o contrario, e ordeno a todos, e a cada um 
d’elles, a mais estricta obediencia ao que em meu real nome lhes for 

                                                                                                                
infames que o cercam e têem conduzido ás margens do precipicio”. Em: Clemente José dos SANTOS 
(Coligidos e Coordenados por). 1883, p. 855 

170 Idem, p. 857. 
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ordenado pelas auctoridades que de ora em diante os devem 
commandar”171. 

Depois de sua exoneração, D. Miguel escreveu uma carta ao 

Rei (12 de maio) solicitando-lhe “licença para viajar por algum 
tempo na Europa”, o que lhe foi concedido imediatamente. 
Embarcado o Infante dia 13, e restabelecida a ordem na Capital do 

Reino, D. João VI abandonou o Windsor Castle e voltou ao Palácio 
da Bemposta, na tarde de 14 de maio de 1824, “entre calorosos 
vivas dos seus súbditos”172. 

Havia terminado assim, com a Vilafrancada (27 de maio de 
1823) e a Abrilada (30 de abril de 1824), a primeira experiência 
liberal monárquico constitucional do Portugal contemporâneo, o 
qual, ao menos por agora, resistia a abandonar um regime 
classicamente denominado de absolutismo. Com a morte de D. 
João VI (10 de março de 1826), Portugal ver-se-ia envolto em uma 
nova experiência constitucional (esta vez com uma Carta 

Constitucional da Monarchia Portugueza decretada, e dada pelo Rei 
de Portugal e Algarves D. Pedro, Imperador do Brasil, aos 29 de 
abril de 1826) e em uma guerra civil motivada pela disputa entre 
D. Pedro e D. Miguel pelos direitos de sucessão à Coroa 
portuguesa. Mas esses são assuntos que não fazem mais parte do 
nosso marco de estudo. Assim o deixaremos para outra ocasião e 
entraremos, no próximo capítulo, a estudar o movimento 
constitucional brasileiro que se originou quase a par desse que 
acabamos de apresentar. 

 

                                                      
171 “Proclamação”, Bordo da nau ingleza Windsor Castle, surta no Tejo, 9 de maio de 1824. Em: Idem, 
p. 862. 

172 Idem, p. 866. 



 

CAPÍTULO SEXTO 

O MOVIMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 
Certamente que a formação antropogeográfica ou 

geopolítica do Brasil (onde acontecerá o movimento constitucional 
que nos ocupa no presente Capítulo, por certo, a cavaleiro entre a 
Época Moderna e a Contemporânea), sem dúvidas principia a 
partir das tribos-testemunha indígenas com que se chocaram, 
querendo ou não1, os homens europeus originários e provenientes 
de Portugal, a 22 de abril de 1500. E ainda que, ao final das contas, 
“o desfecho do processo foi-lhes adverso”2, junto com europeus 
invasores e escravos africanos, inicialmente, se constituirão nas 
raízes desse “Povo novo”3 chamado Brasil. 

Nesse sentido, a Carta de Pero Vaz de Caminha (1o de maio 
de 1500), escrita ao Rei D. Manuel I para lhe dar conta do achado, 
converte-se na Ata de Nascimento (Capistrano de Abreu) do futuro 
Brasil, o qual, passada a fase inicial de seu descobrimento e 

reconhecimento (1500-1502), entrará em uma fase de invasão, 

conquista e colonização progressiva: que começa com um período 
de arrendamento (1502-1505), atravessa o período das Feitorias 
(1506-1534) inicia o das Capitanias hereditárias (28 de setembro de 

                                                      
1 Frei Vicente de SALVADOR (Em: História do Brasil (1500-1627). São Paulo: Edições 

Melhoramentos, 1954, p. 37), informa-nos que “a terra do Brasil que está na América, uma das 

quatro partes do mundo, não se descobriu de propósito e de principal intento, mas acaso, indo Pedro 
Álvares Cabral, por mandado de el-rei Don Manuel no ano de 1500 para a India por capitão-mor de 

onze naves”. Sobre a intencionalidade ou casualidade do acontecimento, Cfr.: Harold JOHNSON – 

Maria Beatriz Nizza da SILVA, O Império Luso-Brasileiro 1500-1620 (Em: Joel SERRÃO e A. H. de 
Oliveira MARQUES (Direção de), Nova História da Expansão Portuguesa, Vol. VII), Lisboa: Editorial 

Estampa, 1992, pp. 66-74; os quais concluem que “no estado actual dos conhecimentos, a tese da não 

intencionalidade afigura-se-nos como a mais provavel conforme com a realidade dos factos.... A 
questão parece, contudo, estar longe de definitivamente encerrada”, P. 74.  

2 Florestan FERNANDES. “Antecedentes indígenas: organização social das Tribos Tupis”. Em: Sérgio 

Buarque de HOLANDA (sob a direção de). História Geral da Civilização Brasileira. I A Época Colonial. 
1. Do Descobrimento à Expansão Territorial. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989, p. 72. 

3 Darcy RIBEIRO incluindo o Brasil em tal tipologia, nos diz: “Nós os denominamos povos novos em 

atenção a sua característica fundamental de especie novae, porque compõem entidades étnicas 

distintas de suas matrizes constitutivas”. Em: El Proceso Civilizatorio. La Habana: Editoria de 
Ciencias Sociales, 1992, p. 231. 
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1532), e, por fim, chega ao estabelecimento do Governo Geral, 
depositado nas mãos do Primeiro Governador Geral Tomé de 
Souza (1549-1553). 

Iniciava-se, assim, a formação do Brasil como um país 
originalmente estruturado dentro do despertar de um macro 
sistema econômico denominado, atualmente, como Capitalismo; 

mas, ao mesmo tempo, violentamente incorporado a tal sistema — 
digamos global, total — mediante sua apropriação e integração a 
um sistema — por dizê-lo de alguma maneira — parcial, qual era, 
no amanhecer da Época Moderna, o vanguardista sistema colonial 
português. É precisamente, esse caráter colonial — pelo menos 
durante quase todo o período que nos ocupa — o que lhe vai 
outorgar, em grande medida, sua identidade. De tal modo que, 
pelo que tem especificamente relação ao Brasil-Colônia, é possível 
falar da estréia e vigência selvagem de um Capitalismo Colonial 
(desde o 22 de abril de 1500) ou de um Capitalismo Dependente e 

Periférico (a partir do 7 de setembro de 1822), atravessado e 
agravado por um Escravismo Colonial (extinto oficialmente no 13 
de maio de 1888), o qual, apesar das fortes pressões exercidas pela 
Inglaterra (por exemplo, mediante o Tratado com Portugal, 
firmado em 19 de fevereiro de 1810) visando aboli-lo, sem 
embargo, “nenhum país do Novo Mundo teve sua formação 
histórica tão modelada e condicionada pela escravatura quanto o 
Brasil. Para dizer tudo, nada menos de três quartas partes da 
história brasileira se desenvolveram sob o signo da escravatura 
como forma de propriedade e produção”4. 

Será, pois, tanto a luxuriosa e alucinante miscigenação 
racial e cultural — a qual nos mostrará em si mesma, por dizê-lo de 
alguma maneira, a difícil integração dos diversos “Brasis na 

                                                      
4 Décio FREITAS. Escravidão de Índios e Negros no Brasil. Porto Alegre: EST/ICP, 1980. Além do 
mais, sabemos que “na história das revoltas escravas brasileiras, a de Palmares ocupa lugar ímpar”, 

segundo estudo de Décio FREITAS intitulado: Palmares. A Guerra dos Escravos. Porto Alegre: 
Editora Movimento, 1973, p. 10. 



Alberto Vivar Flores | 257 
 

 
 

História”5 —, como a paradoxal incrustação, na origem e 
desenvolvimento do Capitalismo da Modernidade, de um 
Capitalismo de caráter Colonial, girando em torno de um 

Escravismo também de caráter Colonial, o que lhe outorgue, de 
certo modo, sua diferença e originalidade; como, também, sua 
enorme dificuldade de interpretação a partir de modelos teóricos — 

normalmente europeus — previamente estabelecidos. Uma vez 
que, segundo Jacob Gorender,  

 
“o modo de produção escravista colonial é inexplicável como 
síntese de modos de produção preexistentes, no caso do Brasil. 

Seu surgimento não encontra explicação nas direções unilaterais 
do evolucionismo nem do difusionismo... o escravismo colonial 
emergiu como um modo de produção de características novas, 

antes desconhecidas na história humana. Nem ele constituiu 
repetição ou retorno do escravismo antigo, colocando-se em 

seqüência ‘regular’ ao comunismo primitivo, nem resultou da 
conjugação sintética entre as tendências inerentes à formação 
social portuguesa do século XVI e às tribos indígenas”6. 

 

Talvez, entre outras coisas, a essa consciência de 
originalidade deva-se que Enrique Dussel — pensando na 
colonização da América Latina como um todo — escreva: “Em 
efeito, América Latina não se encontra simplesmente na ‘pré-
modernidade’..., porque em nosso continente não houve 
propriamente feudalismo, nem mundo feudal; e o tradicional tem 
uma idiossincrasia particular que tem que ser resgatada 
positivamente”7. E ainda que seja verdade que a América Latina foi 
conquistada e colonizada por Espanha e Portugal renascentistas; 
também é verdade que Espanha e Portugal, por sua vez, como 

                                                      
5 Darcy RIBEIRO. O Povo Brasileiro. A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995, pp. 269-440. 

6 Jacob GORENDER. O Escravismo Colonial. São Paulo: Editora Ática, 1992, p. 40. 

7 Enrique D. DUSSEL. “La introducción de la ‘Transformación de la Filosofía’ de K. – O. Apel y la 
Filosofía de la Liberación (reflexiones desde una perspectiva latinoamericana)”. Em: AA. VV. 
Fundamentación de la Ética y Filosofía de la Liberación. México: Siglo XXI, 1992, p. 46. 
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agentes da colonização, experimentaram uma tremenda 
transformação da Modernidade ante o processo de transformação 
da realidade americana. Nesse sentido, ainda que se possa dizer 

que a América Latina nasceu ao mesmo tempo em que a 
Modernidade, não obstante, assinala Dussel de forma lapidar, 
“nunca fomos modernos: sempre sofremos a Modernidade”8. 

Assim sendo, parece-nos que é possível abordar, pois, 
desde a privilegiada ótica que nos oferece a outra cara da 
Modernidade, desde o “viver em colônias”9 e desde os motivos e 
interesses próprios que brotam de semelhante situação, as diversas 
manifestações nativistas brasileiras em direção ao despertar de 
uma tomada de consciência da nacionalidade e, por conseguinte, 
da liberdade e independência do Brasil, cujo final, certamente, será 
marcado pelos acontecimentos de 7 de setembro de 1822, pelos 
debates na Assembléia Constituinte de 1823 e, claro, pela Carta 
constitucional outorgada por D. Pedro I, em 25 de março de 1824. 

Sem presumir de exaustiva nossa investigação, parece-nos 
que tais manifestações irão aparecendo — junto ao Barroco nas 
Belas Artes, em geral —, por exemplo, nas diversas histórias 
nacionais que começam a se escrever: “História da província de 
Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil” (1576), de Pêro 
de Magalhães Gandavo, e a “História do Brasil (1500-1627)”, de 
Frei Vicente do Salvador10; assim como naquelas obras que 
chamam a atenção para sua auto-suficiência em recursos naturais: 

                                                      
8 Idem, p. 48. 

9 Luiz dos Santos VILHENA. Recopilação de Notícias Soteropolitanas e Brasílicas. Bahia: Imprensa 
Official do Estado, 1921, Livro I, p. 289. 

10 João Cruz COSTA nos diz a respeito: “No século XVII já se percebe a importância econômica do 

Brasil. A experiência holandesa, os engenhos de açúcar haviam posto em evidência a nossa terra. E, 
se não fosse a história tão respeitosa ante os documentos, nossa imaginação nos autorizaria a dizer 

que o Brasil, nesse momento, torna-se independente de Portugal. ...A história de nossa terra começa 

a ser escrita; há como que a intuição de que a Colônia transformar-se-á em uma Nação. É desse 
tempo a ‘História do Brasil’, de Frei Vicente do Salvador. Para esse Frade, o Brasil já não é 

simplesmente uma expressão geográfica. Já é uma expressão histórica e social”. Em: A Filosofia no 
Brasil. Ensaios. Porto Alegre: Edição da Livraria do Globo, 1945, p. 39. 
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como o “Tratado Descriptivo do Brasil em 1587” de Gabriel Soares 
de Souza, e “Cultura e Opulencia do Brasil por suas Drogas e 
Minas” (1711), de André João Antonil. 

Como também, ainda que radicalmente de outra maneira, 
nas diversas insurreições que se organizaram, seja contra o 
estrangeiro não português, seja contra as discriminações e os 

abusos do, por si, já pesado jugo do sistema colonial português; 
delas nos permitimos elencar as mais significativas11: 

 

a) A Invasão holandesa (14 de fevereiro de 1630-26 de 

fevereiro de 1654). Sobre ela, Manoel Bomfim nos diz que “é 

honra de brasileiro reconhecer que, desde a reação contra o 

holandês, Pernambuco dava o tom nacional a esta pátria”12; 

já que, praticamente dada por perdida tal Capitania para o 

Império, “foram os nacionais que fizeram a verdadeira 

guerra ao holandês, e o bateram, alijando-o 

definitivamente”13. Homens como o índio Felipe Camarão, 

negros como Henrique Dias e brancos como Vidal de 

Negreiros distinguiram-se na resistência e expulsão. 

b) Certamente que nem a expulsão dos holandeses, nem a 

revolta de Beckemam (São Luis do Maranhão, 25 de 

fevereiro de 1684), nem a dos Emboabas (1708-1710) — 

guerra entre paulistas e emboabas ou portugueses 

estrangeiros — e nem a dos Mascates (Olinda-Recife, 1710-

1711) — guerra entre comerciantes pernambucanos e 

comerciantes portugueses — pretendiam a separação total 

ou parcial do território brasileiro em relação a Portugal; 

contudo, eram, sim, indício de que a “colônia, aos poucos, 

despertava para a sustentação de suas aspirações e daquilo 

                                                      
11 Barbosa LIMA SOBRINHO. Desde Quando Somos Nacionalistas? . Petrópolis: Vozes, 1995, pp. 13-
27. 

12 Manoel BOMFIM. O Brasil Nação. Realidade da Soberania Brasileira. Rio de Janeiro: Topbooks, 
1996, p. 80. 

13 Idem. O Brasil na América. Caracterização da Formação Brasileira. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, 
p. 281. 
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que entendia que era dever do poder público conceder-lhe ou 

reconhecer-lhe”14. 

c) Outra coisa, um tanto diferente, vai acontecer com a 

Inconfidência Mineira (15 de março de 1789-21 de abril de 

1792), com a Conjuração dos Alfaiates (Bahia, 12 de agosto 

de 1798-20 de outubro de 1798) e, um pouco mais tarde — 

em condições algo diversas —, com a República de 

Pernambuco (6 de março de 1817-19 de maio de 1817); já que 

poderíamos dizer que todas elas se ligavam “a todo um 

processo que unificava, de certo modo, as Américas 

espanhola e portuguesa nos mesmos anseios de liberdade”15, 

quer dizer, à emancipação total dos impérios vigentes na 

Península Ibérica.  

 

Pelo que respeita à Inconfidência Mineira, sua intenção está 
claramente manifesta na denúncia que Joaquim Silvério dos Reis 
faz dos inconfidentes — principalmente do “Alferes Joaquim José da 

Silva Xavier, cujo delito tem já abundante prova,... que ele era o 
principal motor da projetada sublevação”16 —, ao comunicar “que 
estava tramada uma forte e ampla conjuração e sublevação entre os 
poderosos e magnates do país,... para o substrair ao domínio e 
senhorio de S. Majestade e reduzi-lo à independência de um estado 

livre e absoluto”17. Fato que não foi possível concretizar — apesar 

                                                      
14 Arthur Cezar Ferreira REIS. “Inquietações no Norte”. Em: Sérgio Buarque de HOLANDA (Sob a 

direção de). História Geral da Civilização Brasileira. I A Época colonial. 2. Administração, Economia e 
Sociedade. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1993, p. 381. 

15 Idem, “A Inconfidência Baiana”. Em: Sérgio Buarque de HOLANDA (Sob a direção de). (1993), p. 
417. 

16 “VILA RICA, 11-07-1789. Relatório do Visconde de Barbacena a Martinho de Melo e Castro, 

Secretário da Marinha e Ultramar, sobre a Inconfidência Mineira”. Em: Autos de Devassa da 
Inconfidência Mineira. Brasília/Belo Horizonte: Câmara dos Deputados/Governo do Estado de Minas 
Gerais – Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1977, Vol. 8, p. 192. 

17 “CACHOEIRA DO CAMPO, 25-03-1789. Carta do Visconde de Barbacena ao Vice-Rei Luís de 

Vasconcelos e Sousa, relatando a denúncia recebida de Joaquim Silvério dos Reis”. Em: Autos de 
Devassa da Inconfidência Mineira. (1977), Vol 8, p. 118. 
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de que os Estados Unidos da América via-o com bons olhos18 — 
devido fundamentalmente à traição de Joaquim Silvério dos Reis e 
à conseqüente suspensão da Derrama19, pretexto que serviria para 

a convocação de um levante popular. 
Pelo que se refere à Conjuração dos Alfaiates, o motivo da 

convocação à sublevação estava evidentemente escrito nas cópias 

dos papéis encontrados em alguns lugares da cidade, na manhã do 
dia 12 de agosto de 1798:  

 
“Aviso ao Clero e ao Povo Bahinense Indouto. O poderoso e 
Magnífico Povo Bahinense Republicano desta Cidade da Bahia 

Republicana Considerando nos muitos e repetidos Latrocinios 
feitos com os títulos de imposturas, tributos e direitos que são 
cobrados por ordem da Rainha de Lisboa e no que respeita a 

inutilidade da escravidão do mesmo Povo tão sagrado e Digno de 
ser livre, com respeito à liberdade e igualdade ordena, manda e 

quer que para o futuro seja feita nesta Cidade e seu termo a sua 
revolução para que seja exterminado para sempre o pessimo jugo 
reinavel da Europa”20.  

 

No entanto, descoberta a Conjuração, o assunto foi 
oficialmente encerrado com o Oficio que D. Fernando José de 
Portugal dirigiu a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, no dia 20 de 
outubro de 1798, fazendo-lhe “um relato minucioso dos 
acontecimentos”21. 

                                                      
18 “MARSELHA, França, 4-05-1787. Relatório de Th. Jefferson a Jon Jay, Secretário de Estado dos 

Estados Unidos em Filadélfia, sobre sua viagem ao sul da França”. Em: Autos de Devassa da 
Inconfidência Mineira. (1977), Vol 8, pp. 30-32. 

19 Kenneth MAXWEL. A Devassa da Devassa. A Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal 1750-1808. 

São Paulo: Paz e Terra, 1995, p. 168. Cfr.: “VILA RICA, 14-03-1789. Ofício circular do Visconde de 
Barbacena às Câmaras participando a suspensão da derrama”. Em: Autos de Devassa da 

Inconfidência Mineira. (1977), Vol. 8, pp. 116-117. Sabe-se que a data correta do documento é a de 17-
03-1789, pois a denúncia de Joaquim Silvério dos Reis foi feita em 15 de março de 1789. 

20 Affonso RUY. Primeira Revolução Social Brasileira (1798). São Paulo/Brasília: Companhia Editora 

Nacional/ MEC-INL, 1978, p. 46. Cfr.: Braz do AMARAL. Fatos da Vida do Brasil. Bahia: Tipografia 
Naval, 1941, pp. 40-45. 

21 Affonso RUY. (1978), pp. 68-73. 
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É costume distinguir, nestes dois últimos fatos, por uma 
parte, a dimensão revolucionária eminentemente política que 
caracterizaria a Inconfidência Mineira e a dimensão marcadamente 

social da Conjuração Bahiana; assim como, por outra, uma maior 
incidência do exemplo da Revolução da Independência Norte-
americana (4 de julho de 1776) na Mineira e uma grande influência 

da Revolução Francesa (14 de julho de 1789) — sobretudo do 
período inicial republicano, 1792-1795 — na Baiana22. Mas, seja 
dessas influências, maiores ou menores, o que for, o certo é que 
ambos os intentos revolucionários constituem, por um lado, “o 
último marco da inquietação nacionalista que encheu todo o século 
XVIII, nessa transitoriedade histórica que atingiria o ápice na 
revolução pernambucana, em 1817”23; e, por outro, a reação 
nativista que, se bem “reflete a influência espiritual e política de 
outras nações, fora da órbita absolutista e absorvente do domínio 
português”24, também expressa “O esforço em romper o padrão 

econômico e a sujeição imposta pela Coroa lusitana, incompatíveis 
com a vida e interesses do Brasil”25. 

É a partir desses novos interesses surgidos no Brasil-
colônia, e penosamente gestados nesse progressivo dar-se conta de 
sua insustentável condição colonial, que nos parece possível fazer 
uma releitura da Modernidade nos Trópicos ou do “Brasil como 
civilização européia nos trópicos”26, cujas características levem-nos 
tanto a descobrir uma certa originalidade, assim como, em 
conseqüência, a concluir que “não é razoável então o uso de 

                                                      
22 Idem, p. 1. Cfr.: Carlos Guilherme MOTA. Idéia de Revolução no Brasil (1789-1801). Estudo das 

Formas de Pensamento. Petrópolis: Vozes, 1979, p. 88-89. Ainda que recalquemos as maiores 
incidências, certamente, não nos atrevemos a fazer distinções radicais; pois, por exemplo, Eduardo 

FRIEIRO falando do Cônego Luís Vieira da Silva, pergunta-se: “Era um afrancesado?”, e responde-se: 
“Pode-se admiti-lo”, em: O Diabo na Livraria do Cônego. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, p. 51. 

23 Affonso RUY. (1978), p. 3. 

24 Idem, Ibidem. 

25 Idem, ibidem. 

26 Gilberto FREYRE. Nôvo Mundo nos Trópicos. São Paulo: Editora Nacional e EDUSP, 1971, pp. 127-
148. 



Alberto Vivar Flores | 263 
 

 
 

esquemas válidos para realidades européias para pensar a 
Revolução nesta parte de Ocidente”27. Claro, a originalidade da 
Modernidade nos Trópicos e a quebra de esquemas europeus para 

interpretar a realidade ibero-americana — voltamos a dizer —, 
basicamente, deve-se à transformação que a civilização de raiz 
européia sofre durante o processo civilizatório ibero-americano e, 

principalmente, à especificidade do processo histórico com que se 
origina e se desenvolve Ibero-américa — neste caso, Brasil —, cujos 
aspectos mais sobressalentes — pelo menos no período de nosso 
estudo — são em grande parte resultado do sistema colonial que se 
implantou desde o mesmo amanhecer da Modernidade. 

Assim sendo para dizê-lo de forma um tanto sumária: 
 

a) Enquanto na Europa cancelava-se a Época Medieval com a 

queda de Constantinopla em poder dos turcos (1453) e com 

os descobrimentos geográficos, inaugurava-se a História 

Universal (com sua perspectiva eurocêntrica), em meio a 

um ambiente renascentista carregado de cultura clássica, de 

humanismo e antropocentrismo; no Brasil, interrompia-se 

bruscamente o processo histórico natural indígena, graças 

precisamente à universalização invasora da conquista e 

colonização européia. 

b) Enquanto na Europa a Cristandade entrava em crise devido 

à Reforma Protestante e tentava se reestruturar mediante o 

Concílio de Trento; no Brasil, iniciava-se um árduo processo 

de Evangelização/Catequização e de 

Desculturação/Aculturação, cujo fruto maior será a 

produção de um imaginário social teocêntrico indo-afro-

ibero-americano (protegido pela inquisição) conivente, 

quase sempre, com a exploração ou escravidão afro-

indígena. 

c) Enquanto na Europa processava-se uma mudança de 

paradigma com a Revolução Científica levada a cabo por 

                                                      
27 Carlos Guilherme MOTA. (1979), p. 87. 
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Copérnico, Newton, Bacon e Descartes, entre outros (da 

qual praticamente Portugal apartar-se-á); no Brasil adquiria 

hegemonia uma Pedagogia que transmitia um método 

científico e uma ciência aristotélico-tomista. 

 

Enfim, se os próprios portugueses, por sua qualidade de 
europeus, encontravam-se como que a cavaleiro entre a 
mentalidade medieval e a da Modernidade que os atropelava, já 
podemos imaginar o que resultou quando, metidos a 
colonizadores, viram-se na iniludível necessidade de mesclar-se 

com índios e negros “pertencentes a tempos culturais ainda mais 
diversos”28. 

Pois bem, a formação social do Brasil que vai amadurecer, 
depois de três séculos de colonização, sua consciência política de 
soberania e autonomia — apoiada no século XVIII tanto pelas idéias 
da Enciclopédia e da Ilustração, como pelos exemplos 

revolucionários das Treze Colônias Inglesas da América do Norte e 
da França —29, constitui “um capítulo desse processo, que mistura 
diversos universos-tempo — o europeu, o africano, o indígena —, 
gerando sociedades e culturas absolutamente miscigenadas e 
sincréticas”30, agravando sua já paradoxal complexidade, no caso 
peculiar da organização social brasileira, por uma situação 
institucional especificamente de Escravismo e Capitalismo 
Colonial. 

É, pois, nesta formação social por demais original — três 
séculos depois de iniciada sua formação, ainda demasiado 

                                                      
28 Arno WEHLING – Maria José C. de WEHLING. Formação do Brasil Colonial. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1994, p. 22. 

29 Capistrano de ABREU, agudamente preciso, explica-nos: “É mesmo duvidoso se sentiam, não uma 

conciencia nacional, mas ao menos capitanial, embora usassem tratar-se de patrício e paisano. Um 
ou outro leitor de livro estrangeiro podia falar na possibilidade da independência futura, 

principalmente depois de fundada a república dos Estados Unidos da América do Norte e divulgada a 

fraqueza lastimável de Portugal”. Em: Capítulos de História Colonial e os Caminhos Antigos e o 
Povoamento do Brasil. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1982, pp. 199-200. 

30 Arno WEHLING – Maria José C de WEHLING. (1994), p. 49. 
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caleidoscópica, sincrética ou eclética — que se farão sentir, por um 
lado, os últimos avanços do irrecusável processo envolvente da 
modernidade européia; e, por outro, o enorme esforço que 

Portugal fará para ficar em dia com a específica história da Europa. 
Atualização que, pelo que tem relação com nosso estudo, 
submeterá o Portugal do Antigo Regime a uma forçosa transição 

que o obrigará a passar “do absolutismo do modelo tradicional ao 
despotismo ilustrado, e daí para o liberalismo político”31. 

O início desse terremoto social32, se necessário um ponto 
determinado de partida, começa durante o governo de D. José I 
(1750-1777), cujo primeiro ministro, Sebastião José de Carvalho e 
Melo (1699-1782), mais conhecido como Marquês de Pombal, será 
o encarregado de colocá-lo em marcha; sofre uma ligeira alteração 
durante a Viradeira comandada por D. Maria I (1777-1816), a qual, 
devido a uma “idiotia apática”33, será substituída no governo pelo 
Príncipe Regente D. João (10 de fevereiro de 1792), o qual, por sua 

vez, além de tornar-se Rei de Portugal com o nome de D. João VI 
(20 de março de 1816-10 de março de 1826), sofrerá a lenta, 
violenta e intermitente agonia do Antigo Regime, concomitante 
com a separação e independência do Reino do Brasil (elevado a tal 
categoria em 16 de dezembro de 1815 e tornado independente em 7 
de setembro de 1822). 

As reformas pombalinas, certamente, vistas a partir de um 
Brasil Colonial, de fundo “aristocrático, patriarcal, escravocrata”34, 

                                                      
31 Idem, p. 153. 

32 Sabemos que Pombal, em seu “Discurso Político sobre as Vantagens que o Reino de Portugal pode 

tirar de sua desgraça por ocasião do terremoto de primeiro de novembro de 1755”, “aproveitou-se da 

comoção provocada pelo terremoto para criar um símbolo que constituísse a prova de seu 
dinamismo; que arrancasse do torpor a Nação portuguesa e a conduzisse à independência 

econômica”, segundo nos informou Celina JUNQUEIRA. Em: “Apresentação” a Antonio GENOVESI. 

As Instituições de Lógica. Rio de Janeiro/ Brasília: PUC-Rio/Conselho Federal de Cultura/Editora 
Documentário, 1977, p. 6. 

33 Luiz EDMUNDO. A Corte de D. João no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Conquista, 1957, Vol. I, p. 
117. 

34 Gilberto FREYRE. Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Editora Record, 1995, p. 190. 
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apresentam uma certa diferença quando comparadas com os 
efeitos provocados na Metrópole. Quer dizer, para dizê-lo de forma 
dialética, se o processo universal da História da Humanidade, 

naquela hora, era comandado e decidido pelos países de vanguarda 
(França, Inglaterra,...), então Portugal, mesmo pertencendo a esse 
processo universal (ainda que só fosse com seus Estrangeirados), 

tornava-se apenas uma particularidade em todo esse processo. Isto 
posto, o Brasil fazendo parte dessa particularidade do universal, 
embora na qualidade de Colônia, não tinha mais remédio que 
assumir — com todos os graus de distinção que vimos elencando — 
sua arraigada singularidade. Visto desta perspectiva, se se quer, o 
mesmo processo da Modernidade européia, que desponta no século 
XV invadindo outras partes do planeta, resulta, em relação a essas 
outras partes, uma singularidade abusivamente universalizada35. O 
imperialismo intraeuropeu de Napoleão Bonaparte (e, sobretudo 
em nosso caso, a Guerra Peninsular), como que encerrando a 

Época Moderna e inaugurando a Contemporânea, seria um típico 
exemplo desse espírito. 

Pois bem, as famosas reformas de Pombal experimentadas 
dentro da dialética da colonização que se estabeleceu entre 
Portugal e Brasil, deram — exposto de forma breve — o seguinte 
resultado: 

 
a) Enquanto que em Portugal a expulsão dos Jesuítas, por 

uma parte, acabou com um monopólio educacional de 

caráter aristotélico-tomista, que já durava mais de duzentos 

anos (1555-1759) e, por outra, permitiu a reestruturação 

geral da Educação — cujo paradigma são os Estatutos da 

Universidade de Coimbra de 1772, sendo Reitor o brasileiro 

D. Francisco de Lemos, inspirados no Verdadeiro Método de 

Estudar (1746) de Luís Antonio Verney (1713-1792) — com 

o fim de acompanhar a Revolução Científica e Tecnológica 

                                                      
35 Enrique D. DUSSEL. 1492: O Encobrimento do Outro. A Origem do Mito da Modernidade. 
Petrópolis: Vozes, 1993. 
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(e a conseqüente Revolução Industrial) da Modernidade; no 

Brasil, foi um descalabro para a Educação, uma vez que “os 

únicos mestres existentes foram expulsos em 1759”36 e o 

novo sistema implantado de “Aulas regias” não foi 

suficiente nem abarcava a ampla gama de diversidade de 

trabalhos jesuíticos — como era a, rara e complexa defesa, 

da não escravidão da mão de obra indígena 37. 

 
Além do que, levando-se em consideração que “os inícios 

da maçonaria no Império Português remontam aos tempos do 
poderoso Sebastião José de Carvalho, Conde de Oeiras e Marquês 
de Pombal”38, não resulta de todo estranho que, com o tempo, 
fossem “os mesmos estudantes brasileiros e refugiados 
portugueses, que introduziram as idéias liberais”39, os que 
importaram a Maçonaria para o Brasil. Assim, quase ao mesmo 
tempo em que D. Joaquim José da Cunha de Azeredo Coutinho, 
inspirado nas idéias ilustradas de Pombal40, fundava o famoso 

Seminário de Olinda (16 de fevereiro de 1800), cujos Padres 
causarão muita dor de cabeça tanto a D. João VI (Revolução 
Pernambucana de 1817) como a D. Pedro I (Confederação do 
Equador de 1824); também iam aparecendo Sociedades secretas ou 
Lojas da Maçonaria, camufladas na forma de Academias ou 
Sociedades Literárias (das quais parecem haver sido as primeiras a 
do Areópago de Itambé (1789) em Pernambuco e a de Os 
Cavaleiros da Luz (1797) na localidade da Barra, Bahia), de tal 
modo que “de 1752 a 1800 encontramos pelo menos cinco 

                                                      
36 Casemiro dos REIS FILHO. “Apresentação” a Gilberto Luiz ALVES. O Pensamento Burguês no 
Seminário de Olinda (1800- 1836). Ibitinga: Editora Humanidades, 1993, p. 9. 

37 Antonio VIEIRA. Escritos Instrumentais sobre os Índios. São Paulo: EDUC/Loyola/Giordano, 1992, 
pp. 3-121. 

38 J. E. Martins TERRA. Maçonaria e Igreja Católica. Aparecida. SP: Editora Santuário, 1996, p. 23. 

39 David Gueiros VIEIRA. “Liberalismo, Masonería y Protestantismo en Brasil, siglo XIX”. Em Jean-

Pierre BASTIAN (Comp.). Protestantes Liberales y Francmasones. Sociedades de Ideas y Modernidad 
en América Latina, siglo XIX. México: Fondo de cultura Económica/CEHILA, 1990, p. 45. 

40 Gilberto Luiz ALVES. (1993), pp. 61-149. 



268 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

sociedades secretas no Brasil, e outras dez de 1800 a 1822, quando 
foi formado o primeiro Grande Oriente, afiliado à Grande Loja 
bonapartista da França” 41. 

Quanto a sua reforma econômica, podemos dizer que ela é 
recebida no Brasil em meio a um ambiente tenso formado pelo 
enfrentamento entre uma espécie de dois tipos de consciência. 

Primeira, “a do Brasil-Colônia, do Brasil brasileiro com imensas 
riquezas oriundas da zona rural, do ouro e dos diamantes 
carreados para a Metrópole, ou melhor, para a Metrópole rumo de 
Londres”42. Segunda, “a do Brasil existente na Metrópole, que dita 
alvarás e textos legais para a Colônia, estabelecendo o Colonialismo 
e impondo proibições e medidas prejudiciais ao povo e à terra 
brasileira”43. Assim sendo, as Companhias Pombalinas de 
navegação, comércio e tráfico de escravos — como foram, por 
exemplo, a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba —, precisamente, 

devido a seu excessivo caráter legal de monopólio com que haviam 
sido instituídas44, sufocaram, em grande medida, a iniciativa de 

                                                      
41 David Gueiros VIEIRA. Em: Jean-Pierre BASTIAN. (1990), p. 45. 

42 José Antonio TOBIAS. História das Idéias no Brasil. São Paulo: EPU, 1987, p. 98. 

43 Idem, p. 99. 

44 No “Documento no. 1. Instituição da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão” (Em: Antonio 

CARREIRA. As Companhias Pombalinas de Grão-Pará e Maranhão e Pernambuco e Paraíba. Lisboa: 

Editorial Presença, 1983, pp.252-271), pode-se ler: “22. – Para esta Companhia se poder sustentar, e 

ter algum lucro compensativo não só das despesas que há-de fazer com os navios de guerra, e mais 
guarnições, e com os mais encargos a que esta fundação se sujeitar; mas também dos grandes 

benefícios, que ao serviço de V. Majestade, e ao bem comum deste Reino, e daquelas duas Capitanias 

se seguirão do comércio, que pelo meio da mesma companhia se há-de frequentar. É V. Majestade 
servido conceder-lhe nelas o referido comércio exclusivo, para que nenhuma pessoa possa mandar, 

ou levar às sobreditas duas Capitanias, e seus portos, nem deles extrair mercadorias, gêneros, ou 

frutos, alguns mais do que a mesma Companhia, que usará do dito privilégio exclusivo na maneira 
seguinte” (p. 261). 

Quase nos mesmos termos, pode-se ler o “Documento No. 4. Instituição da Companhia de 
Pernambuco e Paraíba” (Em: Idem, pp. 281-302) ao qual se agrega: “25. -... exceptua-se porém o 

comércio de Pernambuco, e Paraíba para os portos do sertão, Alagoas e Rio de São Francisco do Sul, 
o qual será livre a todos, e quaisquer pessoas como até agora o tem sido” (p. 290). 
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desenvolvimento econômico brasileiro45, até este momento sempre 
pautado por orientações e restrições vindas da metrópole — como 
o mostra, no contexto da Viradeira, o Alvará publicado por D. 

Maria I, em 5 de janeiro de 1785, proibindo “no Estado do Brasil 
todas as fábricas e manufaturas de ouro, prata, sedas, algodão, 
linho e lãs, ou os tecidos que sejam fabricados de um só dos 

referidos gêneros, ou da mistura de uns com os outros, excetuando 
tão somente as de fazenda grossa do dito algodão”46  

Não obstante, toda essa política sócio-econômica que se 
leva a cabo dentro das premissas impostas pelo pacto colonial e 
que, de certo modo, faz ressurgir o poderoso Portugal, 
desaparecerá por ocasião da efetividade do Bloqueio Continental à 
Inglaterra (decretado por Napoleão em Berlim, 21 de novembro de 
1806), tradicional aliado de Portugal, ao mesmo tempo que 
declarado inimigo de Napoleão; cujas conseqüências imediatas são: 
a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas inicialmente sob 

comando de Junot (em aberta cumplicidade com Espanha, graças 
ao Tratado de Fontainebleau, 27 de outubro de 1807); a estratégica 
fuga da Família Real para o Brasil (27/28 de novembro de 1807); e, 
portanto, ao chegar a seu provisório destino (22 de janeiro/7 de 
março de 1808), a conseqüente e significativa mudança da sede da 
Monarquia portuguesa: de Lisboa para o Rio de Janeiro. 

Certamente, estes últimos acontecimentos adquirem um 
significado relevante, se os situamos no amplo contexto provocado 
pela chamada Era das Revoluções: no caso do Continente 
Americano, o desencadeado pela Revolução da Independência das 
Treze Colônias Inglesas da América do Norte — 4 de julho de 1776 

                                                      
45 Cfr.: ”Documento No. 6. À fidelíssima Rainha nossa Senhora. Representação que se faz para não 

dever permitir por mais tempo a Companhia Geral do Estado do Grão-Pará e Maranhão, pelas 

razões que nela se propõem, dirigida, pelos vassalos interessantes do comércio franco e geral desta 
Praça, e dos mesmos habitantes do dito Estado” (Em: Idem, pp. 330-345) 

46 “Lisboa, palácio da ajuda, 5-01-1785. Alvará (D. Maria I): Proíbe fábricas de tecidos no Brasil, salvo 
panos grossos de algodão para uso de escravos e fardos”. Em: Autos de Devassa da Inconfidência 
Mineira. (1977), Vol. 8, p. 17 (todo o documento, pp. 15-17) 
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—47; no caso da Europa, o provocado pela eclosão da Revolução 
Francesa — 14 de julho de 1789 —, acompanhado pela irrupção da 
Revolução Industrial (1750) e seu livre-cambismo (laissez faire, 

laissez passer), apoiado, por exemplo, por teorias como a 
sustentada por Adam Smith (1723-1790) em seu Ensaio sobre a 
Natureza e as Causas da Riqueza das Nações (1776). Quer dizer, 

por um lado, o desenvolvimento da Revolução Industrial exigia 
transformações no sistema colonial tradicional (o sistema de 
monopólio exercido pelas potências coloniais, em nosso caso, o 
pacto colonial estabelecido por Espanha e Portugal); por outro, a 
Revolução Francesa combatia e punha em crise as formas 
absolutistas de governo; finalmente, a Revolução Norte-americana 
acordava toda Ibero-américa em favor da independência dos 
impérios coloniais. 

Nesse contexto, está claro que o ano de 1808, com a 
chegada do Príncipe Regente ao Continente Americano — “a 

despeito da reprodução da estrutura do Estado português no 
Brasil”48 —, não apenas significa uma maior acentuação na 
diferença de interesses e perspectivas entre o processo histórico do 
Brasil e o de Portugal, senão também, por outra parte, o fato de 
que, praticamente, “o Rio de Janeiro, com a simples presença do 

                                                      
47 Na dialética da colonização é importante o exemplo dos Estados Unidos para o Brasil, pelo 

seguinte: “O que começara como uma guerra pelos ‘direitos dos ingleses’ e pela reparação de 
injustiças tornou-se, em pouco mais de um ano, uma guerra pela independência”. Por que? Porque, 

mais ou menos como acontecerá futuramente com a independência do Brasil: “inicialmente, o 

Congresso protestou calorosamente sua lealdade para com a Coroa, mas o rancor causado pelo 
derramamento de sangue e pela destruição, o ressentimento pela atitude implacável de Jorge III e 

um sentimento do direito natural dos americanos de determinar seu próprio destino logo 

conduziram à separação completa”, dizem-nos Allan NEVINS – Henry Steele COMMAGER. Breve 
História dos Estados Unidos. São Paulo: Alfa-Omega, 1986, p. 107-108. Cfr. também: “A Declaração 

de Independência. 4 de julho de 1776” Em: Richard B. MORRIS. Documentos Básicos da História dos 
Estados Unidos. Rio de Janeiro. Editora Fundo de Cultura, s.d., pp. 36-41. 

48 Maria de Lourdes Vianna LYRA. A Utopia do Poderoso Império. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, 
p. 132. 
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monarca, passou a ser capital de um império em escala mundial”49; 
por outro lado, a ruptura do Bloqueio Continental à Inglaterra por 
parte de Portugal, mediante a Carta Régia de 28 de Janeiro de 

1808, pela qual D. João abria os portos do Brasil ao comércio direto 
estrangeiro com as “Potências, que se conservam em paz e 
harmonia com a minha Real Coroa”50, de início, imprimiu um novo 

caráter às relações políticas entre Metrópole e Colônia; uma vez 
que  

 
“a política estrangeira de Portugal, que era essencialmente 
européia no caráter, tornar-se-ia de repente americana, 

atendendo ao equilíbrio político do Novo Mundo, visando ao 
engrandecimento territorial e valia moral da que desde então 

deixava de ser colônia para assumir foros de nação soberana”51. 

 

Assim, pois, paradoxalmente, D. João, que vinha fugindo 
das investidas napoleônicas, ainda fruto da Revolução Francesa, 

para salvar seu Império e Monarquia, ao chegar ao Brasil, na 
realidade, produziria tal transformação na colônia, que bem 
poderia chamar-se de revolução, já que  

 

“a transmigração da família real portuguesa para a Colônia é 
devida a um movimento defensivo quanto à irradiação, sob 
Napoleão, da influência da Revolução Francesa. Mas esse 

movimento defensivo era, por natureza, ambivalente: o que 
significava conservação na metrópole importaria conservação-

mudança na Colônia”52. 

                                                      
49 Maria Beatriz Niza da SILVA (Coordenação de). O Império Luso-Brasileiro 1730-1822. (Em: Joel 
SERRÃO e A. H. Oliveira MARQUES. Nova História da Expansão Portuguesa. Vol. VIII). Lisboa: 
Editorial Estampa, 1986, p. 383. 

50 “Carta Régia de 28 de Janeiro de 1808”. Em: Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Textos 

Políticos da História do Brasil. Independência – Império (I). Fortaleza: Imprensa Universitária da 

UFCE, s/d, p. 24. 

51 Oliveira LIMA. D. João VI no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 55. 

52 Luiz Werneck VIANNA. A Revolução Passiva. Iberismo e Americanismo no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revan, 1997, p. 13. Parece-nos interessante a respeito a seguinte observação do autor: “No Brasil 

nunca houve, de fato, uma revolução, e, no entanto, a propósito de tudo fala-se dela, como se a sua 

simples invocação viesse a emprestar animação a processos que seriam melhor designados de modo 
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Para confirmar semelhante transformação revolucionária 
— ainda que passiva, segundo gosta de qualificá-la Luiz Werneck 

Vianna — bastaria ler toda a quantidade de Cartas Régias, 
Decretos, Alvarás e Decisões53 que acompanham os primeiros 
anos administrativos do governo do Príncipe Regente, cujos efeitos 
institucionais começam a transformar a paisagem rural e urbana 
brasileira, tal e como aconteceu com o Alvará de 1o. de abril de 
1808, que revogava o Alvará dado por D. Maria I, em 5 de janeiro 
de 1785, permitindo a instalação de fábricas e manufaturas. 

Todas essas medidas, claro, faziam parte já, 
implicitamente, do “novo império que vai criar”54 D. João no Brasil, 
o qual, ante a Europa e a um Portugal oprimido pelas 
megalômanas ambições de Napoleão, permitir-lhe-á levantar sua 
voz — e, inclusive, declarar a guerra aos franceses —, não “com 
injúrias, nem com vãos e inúteis ameaças”55, senão “com fatos 

autênticos e verdadeiros, expostos com a maior singeleza e 
moderação”56. Mas também, de certo modo, encaixam-se na antiga 
profecia que deixara escrito “S. Teotônio, 1o Prior de Santa Cruz de 
Coimbra, em 1150, que depois de prognosticar que a nossa rainha a 
Sra. D. Maria I havia passar a equinocial, e que então haveria um 

caso estranho, diz na quadra 22: Um simples Regente, / Príncipe 

                                                                                                                
mais corriqueiro. Sobretudo, aqui qualificam-se como revolução movimentos políticos que somente 

encontraram a sua razão de ser na firme intenção de evitá-la, e assim se fala em Revolução da 
Independência, Revolução de 1930, Revolução de 1964, todos acostumados a uma linguagem de 

paradoxos em que a ‘conservação’, para bem cumprir  o seu papel, necessita reivindicar o que 

deveria consistir no seu contrário – a revolução. Nessa dialética brasileira em que a tese parece estar 
sempre se autonomeando como representação da antítese, evitar a revolução tem consistido, de 
algum modo, na sua realização” (p. 12). 

53 Roberto MACEDO. História Administrativa do Brasil. 7. – Brasil Sede da Monarquia. Brasil Reino 
(1a. Parte). Brasília: Editora Universidade de Brasília/FUNCEP, 1983, p. 162-168. 

54 “Manifesto de 1o. de maio de 1808”. Corolário natural dos acontecimentos: declaração de guerra à 
França. Em: Idem. p. 27. 

55 Idem, Ibidem. 

56 Idem, Ibidem. 
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herdeiro. / O senhor será / De um Império inteiro” 57 a qual, depois, 
será aplicada de maneira mais apropriada a D. Pedro I. 

Assim, quando — no dizer de Euclides da Cunha — “a 

diretriz da nossa história retorcia-se sem uma caracterização 
precisa, em movimentos parcelados estritamente locais”58 e “onde 
tudo estava por fazer”59, a administração central de uma 

Monarquia absoluta, comandada então por um Príncipe Regente, 
ao ir fundando instituições — como a do Banco do Brasil (Alvará 
Real de 4 de agosto de 1808) por aqui e a da Imprensa Régia 
(Decreto de 13 de maio de 1808) por lá — ao mesmo tempo que lhe 
foi dando projeção nacional, também “lançou todos os 
fundamentos essenciais do nosso destino”60. É nesse amplo sentido 
que se pode chamar D. João o fundador da nacionalidade brasileira. 

Tão grande era o entusiasmo com que se desenvolvia o 
novo perfil do Brasil que, ante o abusivo arrebato da Coroa da 
Espanha — levado a cabo por Napoleão em Bayona, mediante a 

ardilosa manobra de uma dupla abdicação sofrida tanto por seu 
pai, Carlos IV, como por seu irmão, Fernando VII —, a própria D. 
Carlota Joaquina, esposa de D. João, sentiu-se com suficiente poder, 
“como legítima representante na América, a fazer as vezes do rei, 
seu pai, enquanto ele se achasse preso, e a declarar nula a 
abdicação de Baiona”61. Tentativa que se frustrou ao carecer de 
apoio tanto por parte do Príncipe Regente como do representante 
britânico no Brasil, Lord Strangford; assim como porque, depois 
do glorioso 2 de maio de 1808, em Madrid, as autoridades 

                                                      
57 Cfr.: em: Alexandre José de Mello MORAES. História do Brasil-Reino e do Brasil-Império. São 
Paulo/Belo Horizonte: EDUSP/Itatiaia, 1982, Tomo I, p. 364. 

58 Euclides da CUNHA. Obra Completa (À Margem da História). Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 
1995, Vol. I, p. 364. 

59 Idem, p. 369. 

60 Idem Ibidem. 

61 J. A. Soares de SOUZA. “O Brasil e o Prata até 1828”. Em: Sérgio Buarque de HOLANDA. (sob a 
direção de). História Geral da Civilização Brasileira, II. – O Brasil Monárquico. 1. – O Processo de 
Emancipação. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1993. p. 305. 
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espanholas em Hispano-américa “já haviam jurado fidelidade a 
Fernando VII e reconhecido a suprema Junta, instituída na 
Espanha, como capaz legalmente de governar, durante a ausência 

do rei, não só a Espanha, senão também os seus domínios”62.  
Além do mais, os liberais hispano-americanos, já de olho 

no exemplo da América do Norte e alertados com a independência 

do Haiti (1o de janeiro de 1804) — ainda que depois da morte de 
seus libertadores de idéias republicanas (Toussaint-L’ouverture y 
Jean-Jacques Dessalines), oscilou entre um Norte com “uma 
caricata corte imperial”63, sob o mando de Henri Christophe (1807-
1820), e um Sul republicano, sob o mando de Alexander Pétion 
(1817-1818), sendo finalmente unificado, em 1820, por Jean Pierre 
Boyer (1820-1843), quando passou a ser, fazendo como que jus ao 
espírito da época, “uma espécie de república coroada na qual as 
instituições somente tinham vigência em função da vontade do 
presidente, cujo poder descansava no exército”64 —, ao procurarem 

D. Carlota Joaquina, na difícil tentativa inicial de estabelecer uma 
possível Regência e, quem sabe?, até uma Monarquia 
Constitucional no Império Hispano-americano, depararam-se com 
uma Carlota Joaquina em que, além de tudo — segundo a 
expressão de Oliveira Lima — ,“havia apenas de feminino o 
invólucro”65, e que, em conformidade com as extraordinárias 
circunstâncias, pensava em uma grandiosa União Ibérica 
transatlântica certamente sob o comando de uma Monarquia 
absoluta. Negando-lhe, em conseqüência, também o apoio para seu 
tão acariciado sonho. 

                                                      
62 Idem, p. 306. 

63 César Augusto Barcellos GUAZELLI. “A Crise do Sistema Colonial e o Processo de Independência”. 

Em: Claudia WASSERMAN (Coord.). História da América Latina: Cinco Séculos. Porto Alegre: 
Editora da Universidade/UFRGS, 1996, p. 139. 

64 Frank Moya PONS. “La Independencia de Haití y Santo Domingo”. Em: Leslie BETHELL (Ed.). 

História de América Latina. 5. – La Independencia. CAMBRIDGE/Barcelona: Cambridge University 
Press/ Editorial Crítica, 1991, p. 138. 

65 Oliveira LIMA. (1996), p. 177. 
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Sem embargo, será, todavia, em meio a essa euforia que se 
celebrarão três Tratados com a Inglaterra: 

 
a) “Tratado de Aliança e Amizade”66, de 19 de fevereiro de 1810, 

o qual, claro, além de garantir entre Portugal e Grã 

Bretanha “uma perpétua, firme e inalterável Amizade, 

Aliança Defensiva, e estreita e inviolável União” (Art. I), 

entre outras coisas, renovava e confirmava “a Obrigação 

conteúda no Sexto Artigo da Convenção assinada em 

Londres pelos seus respectivos Plenipotenciários, aos 22 dias 

do mês de Outubro de 1807” (Art. III); “Não se tendo até 

aqui estabelecido, ou reconhecido no Brasil a Inquisição ou 

Tribunal do Santo Ofício”, aconselhava que o Príncipe 

Regente declarasse “que a Inquisição não será para o futuro 

estabelecida nos Meridionais Domínios Americanos da Coroa 

de Portugal” (Art. IX); e, finalmente, terminava com o 

Convite feito ao Príncipe Regente no sentido de “cooperar 

com Sua majestade Britânica na Causa da Humanidade e 

Justiça, adotando os mais eficazes meios de conseguir em 

toda a extensão dos seus domínios uma gradual abolição do 

comércio de Escravos” (Art. X). 

b) “Tratado de Comércio e Navegação”67, de 19 de fevereiro de 

1810, o qual embora feito com o fim de “adotar um sistema 

Liberal de Comércio fundado sobre as Bases de 

Reciprocidade, e mútua Conveniência” (preâmbulo), em seus 

34 extensos artigos, na realidade, independentemente de 

sua liberalidade (por exemplo, quanto a “uma perfeita e 

ilimitada Liberdade de Consciência em todas as matérias de 

Religião, conforme o sistema de Tolerância” – Art. XII), pelos 

sutis privilégios britânicos que escondiam suas entrelinhas 

(por exemplo, ao estipular que “Todos os Gêneros, 

Mercadorias, e Artigos, quaisquer que sejam, da produção, 

Manufatura, Indústria, ou Invenção dos domínios e Vassalos 

                                                      
66 Roberto MACEDO. (1983), pp. 187-191. 

67 Idem, pp. 193-207. 
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de Sua Majestade Britânica serão admitidos em todos e em 

cada um dos Portos e Domínios de Sua Alteza Real o 

Príncipe Regente de Portugal, tanto na Europa, como na 

América, África e Ásia, quer sejam consignados a Vassalos 

Britânicos, quer a Portugueses pagando geral e unicamente 

Direitos de Quinze por cento, conforme o valor que lhes for 

estabelecido pela Pauta” – Art. XIV – ; enquanto que as 

próprias mercadorias que se importavam de Portugal para o 

Brasil pagavam 16% Ad Valorem e as de outros países 

24%), inaugurariam um imperialismo de novo estilo — o 

econômico — e Portugal e Brasil, ao aceitá-lo, 

irremediavelmente “cairiam sob a tutela econômica da 

revolução industrial”68 e, conseqüentemente, introduziriam 

a raiz do contemporâneo fenômeno da dependência, isto é, 

no caso do Brasil, aquele que viria a entender-se como 

desenvolvimento do subdesenvolvimento (Andrew Gunder 

Frank); uma vez que “o Presente Tratado será ilimitado em 

quanto a sua duração, que as Obrigações e Condições 

expressadas e conteúdas neles serão perpétuas e imutáveis” 

(Art. XXXII). “Porém, as Duas Altas Partes Contratantes Se 

reservam o direito de juntamente examinarem e reverem os 

diferentes Artigos deste Tratado no fim do termo de Quinze 

anos contados da data da Troca das Ratificações do mesmo” 

(Art. XXXIII). 

c) O Terceiro Tratado, a dizer a verdade, era uma “Convenção 

sobre Paquetes”69, datada de 19 de fevereiro de 1810, exigida 

pelo Tratado de Comércio e Navegação anterior, o qual, em 

seu Art. XIII, dizia: “Conveio-se, e ajustou-se entre as Altas 

Partes Contratantes que se estabelecerão Paquetes, para o 

fim de facilitar o Serviço Público das duas Cortes, e as 

relações Comerciais dos Seus Respectivos Vassalos. 

Concluir-se-á uma Convenção, sobre as Bases da que foi 

concluída no Rio de Janeiro aos quatorze de Setembro de mil 

                                                      
68 Raymundo FAORO. Os Donos do Poder. Formação do Patronato Político Brasileiro. São Paulo: 
Editora Globo, 1991, Vol I, p. 248. 

69 Roberto MACEDO. (1983), pp. 209-211. 
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oitocentos e oito, para determinar os termos sobre que se 

estabelecerão os referidos Paquetes; a qual Convenção será 

Ratificada ao mesmo tempo que o presente Tratado”. 

 
Sem embargo, à semelhante política joanina de 

“engrandecimento do Brasil”70, acompanhada do despertar, por 
parte do povo brasileiro, de “um sentimento de afeto e de gratidão 
pelos benefícios trazidos ao torrão americano da monarquia”71, iam 
perturbar-lhe, novamente, os acontecimentos europeus, em geral, 
e portugueses, em particular. 

No que diz respeito a Portugal, durante esse ínterim, 
iniciara uma sangrenta guerra (6 de junho de 1808) de expulsão 
dos franceses, que, com o franco apoio da Inglaterra (1o. de agosto 
de 1808), havia terminado vitoriosa em 17 de abril de 1811. Mas, 
como conseqüências da Guerra Peninsular e, claro está, pela 
política econômica desenvolvida em favor do Brasil, vivia uma 

aguda crise financeira e uma humilhante dependência político-
econômica da Inglaterra. Tudo isso ia fazendo surgir no povo 

português, por um lado, um sentimento de amargura, de 

abandono, de descaso por parte do Soberano em relação a eles; por 
outro, crescia cada vez mais um sentimento de ciúmes, invejoso e 
hostil, em relação ao Brasil; pois não suportavam experimentar-se 
algo assim como “colônia de sua antiga possessão ultramarina”72.  

Pelo que se refere aos acontecimentos europeus, por uma 
parte, o Tratado de Paris (30 de maio de 1814) havia posto um 
ponto final às ambições napoleônicas; e, por outra, o Congresso de 
Viena (1o de novembro de 1814 – 9 de junho de 1815), ademais de 
reorganizar o mapa geopolítico europeu — devolvendo-lhe seu 
desenho anterior ao fenômeno napoleônico —, sob o princípio da 

                                                      
70 J. Pandiá CALÓGERAS. Formação Histórica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1980, p. 70. 

71 Idem, p. 76. 

72 Idem, Ibidem. 
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legitimidade, e em favor da Restauração pós-revolucionária, 
transformara de tal modo os princípios revolucionários e 
metafísicos da Revolução Francesa — sustentados pelos teóricos da 

chamada Escola do Direito Natural — e, em troca, assumido os dos 
teóricos da denominada Escola Histórica do Direito, que, em 
resumidas contas, a estas alturas, era possível dizer dos 

congressistas que “eles, e não Bonaparte, eram os libertadores, e 
para prová-lo armaram-se não só de espadas, senão também de 
constituições”73. Certamente, Constituições elaboradas a partir do 
princípio da legitimidade, cuja função prática era a de “proteger a 
burguesia dos príncipes, que rechaçavam os slogans 
revolucionários, e das massas, que aceitavam os slogans, mas 
tendiam a entendê-los como envolvendo uma espécie de liberdade 
que os constitucionalistas tradicionalmente gostavam de chamar de 
licenciosidade”74.  

Nessas circunstâncias, portanto, no Congresso de Viena, 

sendo Portugal aliado da Inglaterra — como sabemos —, sua 
participação foi aceita apenas na qualidade de sub-aliado, isto é, 
com direito a voz, mas não a voto nas decisões finais. E ainda que 
estivesse representado por alguns de seus mais sagazes diplomatas 
(Conde de Palmela, Antonio de Saldanha da Gama e Joaquim Lobo 
da Silveira), teve que aceitar algumas imposições estipuladas na 
Ata final do Congresso, como, por exemplo, a devolução da Guiana 
Francesa (Art. CVII), a qual se realizou mediante a “Convenção de 
28 de agosto de 1817”75. 

Humilhado e tudo, não obstante, foi ali que — ante o 
estalido das Revoluções de Independência Hispano-americanas e 
com vistas a recuperar Portugal uma presença digna no concerto 
das Nações — “a idéia de elevação do Brasil a reino foi sugerida 

                                                      
73 L. C. B. SEAMAN. Do Congresso de Viena ao Tratado de Versalhes. São Paulo: Editora Atlas, 1997, 
p. 43. 

74 Idem, pp. 43-44. 

75 Roberto MACEDO. (1983), pp. 217-218. 
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pelo príncipe de Talleyrand, ao conde Palmela”76. Sagazmente, o 
conselho de Talleyrand, uma vez posto em prática — como de fato 
o foi através da “Carta de Lei”77, de 16 de dezembro de 1815, 

decretando que “o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, 
proeminência, e denominação de REINO DO BRASIL” (Art. 1o.), que 
(e esta era a vontade explícita de D. João) “os Meus Reinos de 

Portugal, Algarves e Brasil formem dora em diante um só e único 
Reino debaixo do Título de REINO UNIDO DE PORTUGAL, E DO 
BRASIL E ALGARVES” (Art. 2o) e, por conseguinte, que “aos 
Títulos inerentes à Coroa de Portugal, e de que até agora Hei feito 
uso, se substitua em todos os diplomas, Cartas de Leis, Alvarás, 
Provisões e Atos Públicos o novo Título de PRÍNCIPE REGENTE DO 
REINO UNIDO DE PORTUGAL E DO BRASIL E ALGARVES 
DAQUÉM E DALÉM MAR...”(Art. 3o) —, pretendia, por um lado, 
destruir, de certo modo, a consciência colonial e — como natural 
corolário — nativista independentista dos brasileiros, os quais, de 

repente, viam-se rodeados do alvoroço liberal revolucionário 
hispano-americano; por outro, como contrapartida, erguer 
novamente o engrandecimento e conseqüente respeito de Portugal 
na Europa; finalmente, projetava-se viver em “uma perfeita união e 
identidade entre os Meus Reinos de Portugal, e dos Algarves, e os 
Meus Domínios do Brasil” (preâmbulo da Carta de Lei). No 
entanto, por ironia do destino, tanto a Talleyrand como a D. João, a 
História posterior negar-lhes-ia a razão, pois se processaria, se não 
num sentido totalmente contrário às suas mais caras intenções, 
pelo menos um tanto adverso. 

Já que, enquanto para o Brasil era um orgulho nacional sua 
merecida elevação a Reino Unido ao de Portugal e Algarves — dado 
que supunha a automática abolição legal de sua condição colonial 

e, em conseqüência, a igualdade de direitos e deveres entre os 

                                                      
76 Oliveira LIMA. (1996), p. 335. 

77 “Carta de Lei elevando o Brasil à categoria de Reino, unido a Portugal, em 16 de dezembro de 
1815”. Em: Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Opus cit., pp. 26-28. 
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Reinos que compunham o Império português —, para Portugal era 
como se, uma vez terminada a guerra, a seus insistentes chamados 
para que regressasse à sede de Lisboa — tal e como ele mesmo o 

havia prometido em seu Real Decreto de 26 de novembro de 1807 
—, D. João lhes respondesse, precisamente, dando cada vez mais 
importância78 à ex-Colônia e como que insinuando com isso o 

pretender permanecer por tempo indefinido no Brasil; pois, pelos 
fatos, uma coisa estava clara: “Ao Brasil ele queria realmente 
bem”79. 

Por conseguinte, enquanto Portugal era praticamente 
governado por um estrangeiro — o General inglês William Carr 
Beresford, depois de haver sido nomeado durante as invasões 
francesas Generalíssimo do Exército Português (7 de março de 
1809), uma vez concluída a Guerra Peninsular, fez uma viagem ao 
Rio de Janeiro (agosto de 1815), da qual retornou investido de 
amplos poderes outorgados por D. João —, no Brasil devido ao 

falecimento da Rainha D. Maria I (19 de março de 1816), D. João 
passava de Príncipe Regente a Rei, com o nome de D. João VI (20 
de março de 1816). E ainda que D. João VI, já nesse momento, 
desperdiçou a oportunidade de tornar-se mais que Rei, Imperador, 
o certo é que, desde 1808, as relações Metrópole/Colônia haviam-
se, de certo modo, invertido — apresentando “un des spectacles 
les plus extraordinaires qu’aient jamais offerts les relations de 
l’Amérique et de l’Europe”80 —; e, se recordamos o contexto da 
“utopia do poderoso Imperio”, na realidade,  

                                                      
78 Por exemplo, a “Carta de Lei”, de 13 de maio de 1816, por meio da qual D. João determinava o 

escudo que havia de figurar na bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, dizia: “I. – 

Que o Reino do Brasil tenha por Armas huma Esféra Armillar de Ouro em Campo azul. / II. – Que o 
Escudo Real Portuguez, inscrito na dita Esfera Armillar de ouro em campo azul, com huma Coroa 

sobreposta, fique sendo de hoje em diante as Armas do Reino Unido de Portugal, e do Brasil, e 

Algarves, e das mais Partes integrantes da Minha Monarquia”. Em: Archivo Histórico Nacional de 
Madrid – Estado – Leg. 3787 (2), Brasil – Corresp. y Varios, 1810/34. 

79 J. Pandiá CALÓGERAS. (1980). P. 78. 

80 Louis-François de TOLLENARE. Notes Dominicales-prises pendant un Voyage en Portugal et au 
Brésil en 1816, 1817 et 1818. Paris: PUF, 1971, Tomo I, p. 188. 
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“o sentimento de frustração dos portugueses face à diretriz 

claramente objetivada, da corte do Rio de Janeiro, de reestruturar 
o império em detrimento dos interesses do velho Reino, 
enfraquecia perigosamente o projeto da unidade luso-brasileira, 

ante a reação firme e inquietante, principalmente da burguesia 

portuguesa”81. 

 

Assim as coisas, pelo lado português, a Conspiração de 
Gomes Freire de Andrade (abortada em 26 de maio de 1817) e, pelo 
lado brasileiro, a Revolução Pernambucana de 1817 (6 de março a 
19 de maio de 1817) viriam a empanar a festa da Coroação de D. 
João VI (a qual foi protelada para o dia 6 de fevereiro de 1818); 
pois,  

 
“há quem diga e houve então quem pensasse, que a revolução 

pernambucana fora gerada em Lisboa — certamente nas lojas 
maçônicas — devendo o movimento sedicioso ser simultâneo nos 
dois reinos e ter por objetivo, a começo, obrigar D. João VI a 

voltar para Lisboa. Os portugueses reclamavam o seu rei e as 
suas regalias, e os brasileiros que já sonhavam com república, ou 

pelo menos com independência, tinham a peito afastar o 
obstáculo principal à proclamação dos seus princípios 

democráticos ou liberais”82.  

 

Porém, seja disso o que for, por nossa parte, sobre a 
Conspiração de Gomes Freire de Andrade já dissemos alguma coisa 
no Capítulo precedente deste trabalho; portanto, aqui somente 
abordaremos a História da Revolução de Pernambuco em 1817 
(assim titulou seu trabalho um dos participantes de tal revolução, 
Francisco Muniz Tavares, trabalho publicado em 1840). 

Pois bem, a Revolução pernambucana de 1817 — “revolução 
de padres”, como a chama Oliveira Lima83 —, apesar dos paternais 

e reais desejos de D. João VI de que Brasil e Portugal vivessem 

                                                      
81 Maria de Lourdes Viana LYRA. (1994), p. 161. 

82 Oliveira LIMA. (1996), p. 727. 

83 Idem, p. 502. 
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“uma perfeita união e identidade”, em realidade, surgiu, 
precisamente, como um movimento nativista e independentista e, 
vistas suas demandas, também antimonárquico, antidinástico e 

antiportuguês, cuja inspiração, se se quer — indo além do contexto 
pelo qual atravessa nesse momento Hispano-américa —, data dessa 
larga história de lutas que começa com a expulsão dos holandeses 

(1654), atravessa a Guerra dos Mascates (1710-1711) e chega à 
malograda Conspiração dos Suassunas (1801). Quer dizer, 
independentemente dos alcances da legalidade do Reino Unido, em 
1817, irromperá em Pernambuco aquilo que, desde 1810, Hipólito 
José da Costa Furtado de Mendonça (1774-1823) já denuncia em 
seu Correio Braziliense ou Armazem Literario (que circulou de 
junho de 1808 a dezembro de 1822): a confrontação de diversos 
interesses e objetivos entre Portugal e Brasil. Assim ele escreve:  

 
“Os naturais do Brasil, quando vinham a Portugal, eram olhados 

como estrangeiros pelo governo, e como macacos pela plebe. 
Agora está o Governo no Brasil, e pela mesma razão podiam os 
seus naturais olhar os europeus como estrangeiros... Vai em três 

anos que os estrangeiros ali foram buscar abrigo, e qualquer que 
seja a opinião dos europeus sobre a falta de talento e de energia 
sobre os naturais do país, todos devem confessar que os 

brasileiros não são cegos, e basta ter vista para conhecer a 
injustiça deste proceder, principalmente observando as 

circunstâncias atuais entre a Espanha e suas colônias”84. 

 

Por conseguinte, ainda que o Brasil haja mudado de status, 
em fins de 1815, em relação a Portugal, o certo é que, para efeito de 
tal revolução, podem-se elencar tanto motivos morais — que 
diriam “respeito á humilhação em que viviam os brasileiros “85— 
quanto materiais — “na verdade os brasileiros viam no colono rico, 

                                                      
84 Em: Carlos RIZZINI. Hipólito da Costa e o Correio Braziliense. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1957, pp. 147-148. 

85 Aristheu ACHILLES. Raízes do Pensamento Político Brasileiro na Independência. Brasília: Livraria 
Encontro, 1973, p. 98. 
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proprietário de terras, no industrial nascente e no comerciante, 
todos de fora, todos ‘marinheiros’, o elemento opressor, com o qual 
era preciso lutar”86 —; assim como, sem dúvidas — ainda que, a 

estas alturas, dadas as peculiares condições do Brasil, “já não era 
possível – nem efetiva e simples separação, nem verdadeira 
independência; e, menos ainda, a sonhada independência com 

democracia”87 —, “a ação dos patriotas do Nordeste do Brasil, em 
1817, em oposição direta e objetiva a todas as formas de poder do 
absolutismo monárquico significava a retomada, no Brasil, do ideal 
da temida revolução”88 de caráter democrático-republicana. 

Delatada, pois, em 1o de março de 1817, por Manuel de 
Carvalho Medeiros ao Ouvidor da Comarca do Sertão, José da Cruz 
Ferreira, deflagra-se prematuramente quando, decretada a 
detenção dos suspeitos civis e militares, o Brigadeiro Barbosa de 
Castro e o Tenente-Coronel Alexandre Tomás são mortos pelo 
Capitão José de Barros Lima (Leão Coroado) e pelo Tenente José 

Mariano de Albuquerque Cavalcanti (6 de março). Ante a repentina 
investida, o Marechal José Roberto, encarregado da defesa pelo 
governo, capitula e o próprio governador da Capitania de 
Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, foge para o 
Rio de Janeiro. Imediatamente, pois, forma-se um governo 
provisório (7/8 de março) com cinco membros e um Conselho de 
Estado (formado por seis membros, entre os quais destacamos 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, autor do projeto de Lei 
Orgânica que fundamenta e orienta a atuação de tal governo), os 
quais, como primeira medida, decretam (9 de março) a abolição 
dos tributos exigidos pelo Alvará de 20 de outubro de 181289, ao 

                                                      
86 Idem, p. 99. 

87 Manoel BOMFIM. O Brasil na América. Caracterização da Formação Brasileira. Rio de Janeiro: 
Topbooks, 1997, p. 372. 

88 Maria de Lourdes Viana LYRA. (1994), p. 166. 

89 Alexandre José de Mello MORAES (1982), Tomo I, p. 469. 
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mesmo tempo em que, mediante várias Proclamações, declaram 
suas intenções:  

 

“Pernambucanos, estai tranqüilos, a paz reina na capital; o povo 
está contente: já não há distinção entre brasileiros e europeus; 
todos se conhecem irmãos, descendentes da mesma origem, 

habitantes do mesmo país, professores da mesma religião. Um 
governo provisório, iluminado, escolhido entre todas as ordens 

do Estado, preside a vossa felicidade; confiai no seu zelo, no seu 

patriotismo”90; “Pernambucanos, nós só temos um inimigo a 

temer: a desunião entre nós, Reunamos nossos espíritos, nossos 
sentimentos, nossas forças e nós seremos invencíveis, a nossa 

liberdade consolidada, nossa independência reconhecida, nossos 

inimigos confundidos, nossa pátria salva”91. 

 

Além do mais, o informe que se dava à população no dia 10 
de março de 1817 tinha como cabeçalho: “Preciso dos sucessos que 
tiveram lugar em Pernambuco desde a faustíssima e gloriosíssima 

revolução operada felizmente na praça do Recife aos 6 do corrente 
mês de março, em que o generoso esforço de nossos bravos 
patriotas exterminava daquela parte do Brasil o monstro infernal 
da tirania real”92. E o “ato institucional, decretado a 29 de março 
de 1817, que por engano é datado de 9 do mesmo mês”93, desde seu 
início, inaugurava a forma de governo republicana, ao dizer: “O 
governo Provisório da República de Pernambuco, revestido de 
Soberania pelo Povo, em quem ela só reside, …decreta e tem 
decretado”. E seguia uma série de 28 artigos, dentre os quais, a 
modo de exemplo, podemos destacar:  

 

“1o Os poderes e Legislatura estão concentrados no Governo 
Provisório, enquanto se não conhece a constituição do Estado 

                                                      
90 “Proclamação”, de 9 de março de 1817. Em: Idem, p. 470. 

91 “Outra”. Em: Idem, p. 472. 

92 Em: Idem, pp. 472-474. 

93 Aristheu ACHILLES (1973), p. 102. Todo o texto, com seus 28 artigos, encontra-se nas páginas 102 
a 108. 
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determinada pela Assembléia Constituinte, que será convocada 

assim que se incorporem as Comarcas que formavam a antiga 
Capitania, e ainda não têm abraçado os princípios da 
independência”;  

“21o As Leis até agora em vigor, e que não estão, ou forem ab-
rogadas, continuarão a ter a mesma autoridade enquanto lhes 
não for sub-rogado um código nacional, e apropriado às nossas 

circunstâncias, e precisões”;  
“23o A Religião do Estado é a católica Romana; todas as mais 

seitas cristãs de qualquer dominação são toleradas”;  
“25o A liberdade de imprensa é proclamada”; e  
“28o O Presente governo e suas formas durarão somente 

enquanto se não ultimar a Constituição do Estado... não se 
achando convocada a Assembléia dentro de um ano da data deste, 
ou não se achando concluída a Constituição no espaço de três 

anos, fica, cessando de fato, o dito Governo, e entra o Povo no 
exercício da soberania para o delegar a quem melhor cumpra os 

fins de sua delegação”. 
 

Começando a organizar-se e estendendo-se em tempo 
recorde à Paraíba (16 de março) e Rio Grande do Norte (28 de 
março), sem embargo, carecendo de maiores apoios tanto internos 
como externos, quase tão rápido como havia surgido, a República 
de Pernambuco será aniquilada. O próprio “D. João, de natural 
indolente e pouco ativo, transformou-se, e com a sua presença 

procurou aprestar os elementos necessários para reprimir a 
revolução”94. Assim, acossado por terra e bloqueado por mar — D. 
Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, desde o momento 
que recebeu as primeiras notícias, organizou a contra-revolução 
por terra, ao comando do Marechal Cogomenho de Lacerda, e por 
mar, com o Vice-Almirante Rodrigo José Ferreira Lobo, enquanto 
que do Rio de Janeiro saía uma expedição (30 de abril) comandada 

pelo General Luís do Rego Barreto que chegou ao Recife no dia 29 
de junho —, o Governo Provisório da efêmera República de 

                                                      
94 Amaro QUINTAS. “A agitação Republicana no Nordeste”. Em: Sérgio Buarque de HOLANDA (sob a 
direção de). (1993), p. 221. 
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Pernambuco capitulou, incondicionalmente e em franca 
debandada, entre 19 e 20 de maio de 1817. 

Uma vez controlada a Revolução Pernambucana, desatou-

se uma feroz repressão “a fim de castigar... a todo e qualquer 
patriota ou infiel vassalo, que são sinônimos, por terem atropelado 
o sagrado das Leis e el-rei nosso senhor”95 que, de tão cruel, o 

mesmo D. João teve que intervir, decretando, por motivo de sua 
coroação (6 de fevereiro de 1818), a anistia, conclusão de processo 
ou absolvição de muitos dos implicados. 

Não obstante, se, no Brasil, alguns dos brasileiros mais 
liberais podiam ser impiedosamente reprimidos em suas 
aspirações de caráter republicano, democrático e até constitucional 
— levando de roldão a supressão oficial das sociedades secretas 
(Alvará Régio, 30 de março de 1818), por “ser consideradas de 
agora em diante como feitas para conselho e confederação contra o 
Rei e o Estado”96 —; em Portugal, ia ser possível dar curso à 

insatisfação criada em relação ao Brasil, ao Governo do Rio de 
Janeiro e, incluso, para com o próprio D. João VI, mediante o 
estalido da famosa Revolução do Porto, de 24 de agosto de 1820, 
cujo principal programa se desenvolveria com a convocação às 
Cortes — mas agora não ao estilo tradicional ou do Antigo Regime, 
senão ao novo estilo franco-espanhol — (31 de outubro de 1820) e, 
certamente, com a elaboração da Constituição Política da 
Monarchia Portugueza (26 de janeiro de 1821-23 de setembro de 
1822). 

Assim sendo, a partir do momento em que chegam ao Rio 
de Janeiro as primeiras notícias (12 de outubro de 1820) do 
levantamento em Portugal, podemos dizer que se iniciará uma 
contenda histórica entre Portugal e Brasil que, por força dos 

                                                      
95 “Condições do Comandante do bloqueio para entrar en Pernambuco”, 18 de maio de 1817. Em: 

Alexandre José de Mello MORAES. (1982), Tomo I p. 482. Cfr.: Carlos Guilherme MOTA. Nordeste 
1817. São Paulo: Perspectiva, 1972, pp. 59-63. 

96 Manoel Rodrigues FERREIRA - Tito Lívio FERREIRA. A Maçoneria na Independencia Brasileira. 
São Paulo: Gráfica Biblos Ltda. Editora, 1962, Vol. I, p. 215. 
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acontecimentos, levará esse último à sua independência total e 
definitiva. 

Restringindo-nos à história processual brasileira, podemos 

dizer que a primeira reação de D. João VI foi a de considerar ilegal 
a convocação às Cortes feita pela Junta Provisional do Governo 
Supremo do Reino (resposta que chegou a Lisboa aos 16 de 

dezembro de 1820); contudo, depois de escutar as notícias trazidas 
pelo Conde de Palmela (que havia chegado ao Rio de Janeiro, 
procedente de Lisboa, em 23 de dezembro), será estabelecido um 
agudo confronto entre as soluções apontadas para o conflito na 
parte portuguesa da Península Ibérica entre o Ministro favorito de 
D. João VI, Tomás Antonio de Vila Nova Portugal (o qual sempre 
manteve a opinião de reprimir a sangue e fogo, com a ajuda das 
Potências Estrangeiras da Santa Aliança, a insurreição em 
Portugal), o Conde de Palmela (ante a carta enviada pela Junta de 
Governo em 9 de outubro, no sentido de que “vossa magestade se 

digne ouvir e attender benignamente os clamores de seu povo, 
annuir aos votos ardentes que elle faz pela saudosa presença de 
vossa magestade ou de alguma pessoa de sua augusta família, que 
no real nome de vossa magestade nos governe e suppra seus 
paternaes cuidados”97, aconselhava que D. João VI se pusesse, “elle 
mesmo, por assim dizer, á testa da revolução”98, enviando, por 
meio do Príncipe Real, as bases de uma Futura Constituição) e a 
própria indecisão do Monarca. 

Nessas discussões estava-se 99 quando, em 1o de janeiro de 
1821, o Brasil iniciou o ano com a notícia de que a Província do 

                                                      
97 Clemente José dos SANTOS, (Coligidos e coordenados por). Documentos para a História das Cortes 
Geraes da Nação Portugueza. Lisboa: Imprensa Nacional, 1883. Tomo I, p. 75. 

98 “Documento n. 16 Parecer do conde de Palmella sobre a exposição de Silvestre Pinheiro Ferreira a 

respeito das providências que sua Magestade deve tomar ao chegar a Lisboa”. Em: Silvestre Pinheiro 
FERREIRA. “Cartas sobre a Revolução do Brasil” (Documentos Annexos a estas Cartas) Em: Revista 

do Instituto Histórico e Geográphico Brazileiro. Tomo LI. 2o. Folheto de 1888. Rio de Janeiro: 
Typographia, Litographia e Encadernação a vapor de Laemmert & C., 1888, p. 360. 

99 “Carta 1a.”. Em: Idem, pp. 239-242. 
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Pará aderia à Revolução do Porto; logo o fazia a da Bahia, em 10 de 
fevereiro. Alarmado com o incêndio da Revolução portuguesa no 
Brasil, D. João VI toma algumas medidas imediatamente — como, 

por exemplo, a de melhorar o salário e a situação das tropas no 
Norte do Brasil, Decretos de 2 de janeiro e 6 de fevereiro de 1821 — 
e, por fim, segundo o Decreto de 18 de fevereiro de 1821, 

determinar, primeiro,  
 
“que meu muito amado e prezado filho D. Pedro, príncipe real do 
reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, vá a Portugal munido 

da auctoridade e instrucções necessarias, para pôr logo em 
execução as medidas e providencias que julgo convenientes, a fim 
de restabelecer a tranquillidade geral d’aquelle reino, para ouvir 

as representações e queixas dos povos, e para estabelecer as 
reformas e melhoramentos, e as leis que possam consolidar a 

constituição portugueza”100;  
 

e, segundo,  
 

“não podendo porém a constituição que, em consequencia dos 
mencionados poderes, se ha de estabelecer e sanccionar para os 
reinos de Portugal e Algarves, ser igualmente adaptavel e 

conveniente em todos os seus artigos e partes essenciais á 
povoação, localidade e mais circunstancias, tão ponderosas como 

attendiveis, d’este reino do Brazil, assim como ás das ilhas e 
domínios ultramarinos, que não merecem menos a minha real 
contemplação e paternal cuidado: hei por conveniente mandar 

convocar a esta côrte os procuradores que as camaras das cidades 
e villas principaes, que têem juizes letrados, tanto do reino do 
Brazil, como das ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde 

elegerem;... para que reunidos aqui o mais promptamente 
possivel em junta de côrtes... não somente examinem e 
consultem o que dos referidos artigos for adaptavel ao reino do 

Brazil, mas tambem me proponham as mais reformas, os 
melhoramentos, os estabelecimentos e quaesquer outras 

providencias que se entenderam essenciaes ou úteis,... á 

                                                      
100 “Decreto”, Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1821. Em: Clemente José dos SANTOS 
(Coligidos e coordenados por). (1883), p. 161. 
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properidade e bem geral d’este reino e dos domínios da coroa 

portugueza”101. 

 

Vindo a público em 23 de fevereiro este último decreto, 
contudo, o povo e a tropa do Rio de Janeiro, possivelmente, dando-
se conta tanto das intrigas como da estratégia, por um lado, de D. 
João VI e de Palmela (no sentido de não querer submeter-se 
incondicionalmente à Constituição que se fazia em Lisboa); e, por 
outro, de D. Pedro (no sentido de, praticamente, em cumplicidade 
com o Conde dos Arcos, intencionalmente atrasar ou não querer 

viajar para Lisboa, já com a obscura ambição de — segundo as 
próprias palavras do Monarca ditas em confissão ao Conde de 
Palmela — “destronar-me”102); exigiram o “juramento imediato da 
Constituição, tal qual fosse feita pelas cortes portuguesas”103. 

Por conseguinte, não mais de forma espontânea, senão sob 
a pressão do povo e do Exército, no dia 26 de fevereiro de 1821, 

teve lugar “o juramento á constituição, que as côrtes reunidas em 
Lisboa estavam fazendo, prestado por sua alteza o principe real, em 
nome de el-rei seu pae e no proprio nome, como igualmente o 
prestou o infante D. Miguel”104, mediante a leitura do “real decreto 
de sua magestade el-rei nosso senhor, de 24 de fevereiro do 
presente anno, no qual sua magestade certifica a seu povo que 
jurará immediatamente e sancionará a constituição que se está 
fazendo no reino de Portugal;... tal qual se fizer em Portugal”105. O 
qual fez depois o próprio Rei, defronte à Praça do Rossio não de 
um balcão do Palácio de São Cristóvão (como o havia feito, em seu 

                                                      
101 Idem, Ibidem. 

102 Tobias MONTEIRO. História do Império. A Elaboração da Independência. São Paulo/Belo 

Horizonte: EDUSP/Itatiaia, 1981, Tomo I, p. 292. 

103 Idem, p. 294. 

104 “Auto”, 26 de fevereiro de 1821. Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e coordenados por). 
(1883), p. 163. 

105 Idem, Ibidem. 
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nome, D. Pedro), mas de uma janela do Paço Real, no Palácio da 
cidade do Rio de Janeiro, no mesmo dia 26. 

Assim as coisas, e pressionado por todos os lados, a D. João 

VI, querendo ou não, não lhe restou outro remédio que organizar 
seu retorno à “muito nobre e leal cidade de Lisboa”, e como rezava 
o decreto de 7 de março de 1821106, onde se encontravam reunidas 

as “Côrtes Geraes, extraordinarias e constituintes da Nação 
Portugueza” com o fim de dar “a todo o reino unido de Portugal, 
Brazil e Algarves uma constituição política conforme aos princípios 
liberaes que pelo incremento das luzes se acham geralmente 
recebidas por todas as nações”107. Portanto, nesse mesmo Decreto, 
nomeava “o principe real do reino unido, encarregado do governo 
provisorio d’este reino do Brazil, emquanto n’elle se não achar 
estabelecida a constituição geral da nação”, ao mesmo tempo em 
que, “em outro decreto, da data d’este”, dava, “para que os meus 
povos d’este mesmo reino do Brasil possam quanto antes participar 

das vantagens da representação nacional, enviando proporcionado 
numero de deputados procuradores ás côrtes geraes do reino 
unido”, também “as precisas determinações para que desde logo se 
comece a proceder em todas as provincias á eleição dos mesmos 
deputados na forma das instrucções que no reino de Portugal se 
adoptaram, para esse mesmo effeito”. 

Retornava, pois, à primitiva sede da Monarquia convertido, 
conforme o espírito do tempo, por meio de prévio juramento, em 
um Monarca constitucional; deixando no Rio de Janeiro uma 
Regência comandada pelo Príncipe Real, cuja função o converteu 
em Príncipe Regente. 

Mesmo assim, parece que o povo do Rio de Janeiro, 
temendo o despotismo do Príncipe Regente, a arbitrariedade da 

Regência (cujo Ministro do Reino e do Exterior era o Conde dos 
Arcos) ou o desencadear da anarquia no Brasil, no momento de 

                                                      
106 “Decreto”, Palácio do Rio de Janeiro, aos 7 de março de 1821. Em: Idem, pp. 164-165. 

107 Idem, p. 164. 
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levar a cabo as eleições de eleitores em nível paroquial (21 de abril 
de 1821), reunido na Praça do Commercio, tumultuosamente, 
exigiu do Rei colocar em vigência a Constituição Espanhola de 

1812, “interinamente e enquanto não chegasse a que se estava 
fazendo em Portugal”108. Inicialmente, o Rei se submeteu ao pedido 
que lhe fazia a população e Decretou, no mesmo dia, “que de hoje 

em diante se fique estricta e liberalmente observando n’este reino 
do Brasil a mencionada constituição hespanhola até o momento em 
que se ache inteira e definitivamente estabelecida a constituição 
deliberada e decidida pelas côrtes de Lisboa”109; contudo, logo 
depois, pressionado pela tropa que, por sua vez, submeteu os 
revoltosos durante a noite, revogou o Decreto anterior, mediante 
um novo Decreto (22 de abril) que dizia:  

 
“Hei por bem determinar, decretar e declarar por nullo todo o 

acto feito hontem, e que o Governo Provisorio, que fica até á 
chegada da constituição portugueza, seja da fórma que determina 
o outro decreto e instrucções que mando publicar com a mesma 

data d’este, e que meu filho o príncipe real há de cumprir e 

sustentar até chegar a mencionada constituição portugueza”110 

 

Feito isso, e confiando na unidade e integridade geopolítica 
da Monarquia — mas prevenindo a D. Pedro sobre alguma 
desagradável surpresa, fruto da possível contaminação 
revolucionária por que passava naquele momento o resto da 
América Latina111 —, D. João VI embarcou em 26 de abril de 1821, 
                                                      
108 “Decreto del 22 de Abril de 1821, mandando abrir devassa”. Em: Agenor de ROURE. Formação 
Constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Tip. Do Jornal do comércio, 1914, p. 21. 

109 “Decreto” Palacio da Boa Vsta, aos 21 de abril de 1821. Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos 
e Coordenados por). (1883), p. 197. 

110 “Decreto” Palaio da Boa Vista, aos 22 de abril de 1821. Em: Idem, p. 198. 

111 Na carta que D. Pedro escreveu a seu pai, em 19 de junho de 1822, diz: “Eu ainda me lembro, e me 

lembrarei sempre de que Vossa Magestade me disse, antes de partir dois dias no seu quarto/Pedro se 
o Brazil se separa antes seja para ti que Me Hás de respeitar do que para algum desses aventureiros”, 

em: Ângelo PEREIRA. Os filhos de EL-Rei D. João VI. Reconstituição Histórica com Documentos 

inéditos que, na sua maioria pertenceram ao Real Gabinete. Lisboa: Empresa Nacional de 
Publicidade, 1946, p. 291. 
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chegando ao rio Tejo no dia 3 de julho, mas só podendo 
desembarcar no dia 4, com as devidas cerimônias preparadas para 
a ocasião pelas Cortes. 

A partir deste momento, os destinos do Reino autônomo — 
ainda que, todavia não independente de todo de Portugal —, pelo 
menos até a declaração da Independência, vão se decidindo, passo 

a passo, conforme o trato que se lhe dê nas Cortes Geraes 
Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza. Nesse 
sentido, o único que o Brasil vai exigir de Portugal é a igualdade 
em dignidade e direitos, não sendo aceitas tais condições passará — 
mais o menos como já o haviam feito alguns anos antes os 
revolucionários norte-americanos112 — do protesto à 
independência. Quer dizer, não foi tanto o fato de que “desde a 
chegada da primeira deputação brasileira ás Cortes, portugueses e 
brasileiros falaram, na verdade, linguagens diferentes sob a 
aparência de intenções convergentes”113 nem tampouco o fato de 

que “de um lado e do outro, cedo se gerou a convicção de que o 
interlocutor procedia de má-fé”114 o que acelerou o processo da 
independência brasileira; senão “a atitude de franca hostilidade 
que as Côrtes vieram assumir contra o Brasil”115; seja porque “aos 
olhos dos portugueses o mal residia exclusivamente na política 
real”116 desenvolvida por D. João VI na América portuguesa; seja 
porque “escapava-lhes a razão mais profunda: a debilidade da 

                                                      
112 DIVINE, BREEN, FREDRIKSON, WILLIAMS, ROBERTS. América Passado e Presente. Rio de 
Janeiro: Editorial Nórdica, 1992, pp. 102-124. 

113 Fernando TOMAZ. “Brasileiros nas Cortes Constituintes de 1821-1822”. Em: Carlos G. MOTA 
(Dir.). 1822. Dimensões. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972, p. 75. 

114 Idem Ibidem. 

115 Alfredo Balthazar de SILVEIRA. “A atitude de franca hostilidade que as Côrtes vieram assumir 

contra o Brasil”. Em: Revista do Instituto Historico e Geográphico Brasileiro, Tomo Especial, 
Congresso Internacional de História da América (1922), Vol. VI, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1928, pp. 29-76. 

116 Emília Viotti da COSTA. “Introdução ao estudo da emancipação política do Brasil”. Em: Carlos 

Guilherme MOTA (Organização e Introdução de) Brasil em Perspectiva. Rio de Janeiro: Editora 
Bertrand Brasil, 1995, p. 105. 



Alberto Vivar Flores | 293 
 

 
 

economia portuguesa, sua tradicional subordinação á economia 
británica, agravada pelo desenvolvimento industrial, que Portugal 
não acompanhou”117. 

Contudo, de qualquer forma, o certo é que a tão anelada 
criação de “uma monarquia dual com dois congressos, regente, 
tribunais brasileiros”118 etc., considerada possível, em princípio, e 

no espírito de D. João VI, pelos deputados brasileiros, na realidade, 
não se pôde levar a cabo por causa da solapada “manifestação 
colonialista do congresso”119. 

Assim, desde o 22 de abril de 1821, data em que “o principe 
real do reino unido toma o título de principe regente”120 “para que 
com tão preeminente titulo e segundo as instrucções que 
acompanham a este decreto e vão por mim assignadas, governe na 
minha ausencia e emquanto pela constituição se não estabelece 
outro systema de regimen”121, como que fazendo justiça ao 
mandato que D. João VI lhe havia dado — no sentido de que D. 

Pedro “poderá fazer guerra offensiva ou defensiva contra qualquer 
inimigo que atacar o reino do Brazil, se as circumstancias forem 
tão urgentes, que se torne de summo prejuizo aos meus fieis 
vassallos d’este reino o esperar as minhas reaes ordens”122 —, ao 
mesmo tempo que defende suas prerrogativas ante a prepotência 
das Cortes, vai obrigando-se a defender as prerrogativas do Reino 
brasileiro. 

Uma vez D. João VI voltado para Portugal, D. Pedro, ainda 
que à cabeça do governo do Reino do Brasil como Príncipe 
Regente, na realidade, assumia um governo já, de início, 

                                                      
117 Idem, Ibidem. 

118 Idem, p. 104. 

119 Fernando TOMAZ. Em: Calos G. MOTA. (1972), p. 92. 

120 “Instrucções”, Palácio da Boa vista, em 22 de abril de 1821. Em: Clemente José dos SANTOS 
(Coligidos e Coordenados por). (1983), p. 198. 

121 “Decreto”, Palácio da Boa Vista, 22 de abril de 1821. Em: Idem, Ibidem. 

122 “Instrucções”, Palácio da Boa Vista, em 22 de abril de 1821. Em: Idem, p. 199. 
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desprestigiado em sua autoridade. Por exemplo, pelo Decreto de 24 
de abril de 1821, no qual, as Côrtes Geraes Extraordinarias e 
Constituintes da Nação Potugueza estipulavam que: “1o Serão 

havidos como legitimos todos os governos estabelecidos ou que se 
estabeleceram nos estados portuguezes do ultramar e ilhas 
adjacentes, para abraçarem a sagrada causa da regeneração 

política da nação portugueza”123; o qual, no contexto brasileiro 
daquela hora, era como estar contrário ao poder central 
estabelecido no Rio de Janeiro pelo próprio Monarca — situação 
incômoda que, com razão, fazia D. Pedro dizer: “eu fiquei regente, e 
hoje sou capitão general, porque governo só a provincia”124 — e, à 
continuação, ao criar-lhe problemas financeiros para a sustentação 
do mesmo Governo do Reino, levar-lhe-ão a fazer a seguinte 
solicitação: ”Peço a V. M., por tudo quanto há de mais sagrado, me 
queira dispensar deste emprego”125. 

Agreguemos a isso, por um lado, a forte pressão que 

exerciam as tropas portuguesas comandadas no Rio de Janeiro pelo 
General Avilez — tais quais zelosas guardiãs dos decretos 
regeneracionistas/revolucionários, uma vez realizadas as eleições 
dos deputados brasileiros às Cortes de Lisboa, 15 e 16 de maio de 
1821, obrigaram o Príncipe Regente a jurar as Bases da 
Constituição Política da Monarchia Portugueza, 5 de junho de 1821 
—; por outro, o alvoroçado ambiente nativista/independentista que 
ia cada vez mais se acentuando — tal e como o reconhecia o 
próprio General Avilez em seus informes ao Governo de Portugal:  

 

“Desde que S. M. regressou à antiga corte, se desenvolveu um 
forte partido em algumas províncias, que advoga pela 

                                                      
123 “Portaria”, Paço das Cortes, em 18 de abril de 1821/Palácio da Regencia, em 24 de abril de 1821. 
Em: Idem, p. 186. 

124 “Carta”, Rio de Janeiro, 17 de julho de 1821. Em: Idem, p. 245. 

125 Carta de D. Pedro a D. João VI, Rio de Janeiro, em 21 de setembro de 1821. Em: José Honório 

RODRIGUES. Independência: Revolução e Contra-revolução. A Evolução Política. Rio de Janeiro: 
Livraria Francisco Alves Editora, 1975-76, Vol I, p. 185 
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emancipação. O foco desta opinião tem sido o Rio de Janeiro, por 

ter existido ali a sede do governo, e por estar em posse de uma 
parte da Família Real, não querendo por estes motivos descer da 
categoria de metrópole de um grande Império... Esta idéia de 

emancipação política apresentou-se da mesma forma que 
costuma aparecer em todas as partes; isto é, não querendo, nem 
desejando separar-se dos nossos caros irmãos de Portugal, e de 

querer ser só irmãos inteiros e não escravos, e coberta com  o 

nome de Constituição e igualdade de direitos”126 —;  

 

finalmente, a persistente e nada cautelosa política das cortes, 
visando a desmantelar a autonomia brasileira. 

Foi o caso dos decretos elaborados no Paço das Cortes em 
29 de setembro de 1821 e mandados publicar pelo Rei no Paço de 
Queluz em 1o de outubro do mesmo ano. O primeiro deles (Decreto 
N° 124), mandava que:  

 
“1o. Em todas as provincias do reino do Brazil em que até o 

presente havia governos independentes, se crearão juntas 
provisorias do governo, as quaes serão compostas de sete 

membros n’aquellas provincias que até agora eram governadas 
por capitães generaes; a saber: Pará, Maranhão, Pernambuco, 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas 

Geraes, Mato Grosso e Goyaz; e de cinco membros em todas as 
mais provincias em que até agora não havia capitães generaes, 
mas só governadores, incluidos em um e outro numero o 

presidente e secretario... 6o. Fica competindo ás juntas 
provisorias de governo das provincias do Brazil toda a 
auctoridade e Jurisdicção na parte civil, econômica, 

administrativa e de policia, em conformidade das Leis existentes, 
as quaes serão religiosamente observadas e de nenhum modo 

poderão ser revogadas, alteradas, suspensas ou dispensadas pelas 

juntas do governo”127.  

 

                                                      
126 Em: Idem, pp. 186-187. 

127 “Carta de Lei”, Paço das Côrtes, 29 de setembro de 1821/Paço de Queluz, em o 1o. de outubro de 
1821. Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). (1883), pp. 241-242. 
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Em conseqüência, o segundo (Decreto N°. 125), que mandava:  
 

“1o. Que o príncipe real regresse quanto antes para Portugal. 2o. 
Que sua alteza real, logo que chegue a Portugal, passe a viajar 
incógnito ás côrtes e reinos de Hespanha, França e Inglaterra,... a 

fim de obter aquelles conhecimentos que se fazem necessarios 

para um dia occupar dignamente o throno portuguez”128,  

 

caía por seu próprio peso; uma vez que não era mais necessária a 
grata presença do Príncipe Regente no Rio de Janeiro, nem se 
respeitava mais a integridade geopolítica do Reino brasileiro. 

Tais medidas do soberano congresso, sem embargo, por 
dialética da própria realidade, teriam diferente recepção em 
Portugal e no Brasil. Enquanto que em Portugal, o Rei, mediante 
Officio do Ministro da Justiça (Palácio de Queluz, em 8 de outubro 
de 1821), agradecia-lhes com as seguintes palavras:  

 
“Sua Majestade manda ultimamente dar ao soberano congresso 

seus mais cordiaes agradecimentos, não só pelo desvelo com que 
por meio de tão assiduos como bem dirigidos trabalhos tem 

procurado desempenhar os poderes que lhe foram confiados, mas 
pelo interesse particular que toma pela pessoa do principe real 
seu filho, o qual sua magestade deseja ver crescer em virtudes e 

qualidades que o tornem cada vez mais digno de fazer um dia a 
felicidade de uma nação que tantas e tão singulares provas tem 

dado de amor e felicidade á casa de Bragança”129;  

 

no Brasil — recebidos em 1o. de dezembro de 1821 e publicados em 
11, na Gazeta Extraordinária do Rio de Janeiro —, iam desencadear 
tal alvoroço130 que levariam a propor, por iniciativa liderada por 

                                                      
128 “Carta de Lei”, Paço das Côrtes, em 29 de setembro de 1821/Palácio de Queluz, em o 1o. de 
outubro de 1821. Em: Idem, p. 243. 

129 “Officio”, Palácio de Queluz, em 8 de outubro de 1821. Em: Idem, pp. 245-246. 

130 Por exemplo, o “Revérbero Constitucional Fluminense”, célebre periódico de Januário da Cunha 
Barbosa e de Joaquim Gonçalves Ledo, “abriu violenta campanha contra os planos da recolonização, 

combatendo tenazmente a idéa do regresso de d. Pedro para Portugal”, informa-nos Augusto 

Olympio Viveiros de CASTRO. Em: “84o, anno – Sessão especial em 9 de janeiro de 1922, 
commemorativa do centenario do FICO (9 de janeiro de 1822)”. Em: Revista do Instituto Historico e 
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José Mariano de Azeredo Coutinho e José Joaquim da Rocha, 
mediante um Manifesto (redigido por Fr. Francisco de Sampaio) 
dirigido ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro (29 de dezembro), 

apoiado logo pela de São Paulo (cuja Junta dirigiu uma 
Representação a D. Pedro, redigida por José Bonifácio de Andrada e 
Silva, em 24 de dezembro de 1821, recebida em 1o de janeiro de 

1822), e a do Rio Grande do Sul, “suspender a execução do decreto 
das Côrtes sôbre o regresso de S.A.R. para a antiga séde da 
Monarchia portugueza”131.  

Aceita tal proposta, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro 
fez a respectiva Representação ao Príncipe Regente (9 de janeiro de 
1822), através de seu presidente, José Clemente Pereira, iniciando 
com estas palavras: “Senhor — A saída de V.A.Real dos Estados do 
Brasil será o fatal decreto que sancione a Independencia deste 
Reino. Exige, portanto, a salvação da patria que V.A.Real suspenda 
a sua ida até nova determinação do soberano congresso”132. 

Contornando a situação paliativamente primeiro, o Príncipe 
respondeu:  

 
“Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil 

interessa ao bem de toda a nação portugueza, e conhecido que a 
vontade de algumas Provincias assim o requer, demorarei a 

minha saida até que as Côrtes e meu Augusto Pae e Senhor 

deliberem a êste respeito”133;  

 

logo, dando-se conta que havia desagradado a todos, dirigindo-se a 

José Clemente, afirmou: “como é para bem de todos e felicidade 
geral da nação, estou prompto; diga ao povo que fico”134. 

                                                                                                                
Geographico Brasileiro, O Anno da Independencia (Tomo Especial). Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1922, p. 17. 

131 Idem p. 28. 

132 Idem, p. 35. 

133 Idem, p. 40. 

134 “Carta de D. Pedro a El-Rei D. João VI”, Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1822. Em: Idem, p. 42. 
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O primeiro gesto rebelde de D. Pedro em relação a Portugal 
— ainda que levado a cabo no contexto da plena consciência de que 
“logo que desamparasse o Brasil, elle se tornaria independente, e, 

ficando eu, elle persistiria unido a Portugal”135 —, na realidade, 
paulatinamente se converterá no início efetivo da independência 
política do Brasil. Pois, será a partir deste momento que se começa 

a perfilar, oficialmente, uma certa separação e distinção de 
interesses entre brasileiros e portugueses. Mostra-o, de maneira 
imediata (11 de janeiro), a reação das tropas portuguesas 
acantonadas no Rio de Janeiro sob o mando do General Jorge de 
Avilez (no sentido de pretender obrigar o Príncipe Regente a 
cumprir os Decretos das Cortes) e a rápida organização de tropas 
(12 de janeiro), ao comando do Tenente-General Joaquim Xavier 
Curado, visando apoiar a inusitada decisão do Príncipe, o que, daí 
em diante, marcar-lhe-ia o estilo de atuar136 durante todo o 
processo da independência. 

Assim, ao mesmo tempo em que as Cortes de Portugal, em 
sua torpe política de ignorar os direitos do Reino do Brasil — 
enquanto Reino Unido ao de Portugal e Algarves —, decretavam (11 
de janeiro de 1822): “1o Ficam extinctos todos os tribunaes creados 
no Rio de Janeiro, desde que el-rei para ali trasladou a sua corte em 
1808”137, o que significava o cancelamento puro e simples de, por 
exemplo, instituições como o Conselho Supremo Militar (criado 

                                                      
135 Idem, Ibidem. Na “Representação” que a Junta de São Paulo dirigiu (24 de dezembro de 1821) ao 

Príncipe Regente, entre outras coisas, dizia-lhe: “...nós rogamos que confie corajosamente no amor e 

fidelidade dos seus Brasileiros, e mormente dos seus Paulistas, que estão promptos a verter a última 
gotta do seu sangue e a sacrificar os seus haveres, para não perderem o Principe idolatrado, em que 

têm posto todas as esperanzas bem fundadas da sua felicidade, e da sua honra nacional”. Em: Idem, 
p. 22. 

136 O Príncipe D. Pedro, segundo Francisco Adolfo de VARNHAGEN, “dotado de talento natural, era 

pouco instruido, voluvel e um tanto vaidoso, mas bastante franco, generoso, liberal e activo”. Em: 
Historia da Independencia do Brasil até ao Reconhecimento pela Antiga Metropole, 

Comprehendendo Separadamente, a dos Sucessos Ocorridos em Algumas Provincias até essa Data. 
Rio de Janeiro: Instituto Historico e Geographico Brasileiro/Livraria Castilho, 1919, p. 106. 

137 “Carta de Lei”, Paço das Côrtes, em 11 de janeiro de 1822/Palácio de Queluz, aos 13 dias do mez de 
janeiro de 1822. Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). (1883) p. 263. 
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por Alvará de 1o. de abril de 1808), As Mesas do Desembargo do 
Paço e da Consciencia e Ordens (Alvará de 22 de abril de 1808) e a 
Casa de Supplicação (Alvará de 10 de maio de 1808); no Brasil, D. 

Pedro formava (16 de janeiro de 1822) seu primeiro Ministério com 
José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) à frente. 

E ainda que, evidentemente, haja uma assincronia entre os 

Decretos das Cortes de Lisboa e as importantes decisões tomadas 
por D. Pedro (por exemplo, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro 
só comunicou às Cortes os acontecimentos do Dia do Fico, 9 de 
janeiro de 1822, em 16 de fevereiro de 1822) no Brasil; mesmo 
assim, é inegável a dialética que se vai estabelecendo entre ambos, 
certamente com distinta síntese, apesar de ainda manter-se, nesses 
momentos, uma sã vontade de união com Portugal. 

Portanto, já em rebeldia ante as Cortes de Lisboa, uma vez 
expulsas as tropas portuguesas da Divisão Auxiliadora comandadas 
no Rio de Janeiro pelo General Avilez (15 de fevereiro) e agregado o 

apoio de Minas Gerais à sua conduta rebelde (Representação de 15 
de fevereiro — ainda que em 9 de abril teve que viajar a Vila Rica 
“para que o reconhecessem como Regente, como chefe do Poder 
Executivo”138 —), D. Pedro começou a organizar de maneira um 
tanto independente a nova estrutura do Reino do Brasil. Nesse 
sentido, convocou um Conselho de Procuradores Geraes das 
Provinciais (16 de fevereiro de 1822) com o fim de:  

 

“1o Aconselhar-me todas as vezes que por mim lhe for mandado 
em todos os negócios máis importantes e difíceis; 2o. Examinar os 
grandes projetos de reforma que se devam fazer na administração 

geral e particular do Estado que lhe forem comunicados; 3o. 
Propor-me as medidas e planos que lhe parecerem mais urgentes 
e vantajosos ao bem do Reino Unido e à prosperidade do Brasil; 

4o. Advogar e zelar cada um dos seus membros pelas utilidades de 

sua província respectiva”139.  

                                                      
138 José Maria RODRIGUES. (1975-1976), Vol I, p. 230. 

139 “Convocação do Conselho de Procuradores”, Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1822. Em: José Luiz 
dos SANTOS (Org.). José Bonifácio. São Paulo: Ícone Editora, 1998, p. 89. 
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Mas também para “ir de antemão dispondo e arraigando o sistema 
constitucional”140. 

Assim, pois, com as Cortes, por um lado, discutindo a nova 
e complexa situação do Brasil — praticamente já, desde a Sessão de 
14 de março, junto com alguns deputados brasileiros, passando 
pela criação de uma Comissão Especial que elaborou um Projeto de 
artigos adicionais à Constituição portuguesa (17 de julho de 1822, 
somente apresentado na sessão de 14 de setembro de 1822) com 
vistas à sua adequação ao Brasil, mas que não passou de Projeto, 
permanecendo, finalmente, a situação do Brasil, de acordo com a 
Constituição Politica da Monarchia Portugueza (23 de setembro de 
1822), conforme o capítulo II, Artigos 128-132, que falam “Da 
delegação do poder executivo no Brasil”141 —; e, por outro, sentindo 
cada vez mais forte a pressão em favor da independência142, foi se 
nutrindo, primeiro, o sentimento nacionalista brasileiro de D. 

Pedro e, segundo, tecendo a trama da Independência do Brasil. 
Não outra coisa manifestam-nos acontecimentos como: o 

Decreto de 4 de maio de 1822, no sentido de que não se atendesse 
nem se executasse, a partir desse momento, nenhum Decreto das 
Cortes portuguesas sem o correspondente “Cumpra-se”143 dado 

por ele; a aceitação, em 13 de maio de 1822, do título de “Defensor 
Perpétuo do Brasil”144; a convocação (Decreto de 1o. de junho de 

                                                      
140 Idem, p. 88. 

141 “Constituição Politica da Monarchia Portugueza” (23 de setembro de 1822), Em: Comissão 

Internacional para a Historia das Assembleias de Estados e dos Parlamentos, Secção Portuguesa. 
Constituições Portuguesas. Lisboa: Assembleia da República, 1992, pp. 64-66. 

142 Joaquim Gonçalves Ledo, por exemplo, no “Revérbero Constitucional Fluminense”, de 30 de abril 
de 1822, escrevia: “Príncipe, não desprezes a gloria de ser o Fundador de um novo Império”. Em: 
José Honório RODRIGUES (1975-1976), Vol I, p. 195. 

143 Em: Agenor de ROURE. (1914), p. 34. 

144 “Carta de D. Pedro a D. João VI”, de 21 de maio de 1822. Em: Octávio Tarquínio de SOUSA. 
História dos Fundadores do Império do Brasil. A vida de D. Pedro I. Rio de Janeiro: Livraria José 

Olympio Editora, 1960, Vol II, Tomo I, p. 392. Rechaçando o título completo tal como lhe era 

oferecido (“Protetor e Defensor perpétuo do Brasil”), seja porque o Brasil não precisava de “proteção 
de ninguém; protege-se a si mesmo”, seja por não se parecer com Oliver Cromwell (1599-1658), 
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1822) e primeira reunião do “Conselho de Procuradores Geraes das 
Provincias do Brasil (2 de junho de 1822)145; e sem dúvidas, o mais 
importante:  

 

“a convocação de uma assembléa luso-braziliense, que investida 
d’aquella porção de soberania que essencialmente reside no povo 
d’este grande e riquissimo continente, constitua as bases sobre 

que se devam erigir a sua independencia, que a natureza marcára 
e de que já estava de posse, e a sua união com todas as outras 

partes integrantes da grande familia portugueza, que 

cordialmente deseja”146. 

 

Isto é, apesar da existência da Constituinte portuguesa, D. 
Pedro convoca outra, mas não mais no sentido com que a 
convocou D. João VI em 18 de fevereiro de 1821 (para que 
“...examinem e consultem do que dos referidos artigos for 
adaptavel ao reino do Brazil...”), senão de maneira nova. Quer 

dizer, apesar de sua intenção ainda “luso-braziliense”147, na 
realidade, convoca “uma assembléa geral constituinte e legislativa, 
composta de deputados das provincias do Brazil novamente eleitos 
na fórma das instrucções que em conselho se accordarem”148, as 

                                                                                                                
Protetor da República da Inglaterra, nem muito menos com os insurgentes hispano-americanos, 

como o General José de San Martín (1778-1850), que vinham assumindo tal título, Cfr.: SAN 
MARTIN. Escritos Políticos. Petrópolis: Vozes, 1999, pp. 65-66. 

145 “Decreto convocando o Conselho dos Procuradores Geraes das Provincias do Brazil”, Paço, 1 de 
junho de 1822; “Allocução de Sua Alteza Real o Principe Regente do Brazil aos Procuradores Geraes 

das Provincias do mesmo Reino”. A 2 de junho de 1822. Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e 
Coordenados por). (1883) pp. 370-371. 

146 “Decreto mandando convocar uma Assembléa Constituinte e Legislativa no Reino do Brazil”, Paço, 
3 de junho de 1822. Em: Idem, p. 373. 

147 Na “Proclamação do Príncipe Regente, de 1 de junho, recommendando vigilancia sobre os que 

estão atraiçoando a causa da liberdade do Brasil”, dizia “Quem diz – Brazileiro – diz Portuguez – e 

prouvera a Deos q. quem dissesse – Portuguez – dissesse Brazileiro”. Em: BIBLIOTECA NACIONAL 
DO RIO DE JANEIRO. Documentos para a Historia da Independencia. Rio de Janeiro: Officinas 
Graphicas da Biblioteca Nacional, 1923. Vol. I, p. 389. 

148 “Decreto mandando convocar uma Assembléa Constituinte e Legislativa no Reino de Brazil”, Paço, 
3 de junho de 1822. Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e coordenados por). (1883), p. 373. 
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quais se expediram em 19 de junho de 1822, já com a explícita 
indicação “para a assembléa geral constituinte do Brazil”149. 

As Cortes, por sua vez, com a costumeira assincronia a que 

as obrigava a travessia do Oceano Atlântico, discutiam (nas Sessões 
de 10, 27 e 28 de junho e 1o e 10 de julho) ainda os acontecimentos 
brasileiros que iam de dezembro de 1821 a abril de 1822, 

produzindo os Decretos de 23 de julho de 1822, os quais somente 
chegariam ao Rio de Janeiro, no navio português Três Corações, 
em 28 de agosto de 1822, desencadeando o rompimento definitivo 
do Brasil com Portugal — como logo veremos. 

Enquanto isso, no Brasil, D. Pedro enviava para a Bahia 
uma Divisão Naval, comandada pelo General Pedro Labatut, para 
submeter as tropas portuguesas do General Madeira (14 de julho); 
ao mesmo tempo em que, ante o possível envio de tropas 
portuguesas, lançava, em 1o de agosto, um Manifesto e um Decreto. 
Pelo Manifesto, entre outras coisas, dizia:  

 
“Brasileiros. Está acabado o tempo de enganar os homes... A 

história dos feitos do Congresso de Lisboa a respeito do Brazil, é 
uma história de enfiadas injustiças, e sem razões, seus fins eram 
paralizar a prosperidade do Brazil, consumir toda a sua 

vitalidade, e reduzi-lo a tal inanição, e fraqueza, que tornasse 
infalível a sua ruína, e escravidão... Que voz resta, pois, 

Brasileiros? Resta-vos reunir-vos todos em interesses, em amor, 
em esperanças;... Não se ouça pois entre vós outro grito que não 
seja — UNIÃO DO AMAZONAS AO PRATA — não retumbe outro 

eco, que não seja — INDEPENDÊNCIA”150.  

 

Em conseqüência, pelo Decreto, considerava e ordenava:  
 

“1o. Considerar Sua Magestade El-Rey o Senhor D. João VI =in 
carcere constitutus= visto não ter aquella liberdade de acção 
que hé dada ao Poder Executivo. 2o. Declarar inimigas todas e 

                                                      
149 “Instrucções a que se refere o Decreto de 3 de junho de 1822” Em: Idem, p. 373. 

150 “Manifesto do 1o. de Agosto de 1822”. Em: Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Opus cit. pp. 
68-77. 
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quaesquer tropas que de Portugal, ou de outra qualquer parte 

forem mandadas ao Brasil seja para que fim fôr, assim como as 

tripulaçõens e guarniçõens dos Navios em que vierem”151. 

 

Tais fatos, realizados por D. Pedro um dia antes de entrar 
na Maçonaria152, rematados com o Manifesto aos Governos e 
Nações Amigas (6 de agosto de 1822), com o fim de expor-lhes  

 
“sucinta, mas verdadeiramente a série de fatos e motivos, que Me 
tem obrigado a anuir à vontade geral do Brasil, que proclama à 

face do Universo a sua Independência política; e quer como Reino 
Irmão, e como Nação grande e poderosa, conservar ilesos e firmes 

seus imprescritíveis direitos, contra os quais Portugal sempre 
atentou, e agora mais que nunca, depois da decantada 

Regeneração política da Monarquia pelas Cortes de Lisboa”153,  

 

finalmente o colocariam frente a frente com Portugal; uma vez 
que, primeiro, convocava os brasileiros a se unirem em torno da 

idéia de independência; segundo, declarava guerra sem quartel às 
tropas portuguesas; e, terceiro, praticamente, declarava a 
Independência política do Brasil ante o concerto das Nações. 

Assim, quando chega ao Rio de Janeiro o Bergantim Três 
Corações (28 de agosto de 1822) trazendo as últimas notícias de 
Lisboa, isto é, que:  

 

“1o. Continuará o principe real a sua residencia no Rio de Janeiro 
até a publicação da constituição politica da monarchia 

                                                      
151 ‘Decreto do Príncipe Regente, de 1 de Agosto, sobre a defesa do Brasil ante possíveis ataques de 
tropas vindas de Portugal”. Em: BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. (1923), Vol I, p. 390. 

152 Sabe-se que D. Pedro, em 2 de agosto de 1822, “prestou o juramento da Ordem, e adoptou o nome 
heróico de = Guatimozin”. Cfr.: “Certidão das actas das sessões do Grande Oriente, feita a 

requerimento de Mello Moraes”. Em : BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. (1923), Vol I, 

p. 394. A eleição do nome, é claro, estrategicamente americanizante, tem alguma relação com o 

último Imperador Azteca Quauhtemoctzin, Cuauhtémoc ou Guatemuz (1495/96-1525), cujo 
significado é “Águia que cai”,  “Águia que descende” ou “Águia do crepúsculo”. Ver a respeito: 
Salvador TOSCANO. Cuauhtémoc. México: Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 25-31. 

153 “Manifesto de 6 de agosto de 1822 sobre as relações políticas e comerciais com os governos e 
nações amigas” Em: Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Opus Cit., p. 40. 
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portugueza, governando entretanto com sujeição a el-rei e ás 

côrtes as provincias que atualmente governa e lhe obedecem. 
Serão nomeados por el-rei os secretarios de estado, em cujo 
conselho se tomarão todas as resoluções, e o ministro da 

competente repartição assinará, não só todas as decisões mas 
também a correspondencia official, ainda a que vier dirigida ás 
côrtes ou a el-rei... 2o. Serão logo eleitas e installadas as juntas 

provisionaes de governo, em conformidade do decreto de 29 de 
setembro de 1821, em todas as provincias em que elle não estiver 

fielmente executado”154;  

 

que:  
 

“1o. É nullo, irrito e de nenhum effeito o decreto de 16 de 
fevereiro do presente anno, pelo qual o governo estabelecido no 
Rio de Janeiro convocava um conselho de procuradores das 

provincias do Brazil... 2o. Far-se-ha verificar a responsabilidade 
do ministerio do Rio de Janeiro, não só pelo citado decreto, mas 
também por quaesquer outros actos da sua administração em 

que a responsabilidade possa ter logar”155;  

 

e que:  
 

“1o. Serão processados e julgados os membros da junta 
provisional do governo da provincia de S. Paulo que assignaram a 

representação enviada ao principe real em data 24 de dezembro 
de 1821, e bem assim os quatro que assignaram o discurso 
dirigido a su alteza no Rio de Janeiro em o dia 26 de janeiro do 

presente anno, para o que se envia ao governo a mesma 
representação e discurso, a fim de se transmittir ás autoridades 

competentes”156;  

                                                      
154 “Carta de Lei”, Paço das Côrtes, em 23 de julho de 1822/Palacio de Queluz, aos 24 de julho de 
1822. Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). (1883), p. 350. 

155 “Carta de Lei”, Paço das Côrtes, em 23 de julho de 1822/Palacio de Queluz, em 24 de julho de 
1822. Em: Idem, pp. 350-351. 

156 “Carta de Lei”, Paço das Côrtes, em 23 de julho de 1822/Palacio de Queluz, aos 27 de julho de 
1822. Em: Idem, p. 351. 
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e ainda que todavia, em sua Proclamação ao povo do Brazil (17 de 
agosto de 1822) dissessem:  

 

“Fundar e consolidar a monarchia constitucional em ambos os 
hemispherios é o constante objecto das côrtes e o ardente desejo 
de todos os bons portuguezes”157; e convocassem: “Brazileiros, 

quando as côrtes vos mostraram o pendão da liberdade e vos 
convidaram para vos unirdes a elle, não foi certamente para vos 

reter no estado servil de uma dependencia colonial”158;  
 

a dizer a verdade, não deixavam outra opção ao Príncipe nem aos 
brasileiros: ou retornarem a uma situação colonial ou se 
declararem independentes de Portugal. 

Foi essa última opção a que os brasileiros, encabeçados por 
D. Pedro, elegeram na tarde de 7 de setembro de 1822 quando, 

com um gesto varonil, deu-lhe “a minúcia singularmente valiosa de 
um símbolo, o tope nacional, auriverde, substituindo a tradicional 

divisa portuguesa quando esta foi violentamente despedaçada pelo 
régio itinerante ao receber, sobre a colina do Ipiranga, a notícia das 
decisões arbitrárias das cortes de Lisboa”159. E foi ao grito de: 
“Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será Independência 
ou Morte”160, conhecido depois como O Grito do Ipiranga, 
pronunciado por D. Pedro, que deu início à história do Brasil livre, 
soberano e independente. Foi também o momento em que as 
Cortes tiveram oportunidade de “conhecer melhor o — Rapazinho e 
até que ponto chega a sua capacidade, apesar de não ter viajado 
pelas cortes estrangeiras”161. 

                                                      
157 “Proclamação”, Paço das Côrtes, em 17 de agosto de 1822. Em: Idem, p. 356. 

158 Idem, Ibidem. 

159 Euclides da CUNHA. (1995), Vol. I, p. 377. 

160 José Honório RODRIGUES. (1975-1976), Vol. I, p. 251. 

161 “Carta de rompimento de D. Pedro com Portugal, em 22 de setembro de 1822”, em: Paulo 
BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Opus Cit., p. 37. 
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Não obstante, é interessante observar na carta que D. 
Pedro escreve a seu pai, em 22 de setembro de 1822, conhecida 
como Carta de rompimento... com Portugal, o fato de que, ainda já 

havendo declarado a Independência do Brasil, todavia se 
considerava “súdito” do Rei de Portugal162 e continuava 
considerando-se apenas “Príncipe Regente do Reino de Brasil e seu 

defensor perpétuo”163, tal como se a Independência do Brasil só se 
houvesse feito em relação a essas “facciosas, orrorosas, 
maquiavélicas, desorganizadoras, hediondas e pestíferas Cortes”164; 
e não em relação ao Império português. 

E ainda que abundassem “as razões da Independência”, o 
certo é que, o mais caro desejo de D. João VI165 — “a utopia do 
poderoso Império” —, pelo visto, parecia continuar perturbando a 
mente de D. Pedro, ao mesmo tempo que se constituía em um 
“forte elemento de desconfiança, entre os grupos engajados no 
processo de formação do Estado nacional brasileiro”166. 

Desconfiança que, praticamente, para bem dizer, só terminou com 
a abdicação de D. Pedro I, em favor de seu filho, D. Pedro II, em 7 
de abril de 1831 — daí que se diga que “não há quem não reconheça 
no 7 de abril um complemento do 7 de setembro”167 —; pois, nem 

                                                      
162 Idem, Ibidem. 

163 Idem, p. 36 

164 Idem, ibidem. Essa parece ser a tese sustentada por Manoel BOMFIM quando afirma que “D. 

Pedro não aceitou a Independência: serviu-se dela...” (Em (1996), p. 60); e, em favor disso, informa; 
“Afora a competição, a respeito do exercício do poder no Brasil, sempre houve perfeito acordo entre 

a ação do príncipe D. Pedro e a do pai... em fins de 1821, de acordo com a Santa Aliança, presidida 

pelo sogro de D. Pedro, D. João VI enviou ao Rio de Janeiro o marquês de Angeja, para combinar com 

o filho uma ação definida no sentido de afastar o Brasil das mesmas Cortes. Por isso mesmo, o 
governo austríaco, com todo o seu absolutismo, sempre teve condescendência para com o D. Pedro 
constitucionalista” (Em: Idem, p. 594). 

165 A respeito, nos diz Sergio Corrêa da COSTA: “Como D. Pedro era o herdeiro das duas coroas, 

mesmo que houvesse um período de separação absoluta entre os dois países, mais tarde, depois de 

sua morte, já serenados os ânimos, os dois cetros se reuniriam, de novo, na cabeça de seu 
primogênito. Foi essa a idéia fixa que conservou até o último instante de vida”. Em: As quatro Coroas 
de D. Pedro I. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 20. 

166 Maria de Lourdes Viana LYRA. (1994), p. 218. 

167 Caio PRADO JR. Evolução Política do Brasil. Colonia e Império. São Paulo: Brasiliense, 1991, p. 9. 
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com o Tratado de 29 de agosto de 1825, no qual Portugal 
reconheceu a plena independência do Brasil168, conseguiram 
acabar as suspeitas brasileiras de um possível retorno à união com 

Portugal. 
De qualquer forma, uma vez declarada a Independência, 

era necessário dedicar-se a polir a face do novo Estado. Assim, ao 

regressar de sua viagem pacificadora/libertadora a São Paulo (14 
de agosto-14 de setembro), D. Pedro, ademais de conceder anistia 
geral por todas as opiniões políticas do passado, de criar a bandeira 
e o novo escudo de armas do Brasil (Decretos de 18 de setembro de 
1822) e de ser ascendido pela Maçonaria ao grau de Grão Mestre (4 
de outubro de 1822), intensifica as chamadas Guerras da 
Independência — contra tropas portuguesas acantonadas nas 
províncias da Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Grão Pará e 
Cisplatina — “num processo extremamente veloz, que durou menos 
de um ano e meio”169. 

Apesar disso, em meio ainda dessa Guerra da 
Independência, continuava causando estranheza o fato de que, por 
exemplo, no Decreto de 18 de setembro de 1822 — o qual, 
praticamente, remodelava o de D. João VI de 13 de maio de 1816 — 
todavia “o Brasil ainda é Reino, José Bonifácio também é do 
Conselho de sua magestade el-rei d. João VI, e o signatario continúa 

                                                      
168 Sabemos que pelo “Tratado celebrado entre Sua Majestade Imperial e Sua Majestade Fidelíssima 
sobre o reconhecimento do Império do Brasil, aos 29 de agosto de 1825”, D. João “Reconheceu o 

Brasil na Categoria de Império Independente, e separado dos Reinos de Portugal e Algarves, e a Seu 

sobre Todos muito Amado e Prezado Filho DOM PEDRO por Imperador, Cedendo e Transferindo de 
sua Livre Vontade a Soberania do dito Império ao Mesmo Seu Filho, e Seus Legítimos Sucessores, e 

Tomando somente, e Reservando para a Sua Pessoa o mesmo Título”. Em: Paulo BONAVIDES – R A. 

Amaral VIEIRA. Opus cit., p. 176. Conforme o espírito do tempo, com semelhante Tratado “estava 
aberto o conflito entre os dois princípios: o da legitimidade, pelo qual o Rei cedia a D. Pedro a 

soberania, e o direito do povo que, pela aclamação, investira D. Pedro da soberania”, segundo José 

Honório RODRIGUES. Em: Independência: Revolução e Contra-Revolução. A Política Internacional. 

Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1975-76, Vol 5, p. 147. Além disso, acompanhava o 
Tratado também uma “Convenção especial” em que se estipulava “uma compensação pecuniária de 

dois milhões de esterlinos” (Nelson Werneck SODRÉ. As Razões da Independência. São Paulo: Difel, 
1986, p. 161) como pagamento do reconhecimento da dívida externa com Inglaterra. 

169 José Honório RODRIGUES. (1975-1976), Vol I, p. 302. 
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a ser s. a. real o principe regente”170. Portanto, era necessário 
encontrar uma fórmula jurídica adequada à nova situação do País e 
apropriada à de seu jovem Chefe de Estado; pois, queira-se ou não, 

com o gesto de 7 de setembro de 1822, havia-se passado 
definitivamente de uma idéia de independência — no sentido 
original de pretender “apenas a autonomia político-administrativa 

relativa, respeitada a união com Portugal”171 — a outra: aquela que 
significava “uma separação definitiva e completa”172. 

Parece-nos que aqui — ainda que mais tarde, durante a 
celebração da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, 3 de 
maio-12 de novembro de 1823, de certo modo, isto de novo se 
discuta —, precisamente, era o momento prodigioso de criação 
política do Brasil, de não desperdiçar o momento histórico 
revolucionário que dava generosamente a oportunidade (como 
havia sido dada às Treze Colônias Inglesas da América do Norte, 
em 1776, e como estava sendo dada a toda Hispano-américa) de 

inventar uma nova organização social brasileira. Mesmo que, a 
estas horas, todavia, D. Pedro, segundo D. Leopoldina, se 
mostrasse cortesmente disposto a “entregar as rédeas do Governo 
a seu pai, se ele voltar ao Brasil”173, o que, dado o prestígio que D. 
João VI tinha no Brasil, “o conceito da Independência ainda não 
implicava para muita gente romper com ele, que passava a ser um 
laço de união sem subalternidade”174. 

Conforme nosso entendimento, o momento privilegiado 
apresenta-se, tanto fora (Senado da Câmara do Rio de Janeiro, 
Carta Circular de 17 de setembro, Edital de 21 de setembro e 

                                                      
170 Miguel Joaquim Ribeiro de CARVALHO. “Centenario da Creação da Bandeira do Brasil: (18 de 

setembro de 1922)”. Em: Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro. O Anno da 
Independencia (Tomo Especial). (1922), p. 331. 

171 Emília Viotti da COSTA. Em: Carlos Guilherme MOTA. (1995), p. 114. 

172 Idem, Ibidem. 

173 Tobias MONTEIRO. História do Império. A elaboração da Independência. Belo Horizonte/São 
Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1981, Tomo II, p. 623. 

174 Idem, p. 627. 
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Vereação de 10 de outubro de 1822) como dentro das sessões da 
Maçonaria (20 de agosto e 14 de setembro de 1822), por motivo da 
proposta de Aclamação (12 de outubro de 1822) e posterior 

Sagração, Coroação e Entronização (1o de dezembro de 1822) de D. 
Pedro, seja como “rei constitucional, sob a clausula de juramento 
previo” da Constituição futura (Carta Circular de 17 de setembro), 

seja simplesmente como “imperador constitucional do Brasil” 
(Edital de 21 de setembro de 1822). Optando-se por esta última 
fórmula, e uma vez dado o “Acceito o titulo de imperador 
constitucional e defensor perpetuo do Brasil”175, D. Pedro disse:  

 
“Eu Pedro I, pela graça de Deus e unanime vontade do povo, feito 
imperador do Brasil e seu defensor perpetuo, juro observar e 

manter  a religião catholica apostolica romana. Juro observar e 
fazer observar constitucionalmente as leis do Imperio. Juro 

defender e conservar com todas as minhas forças a sua 
integridade. Assim Deus me ajude, e estes Santos Evangelhos”176. 
 

Quer dizer, ao auto constituir-se a nova Nação brasileira na 
forma legal de Império — seja pela admiração que D. Pedro sentia 
por Napoleão Bonaparte177, ou porque no futuro pensava “reunir 
novamente o Império Lusitano, quando fosse chamado à sucessão 
como D. Pedro IV”178; seja porque, como pensava José Bonifácio de 
Andrada e Silva, o título “designava o chefe de um vasto 
Império”179, ou “porque o nosso povo já estava acostumado com o 
Imperador do Espírito Santo”180 —, na realidade, já nos próprios 

                                                      
175 Max FLEIUSS. “Centenario da Acclamação de D. Pedro I (12 de Outubro de 1922)”. Em: Revista do 

Instituto Historico e Geographico Brasileiro. O Anno da Independencia (Tomo Especial). (1922), p. 
370. 

176 Idem. “Centenario da sagração e Coroação de D. Pedro I (1 de Dezembro de 1922)”, em: Idem, p. 
458. 

177 Sergio Corrêa da COSTA. (1955), pp. 39-48. 

178 José Honório RODRIGUES. (1975-1976), Vol. I, p. 261. 

179 Idem, Ibidem. 

180 Idem, Ibidem. Sobre a religiosa “Festa do Divino”, Lilia Moritz SCHWARCZ esclarece-nos: 

“Costuma-se dizer que o nome ‘imperador’ foi escolhido, entre outros motivos, por causa deste 
 



310 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

enfrentamentos que se deram durante o processo de elaboração da 
elevação imperial entre — digamos — liberais radicais (grupo 
encabeçado por Joaquim Gonçalves Ledo, pelo menos até o dia 30 

de outubro de 1822) e liberais conservadores (grupo liderado por 
José Bonifácio de Andrada e Silva que, junto com Martin Francisco 
Ribeiro de Andrada Machado e Silva, sai – 28 de outubro – e volta 

ao Ministério – 30 de outubro), não se pode negar que se manifesta 
a luta entre uma corrente liberal de tintura democrática (cujas 
raízes brasileiras, se queremos, podemos encontrar desde a 
Inconfidência Mineira; e que se traduzem na tentativa de submeter 
D. Pedro ao juramento prévio de uma futura Constituição 
brasileira) e outra de caráter liberal moderado (cuja franca 
proposta é garantir a D. Pedro, em primeiro lugar, o principio da 
legitimidade propagado pelo Congresso de Viena e a chamada 
Escola Histórica do Direito181; e, em segundo lugar, reconciliar tal 
princípio com o da soberania nacional, classicamente exigido pela 

Revolução Francesa e a denominada Escola do Direito Natural). 
Com o triunfo inicial desta última tendência — graças à 

Aclamação182, Consagração, Coroação e Entronização do Príncipe 
Regente como Imperador Constitucional —, ao mesmo tempo em 
que se deixava de lado a impertinente inquietude nativista-
independentista de caráter um tanto democrático-republicana 
(argumentando, em franco contraste com a realidade hispano-

                                                                                                                
ritual, que a cada ano elegia um novo ‘Imperador do Divino’. José Bonifácio teria dito a D. Pedro... 

que o povo já conhecia o termo graças à festa”. Em: As Barbas do Imperador. D. Pedro II, um 
Monarca nos Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, Encarte entre as pp. 414-415. 

181 Segundo o pensamento do Congresso de Viena, e da Escola Histórica do Direito que lhe dá 

sustentação teórica, “só se era Rei ou Imperador pela legitimidade da sucessão dinástica e não pela 
aclamação popular” (José Honório RODRIGUES (1975-1976), Vol 5, p. 103); portanto, “as leis... 
deviam vir do Soberano para o Povo, e não do Povo para o Soberano” (Idem, p. 104). 

182 Pelo visto, quase da mesma maneira como havia acontecido com a Monarquia portuguesa desde 

os tempos de D. Afonso Henriques. Cfr.: José Liberato Freire de CARVALHO. Ensaio Histórico-

Político sobre a Constituição e Governo do Reino de Portugal; onde se mostra ser aquelle Reino, 
desde a sua origem, uma Monarquia Representativa: e que o absolutismo, a superstição, e a 

influencia da Inglaterra são as causas de sua actual decadencia. Paris: Em casa de Hector 
Bossange/Na Officina Typographica de Casimir, 1830. 
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americana de então, a unidade e integridade geopolítica do 
território nacional), fortalecia-se a Nação com “um Poder Executivo 
forte, que assegurasse a ordem, terminasse a tarefa de unir tôdas 

as províncias e pudesse, por uma ação harmônica e até pela própria 
presença, proporcionar à Constituinte facilidades para a realização 
de uma obra que, sem fugir ao espírito do tempo, se ajustasse às 

condições do Brasil”183. Mas também, é claro, tal projeto político de 
Nação, por uma parte, deixava a ordem social intacta184; e, por 
outra, proporcionava o ambiente propício para a personalidade 
contraditória — “Príncipe herdeiro contra rei. Português contra 
Portugal” 185 — e ambígua do Chefe da Nação. Pois, “D. Pedro — 
toda a sua vida o mostra — queria ser um Washington, sem, 
contudo, deixar de ser monarca”186. Características que vão se 
manifestar, de maneira concreta e absoluta, do início ao fim, no 
desenvolvimento da “Assembléa Geral, Constituinte, e Legislativa 
do Império do Brasil” (3 de maio de 1823-12 de novembro de 

1823). 
De início, é interessante observar que, assim como 

aconteceu com o liberalismo que inspirou a Revolução Francesa — 
cuja evolução, passando pelo republicano Império Napoleônico, de 
certo modo, concluiu com a Carta Constitucional outorgada (4 de 
junho de 1814) por Luis XVIII e com a defesa inflexível do princípio 
da legitimidade feita pelo Congresso de Viena —; assim também, 
mutatis mutandis, aconteceu com a influência do liberalismo 
euro-norte-americano em terras brasileiras — o qual, se se pode 

                                                      
183 Octávio Tarquínio de SOUSA. Historia dos Fundadores do Império do Brasil. José Bonifácio. Rio de 
Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1960, Vol. I, p. 231. 

184 Emília Viotti da COSTA, por exemplo, nos diz: “O Temor da população culta e ilustrada diante da 

perspectiva de agitação das massas explica porque a idéia de realizar a Independência com o apoio 

do Príncipe pareceria tão seductora: permitiria emancipar a nação do jugo metropolitano sem que 
para isso fosse necessário recorrer à rebelião popular”. Em: Carlos Guilherme MOTA. (1995), p. 99. 

185 Octávio Tarquínio de SOUSA. (1960), Vol, II, Tomo I, p. 338. 

186 J. P. de Oliveira MARTINS. Portugal Contemporâneo. Lisboa: Guimarães & Ca. Editores, 1976, Vol. 
II, p. 38. 
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dizer, evoluiu bastante, desde, por exemplo, a Inconfidência 
Mineira (1789), passando pela efêmera República de Pernambuco 
(1817), até o Grito do Ipiranga (7 de setembro de 1822) e a 

celebração da Assembléia Constituinte (1823 ). De tal maneira, que 
é possível dizer que “entre os antecedentes e a realização da 
autonomia não há apenas diferenças de tempo, mas de 

conteúdo”187. 
Nesse sentido, e com a adaptação e atualização própria que 

exige a assunção de uma ideologia — “gerada em outras áreas, 
naquelas em que expressava a realidade”188 —, vai se encontrar no 
seio da Assembléia Constituinte o liberalismo do momento, 
girando, sobretudo, ao redor da idéia de soberania. Assim, tanto a 
D. Pedro I como à Constituinte, “a honra de estar investido num 
mandato de origem popular, dava a cada um deles a impressão de 
ser o próprio povo”189. Portanto, quando, depois das sessões 
preparatórias (iniciadas em 17 de abril de 1823), D. Pedro I a 

inaugura (3 de maio) com um discurso em que, entre outras 
coisas, diz:  

 
“Como IMPERADOR CONSTITUCIONAL, e mui principalmente 

como Defensor Perpetuo deste Imperio, Disse ao povo no Dia 1o, 
de Dezembro do anno proximo passado, em que Fui Coroado, e 

Sagrado, ‘Que com a Minha Espada Defenderia a Pátria, a Nação, 
e a Constituição, se fosse digna do Brasil, e de Mim’. Ratifico hoje 
mui sollemnemente perante vós esta promessa, e Espero, que Me 

ajudeis a desempenhal-a, fazendo uma Constituição sabia, justa, 
adequada, e executavel, dictada pela Razão, e não pelo caprixo, 
que tenha em vista sómente a felicidade geral, que nunca pode 

ser grande, sem que esta Constituição tenha bases sólidas, bases, 
que a sabedoria dos séculos tenha mostrado, que sam as 

                                                      
187 Nelson Werneck SODRÉ. Formação Histórica do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil. 
1990, p. 181. 

188 Idem, Ibidem. 

189 Rodrigo OTAVIO FILHO. A Constituinte de 1823. (Sua obra legislativa). Rio de Janeiro: 
Renascença Editora, 1932, p. 31. 
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verdadeiras para darem uma justa liberdade aos povos, e toda a 

força necessária ao Poder Executivo”190;  
 

os Constituintes — escutado o discurso — tornam-se um 
tanto apreensivos em relação à atitude do Imperador para com a 
Constituinte. 

De acordo com nosso parecer, será em torno do eixo da 

soberania nacional (tão defendida e exigida pelos teóricos da Escola 
do Direito Natural), delegada ou depositada pelo povo brasileiro 
(por aclamação ou por eleição) tanto no Imperador como na 
Constituinte, que se decidirá a sorte desta última. Isso porque, se 
se nos permite a expressão, mesmo que D. Pedro haja-se dignado 
aceitar o titulo de Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brasil (12 de outubro de 1822) e jure “observar e fazer observar 
constitucionalmente as leis do Imperio” (1o de dezembro de 1822), 
mesmo assim, e apesar de que — como ele mesmo o enfatiza no 

discurso de abertura:  
 
“A todo o custo, até arriscando a Vida, se preciso for, 

Desempenharei o Título, com que os Povos deste Vasto, e Rico 
Continente em 13 de Maio do anno preterito, Me honráram de 
Defensor Perpetuo do Brasil, Este Titulo penhorou muito mais 

Meo Coração, do que quanta gloria alcancei com a espontanea, e 
unanime Aclamação de Imperador deste invejado Império”191 — ,  

 

para ele, era mais honroso o título de Defensor Perpetuo do 
Brasil(13 de maio de 1822); o título de Imperador constitucional, 
segundo o entendia ele (e em tudo isto conforme o espírito do 
tempo), em vez de comprometê-lo a submeter-se a uma 
Constituição futura (tal como aconteceu com seu pai em Portugal), 
apenas o confirmava e o dotava da suficiente soberania e liberdade 

                                                      
190 ‘Sessão de 3 de Maio de 1823”, “Fala do Trono”. Em: DIARIO DA ASSEMBLÉA GERAL, 

CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL.  Brasília: Senado Federal, 1973, Vol. I, p. 
18. 

191 Idem, Ibidem. 
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para poder dizer: “Como IMPERADOR CONSTITUCIONAL, e mui 
principalmente como Defensor Perpetuo deste Imperio, Disse ao 
Povo no Dia 1o. de Dezembro do anno proximo passado, em que Fui 

Coroado, e Sagrado, Que com a Minha Espada Defenderia a Patria, 
a Nação, e a Constituição, se fosse digna do Brasil, e de Mim”. 

Quer dizer, a estas alturas, já não se devia discutir tanto 

onde reside a soberania da Nação, uma vez delegada, se no 
Imperador ou na Assembléia — por certo, ambas legítimas e, em 
princípio, em pé de igualdade —; senão, melhor (e em tudo isto tal 
e como o mandava a Escola Histórica do Direito): Qual precedia 
qual? E a resposta à semelhante questão, certamente, revela-se 
clara nas próprias palavras do Imperador durante a Fala do Trono 
à Assembléia: “Espero que a Constituição, que façais, mereça a 
Minha Imperial Acceitação, seja tão sabia, e tão justa, quanto 
apropriada á localidade, e civilisação do Povo Brasileiro”192. 

Em outras palavras, o que estava claro para o Imperador e 

para alguns da Assembléia (como Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrada e José Joaquim Carneiro de Campos) era que, quando D. 
Pedro — já como Defensor Perpetuo do Brasil — convocou a 
Assembléia Constituinte (3 de Junho de 1822) e, depois (3 de maio 
de 1823), a inaugurou — já como Imperador Constitucional e mui 
principalmente como Defensor Perpetuo — declarando: “Está junta 
a Assembléa para constituir a Nação”193, sem dúvida nenhuma, 
como o dirá Carneiro de Campos, “ja então nós tinhamos ajustado 
e firmado o nosso Pacto Social, já formavamos uma Nação: só nos 
restava especificar as condições indispensaveis, para fazer aquele 
pacto proficuo, estavel e firme”194. Isto é, esclarecerá em seguida 
Carneiro de Campos, sabendo-se que:  

 

                                                      
192 Idem, Ibidem. 

193 Idem, Ibidem. 

194 “Sessão de 26 de junho”, “O Sr. Carneiro de Campos”. Em: Idem, p. 299. 
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a) “Só a Nação possue realmente a Soberania; porque só nella 

reside a reunião de todos os Poderes Políticos” 195;  

b) “A Soberania he inalienável: a Nação só delega o exercicio 

dos seus Poderes soberanos”196; e  

c) “Ella nos delegou somente o exercicio do Poder Legislativo, e 

nos encarregou de formarmos a Constituição de um Governo 

por ella já escolhido e determinado; pois muito antes de nos 

eleger para seos Representantes, tinha ja decretado que fosse 

Monarchico Constitucional e Representativo o Governo que a 

devia reger. Ella ja tinha nomeado o Sr. D. Pedro de 

Alcantara seo Supremo Chefe, seo Monarcha, com o titulo de 

Imperador e seo Defensor Perpetuo”197;  

 
então, ainda que a Assembléa Geral, Constituinte, e 

Legislativa houvesse sido convocada “a requerimento dos Povos, 
por meio de suas Camaras, seos Procuradores Geraes, e Meos 
Conselheiros d’Estado”198, na realidade havia sido convocada pelo 

Príncipe Regente quando, todavia, “residiam então de facto, e de 
direito, vista a Independência total de Brasil de Portugal, os tres 
poderes no Chefe Supremo da Nação, muito mais sendo Elle Seo 
Defensor Perpetuo”199. 

Por conseguinte, nesse contexto, segundo o princípio da 
legitimidade e os teóricos da Escola Histórica do Direito em voga, à 
soberania da convocada “Assembléia Geral, Constituinte, e 
Legislativa” precedia a soberania do “Imperador Constitucional, e 
mui principalmente como Defensor Perpetuo deste Imperio”. Nesse 
sentido, dizia Carneiro de Campos, “por mais amplos que sejam os 
nossos poderes, elles jamais se podem reputar tão absolutos e 
illimitados, que nos authorisem a mudar, alterar, ou transformar o 

                                                      
195 Idem, Ibidem. 

196 Idem, Ibidem. 

197 Idem, Ibidem. 

198 “Sessão de 3 de Maio de 1823”, “Fala do Trono”. Em: Idem, p. 17. 

199 Idem, p. 18. 
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Governo, que a Nação por unanime consentimento tem 
adoptado”200. Portanto, ao aceitar o povo brasileiro “Sua 
Independencia Monarchica-Constitucional”201, automaticamente 

havia convertido D. Pedro em uma espécie de ente metafísico. Dito 
com as palavras de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada: “Sua 
Magestade, em frase constitucional, he sero como individuo, he 

acima das fraquezas humanas, não he homem, mas um ente 
metaphisico”202. 

Assim sendo, se é verdade que “a independencia fez-se 
imperial como fórmula de união, e constitucional, como declaração 
de liberdade”203; também é verdade que “o Executivo, na pessoa do 
Regente (regência em que fluminenses, paulistas e mineiros o 
mantiveram), preexistia à assembléia por ele convocada. Preexistia-
lhe pelo tríplice direito da investidura, régia, da aprovação popular, 
da adesão, municipal, quando, pela Nação, falavam as Câmaras”204. 
Além do que, seguindo o mesmo itinerário, “D. Pedro proclamou-

se, sagrou-se, coroou-se, com a única limitação do título, sublimado 
entretanto pela concordância dos contrários: por graça de Deus, 
isto é, de direito divino, unânime aclamação dos povos, então, de 
vontade geral, imperador constitucional do Brasil”205.  

Desse ponto de vista, naturalmente, D. Pedro I “não 
concordaria... com qualquer das fórmulas que constitucionalmente 
submetessem à deliberação o irrevogável, ou seja, à assembléia o 

                                                      
200 “Sessão de 26 de junho”, “O Sr. Carneiro de Campos”. Em: Idem, p. 299. 

201 “Sessão de 9 de setembro”, “Resposta de Sua Magestade”. Em: DIARIO DA ASSEMBLÉIA GERAL, 
CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol II, p. 733. 

202 “Sessão de 26 de Maio”, “O Sr Andrada Machado”. Em: Idem, Vol. I, p. 121. Um mês depois, na 

“Sessão de 26 de Junho”, “O Sr. Andrada Machado”, diz: “Elle he um ente methaphisico: e eu 

quizera que não fallassemos no seo nome se não em casos de extrema necessidade”. Em: Idem, Vol. 
I. p, 303. 

203 Pedro CALMON. “Introdução” a DIARIO DA ASSEMBLÉA GERAL, CONSTITUINTE, E 
LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, p. s/n. 

204 Idem, Ibidem. 

205 Idem, Ibidem. 
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trono”206; pelo contrario, faria tudo para adotar “qualquer das 
combinações que as conciliassem, o temporário e o vitalício, na 
ordem do convívio categórico do eletivo e do sagrado, não segundo 

os autores da Revolução, mas como ensinavam os da 
Restauração”207. Dito metaforicamente, Rousseau (Gonçalves 
Ledo) domado e polido por Benjamin Constant (José Bonifácio de 

Andrada). 
Independentemente, pois, ou junto dos diversos 

condimentos que paulatinamente foram azedando as relações 
entre a Assembléa Geral, Constituinte, e Legislativa do Imperio do 
Brasil e D. Pedro I, até sua dissolução violenta (12 de novembro de 
1823) — tais como, por exemplo: a) O fato de que “a Constituinte 
brasileira nascera com vício congênito. O decreto de convocação 
denominara-a também ‘Legislativa’; ela entendeu desde logo que 
não só se devia ocupar de fazer a Constituição, mas igualmente de 
fazer leis ordinárias”208; b) A Portaria da Secretaria da Guerra (2 

de agosto de 1823), rechaçada por alguns Constituintes, pela qual, 
“se ordenava ao governo provisorio da Bahia, que fizesse remetter 
para a Côrte os soldados e officiaes inferiores dos prisioneiros das 
tropas lusitanas, que voluntariamente quizessem servir no 
Brasil”209; c) As desconfianças manifestadas pelos Andrada, através 
de O Tamoio, depois de sua demissão do Governo (17 de julho de 
1823), em relação ao Imperador. Quer dizer,  

 

“o sentimento nativista, a suspeição contra os adotivos, a 
desconfiança da volta à união com Portugal iam ser as armas da 
guerra santa, que excitaria o sentimento de patriotismo, atraindo 

simpatias para os seus pregadores e isolando o Imperador em 

                                                      
206 Idem, Ibidem. 

207 Idem, Ibidem. 

208 Tobias MONTEIRO. (1981), Tomo II, p. 688. 

209 Luciano da SILVA. Primeiros Lineamentos da Organização Politica do Império. A constituição e a 
Outorga da Carta Constitucional. Formação do Corpo Legislativo. Tendencias Parlamentaristas. Rio 
de Janeiro: Livraria J. Leite, s/d, p. 64. 
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meio das prevenções, levantadas por todas as formas a fim de 

minar-lhe a popularidade conquistada pela Independência”210;  
 

d) As árduas e candentes discussões em torno ao Título II, 
Capítulo I, Art. 5:  

 

“São Brasileiros: I.- Todos os homens livres habitantes no Brasil, 
e n’elle nascidos. II.- Todos os portugueses residentes no Brasil 

antes de 12 de outubro de 1822. III.- Os filhos de pais brasileiros 
nascidos em paízes estrangeiros, que vierem a estabelecer 
domicilio no Imperio. IV.- Os filhos de pai brasileiro, que 

estivesse em paiz estrangeiro em serviço da nação, embora não 
viessem estabelecer domicilio no Imperio. V.- Os filhos illegitimos 
de mãi brasileira, que tendo nascido em paiz estrangeiro, vieram 

estabelecer domicilio no Imperio. VI.- Os escravos que obtiverem 
carta de alforria. VII.- Os filhos de estrangeiros nascidos no 

Imperio, contanto que seus pais não estejam em serviço de suas 
respectivas nações. VIII.- Os estrangeiros naturalisados, qualquer 
que seja a sua religião”; 

 

do “Projecto de Constituição da Constituinte”211, com seus 
derivados debates ao redor do lusitanismo e nacionalismo, 
discriminação racial e questões indigenistas212; e, finalmente, o que 
pareceu ser a gota d’água, e) O alvoroço formado por causa do 
texto Um Brasileiro resoluto (o pernambucano Francisco Antônio 
Soares, confundido com o boticário David Pamplona Corte-Real 
pelos Oficiais portugueses José Joaquim Januário da Lapa e 
Zeferino Pimentel Moreira Freire), publicado em A Sentinela da 
Liberdade à Beira Mar da Praia Grande, em 10 de setembro de 
1823; cujas críticas à incorporação de Oficiais portugueses ao 
Exército brasileiro, ao causar agressões, primeiro, ao suposto, e 

                                                      
210 Tobias MONTEIRO. (1981), Tomo II, p. 683. 

211 “Projecto de Constituição da Constituinte”, em: F. I. Marcondes Homem de Mello. A Constituinte 
Perante a História. Brasília: Senado Federal, 1996, pp. 34-36. 

212 José Honório RODRIGUES. A Assembléia Constituinte de 1823. Petrópolis: Vozes, 1974, pp. 122-
137. 
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logo, ao próprio autor, provocou no interior da Constituinte 
discussão sobre os brasileiros adotivos e incendiou, de novo, o 
sentimento nativista; num momento em que, tanto para brasileiros 

como para portugueses, todavia, “o título de cidadão brasileiro 
queria significar muitas vezes a atitude partidária e não o lugar de 
nacimento”213 —, pensamos que a questão da soberania nacional, 

tal como a vimos apontando, mas, sobretudo, a partir do momento 
em que a Assembléia discutiu a forma que devia ser observada na 
promulgação de seus Decretos, e aprovou (Sessão de 12 de junho) 
que: “Art. 3o. Os Decretos da presente Assembléia serão 
promulgados, sem preceder sancção”214, foi o que começou a 
decidir sua sorte. 

Pois, ademais de que, no contexto da Restauração e no do 
triunfo da Vilafrancada (27 de maio de 1823-2 de junho de 1823), 
em Portugal, o ambiente era propício ao Imperador; na mesma 
Assembléia Constituinte — quando se debateu pela segunda vez o 

“Projecto da Commissão de Constituição sobre o modo de 
promulgar as Leis”215, e O Sr. Carneiro de Campos reduziu a 
questão da Sanção real das Leis ao seguinte:  

 
“He da essencia do Governo Monarchico Constitucional e 

Representativo que o chefe supremo da Nação, o Monarcha, 
tenha tal ingerencia no Poder Legislativo, que as leis por este 

decretadas, não possão ser promulgadas e executadas sem a 
Sancção do Monarcha?216, respondendo:  
“1o. Que tirando-se ao Emperador a sancção nas leis 

administrativas que decretamos nesta Assembléa nós o 
despojamos de um direito essencialmente inherente ao Augusto 

                                                      
213 Barbosa LIMA SOBRINHO. “A Ação da Imprensa em torno da Constituinte”. Em: Octaciano 
NOGUEIRA (Org.). A Constituinte de 1823. Brasília: Senado Federal, 1973, p. 72. 

214 “Sessão de 12 de Junho”, “Projecto redigido pela commissão”. Em: DIARIO DA ASSEMBLEA 

GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, p. 210. Tobias 

MONTEIRO nos diz que “Pedro I recebeu esta resolução como um atentado aos seus direitos”. Em: 
(1981), Tomo II, p. 711. 

215 “Sessão de 26 de junho”. Em: Idem, Vol I, pp. 297-305. 

216 “O Sr. Carneiro de Campos”. Em: Idem, p. 299. 
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caracter de Monarcha Constitucional, que lhe conferio a Nação 

cujo voto devemos exprimir e não contrariar. 2o. Que certamente 
contrariamos o voto da nação que o nomeou seo Monarcha 
Constitucional e quiz ser regida por uma Monarchia 

Representativa; porque não tendo elle a sancção, esta Assembléa 
terá por isso mesmo a preponderancia nas Leis que fizer; o 
Imperador será um mero executor dellas; e o Governo não será 

Monarchico Representativo, será Republicano em quanto se não 
restituir, ao supremo Chefe da Nação uma regalia inseparavel do 

Monarcha. 3o. Que perjuramos; pois solemnemente promettemos 
manter o Governo Monarchico Representativo e o 
transformamos em uma Republica, uma vez que passe o Artigo 

em questão”217 —,  
 

certamente (ainda que Carneiro de Campos não quisesse 
assumir responsabilidade alguma no Decreto de dissolução da 

Constituinte, demitindo-se em 10 de novembro e sendo substituído 
por Vilela Barbosa), anunciaram-se e agregaram-se, teoricamente, 

aos pretextos alegados218, depois da noite da agonia (11-12 de 
novembro), os verdadeiros motivos de sua dissolução:  

 
“...havendo esta Assembléia perjurado ao tão solene juramento 
que prestou à Nação de defender a Integridade do Império, sua 

Independência e a Minha Dinastia: Hei por bem, como Imperador 
e Defensor Perpétuo do Brasil, Dissolver a mesma Assembléia e 

convocar já uma outra na forma das Instruções, feitas para a 
convocação desta, que agora acaba; a qual deverá trabalhar sobre 
o Projeto de Constituição, que Eu lhe Hei de em breve 

                                                      
217 Idem, p. 300. 

218 Agenor de ROURE elenca os seguintes: “1o. Pretexto: - A Constituinte prejudicava a religião do 
Estado...  

2o. Pretexto: - A Assembléa usurpava attribuições do Imperador... 3o. Pretexto: - O jornal dos 

Andrada insultava o Imperador... 4o. Pretexto: - Procuravam os Andrada e uma facção sediciosa da 

Assembléa intrigar brasileiros con portugueses e fazer crêr um plano de nova união a Portugal... 5o. 
Pretexto: - Que dentro da Assembléa, a 10 de novembro, o povo, applaudindo os Andrada, 

manifestára intentos sediciosos... 6o. Pretexto: - Ataques ao Executivo e invasão de poderes”. Em: 
(1914), p. 226. 
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Apresentar; que será duplicadamente mais liberal, do que a 

extinta Assembléia acabou de fazer”219. 
 

Assim, D. Pedro I, “ostensivamente à frente da tropa”220, 
levada de São Cristóvão às portas da Assembléia, ao mesmo tempo 
que pôs fim à possível tentativa de quem pretendesse “fazer uma 
Constituição, como a dos pérfidos portugueses ou das sanguinárias 

Cortes Espanholas”221, e se revelou como autêntico estadista de seu 
tempo (isto é, como protótipo da Restauração pós-napoleônica); 
também interrompeu drasticamente uma promissora obra 
legislativa, cujos primeiros frutos apenas prematuramente a 
exemplificam: 

 
a) Lei revogando o Alvará de 30 de março de 1818 sobre 

sociedades secretas (Sessão de 7 de maio); 

b) Lei abolindo as Juntas Provisorias de Governo, estabelecidas 

pelo Decreto de 29 de setembro de 1821, dando nova forma 

ao governo das Províncias, as quais passavam a ser 

administradas mediante Presidente e Conselho (Sessão de 9 

de maio); 

c) Lei revogando o Decreto de 16 de fevereiro de 1822, que 

criou o Conselho de Procuradores de Província (Sessão de 21 

de maio); 

                                                      
219 “Decreto de 12 de novembro de 1823”. Em: José Honório RODRIGUES. (1974), p. 305. O 

juramento prestado pelos Deputados era este: “Eu F. Deputado á Assembléa Extraordinaria 

Constituinte Legislativa do Imperio do Brasil, juro aos Santos Evangelhos de exercer as Augustas 
Funcções de que sou encarregado pelo voto da Nação, com toda a franqueza e boa fé que ella de mim 

exige, sem respeitar outro fim que não seja o bem publico e geral da mesma Nação, mantendo em 

todas as minhas deliberações a Religião Catholica Romana, a integridade e Independencia do 
Imperio, o Throno do Senhor Dom Pedro Primeiro Imperador,e a successão da sua Dynasatia, 

segundo a ordem que a Constituição estabelecer”. Em: “Segunda Sessão Preparatória”. Em 18 de 

abril de 1823. “O Sr. Andrada Machado”. Em: DIARIO DA ASSEMBLÉA GERAL, CONSTITUINTE, E 
LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, p. 4. 

220 Manoel BOMFIM. (1996), p. 64. 

221 “Carta de D. Leopoldina” a seu pai, 6 de abril de 1823. Em: Tobias MONTEIRO. (1981), Tomo II, p. 
690. 
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d) Lei regulando a forma que devia ser observada para a 

promulgação dos Decretos da Constituinte, sem preceder 

sancção (Sessão de 12 de junho); 

e) Lei indicando qual seria a legislação que vigoraria no 

Império depois da Independência (Sessão de 16 de julho); e 

f) Lei proibindo aos Deputados o exercício de qualquer outro 

emprego durante o tempo da Legislatura, exceto o de 

Ministro e Intendente Geral de Polícia (Sessão de 21 de 

julho). 

 
Todas essas leis foram mandadas pela Assembléia ao 

Imperador para serem publicadas, em 20 de outubro de 1823222; 
mantendo inconcluso, sem embargo, não apenas o Projeto de Lei 
sobre a Liberdade de Imprensa, correspondente ao Título II, Cap. 
II, Art. 7, § VI, do Projeto de Constituição (começado a discutir na 
Sessão de 6 de outubro e, depois da dissolução da Assembléia, 
mandado publicar pelo Imperador em 22 de novembro de 1823), 

senão, sobretudo, sua obra fundamental: O Projecto de 

Constituição, cuja Comissão, nomeada em 5 de maio, apresentou-o 
à Assembléia (pela voz de seu relator, Antonio Carlos Ribeiro de 

Andrada) em 1o de setembro (constando de 272 artigos), começado 
a ser discutido em 15 de setembro. 

É, pois, no interior das discussões da Assembléia — a qual 
como é lógico pelo seu caráter “Constituinte, e Legislativa”, não só 
discutiu o Projeto de Constituição (apenas conseguindo chegar ao 
Art. 24), como também, entre outras coisas, seu “Regimento 
Interno”223, os 219 pareceres emitidos pelas diversas Comissões 

                                                      
222 “Sessão de 20 d’Outubro”. Em: DIARIO DA ASSEMBLEA GERAL, CONSTITUINTE, E 
LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL.  (1973), Vol. III, pp. 265-272. 

223 O projeto de Regimento Interno da Assembléia Constituinte do Império do Brasil compunha-se de 

13 Capítulos, com 214 Artigos, mas, como tudo na Constituinte, “não foi ultimada a votação do 

projeto, não teve o projeto redação final que desse numeração sucessiva aos seus artigos e 
epigrafasse os capítulos em que se dividisse, definitivamente, o Regimento” (Regimentos das 

Assembléias Constituintes do Brasil. Brasília: Senado Federal/Subsecretária de Edições Técnicas, 
1986, p. 14); podendo-se discutir apenas os Artigos que vão do 1 ao 174 e do 210 ao 214. 
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(Saúde Publica, Fazenda, Instrucção Publica, Commercio, 
Agricultura, Industria e Artes, Redacção do Diário etc.), “além de 
um grande número de propostas e indicações”224 — que podemos 

descobrir a mentalidade dos Constituintes que, apesar de que “era 
de homens integrados no seu tempo, com os ideais e os 
preconceitos, as aspirações e os pendores, os impulsos, sentimentos 

e ideias que marcavam a face do mundo ocidental depois de 
Rousseau e da Enciclopédia, da Revolução Francesa e da 
emancipação das nações americanas”225, quer dizer, “a compilação 
das idéias originariamente inglesas, trazidas para a França, e 
acomodadas nas diversas Constituições francesas que se 
sucederam, entre a revolucionária de 1791 e a moderada de 1814, 
outorgada por Luís XVIII”226, irritou tanto a D. Pedro I e a 
encaminhou, desde seu início, à dissolução e conseqüente 
aniquilação de seu, no dizer do próprio D. Pedro, “furor 
revolucionário”227. 

Uma vez dissolvida a Assembléia Constituinte (12 de 
novembro de 1823), presos e deportados os Andrada, junto com 
outros Deputados228, e convocando a população a sossegar “da 
comoção causada por este acontecimento desastroso, que tanto Me 
penalizou também”229, D. Pedro, imediatamente, ainda que de 
forma um tanto contraditória, pôs-se a diligenciar o que havia 

                                                      
224 Luciano da SILVA. Opus cit., p. 27. 

225 Octávio Tarquínio de SOUSA. “A mentalidade da Constituinte”. Em: Revista do Instituto Historico 
e Geographico Brasileiro. Anais do Segundo Congresso de História Nacional (7-14 de abril de 1931). 
Vol. I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1934, p. 310. 

226 Afonso Arinos de Melo FRANCO. “Introdução” a: O Constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e 
em Portugal. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça/Arquivo Nacional, 1972, p. s/n. 

227 “Manifesto de S. M. o Imperador aos Brasileiros”, Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1823. Em: 

José Honório RODRIGUES. (1974), p. 311. 

228 “Ata da Deportação dos ex-Deputados da Constituinte”, “Sessão do Conselho de Estado do dia 15 
de novembro de 1823, no paço da cidade, presidida por S. M. o Imperador o Sr. D. Pedro I”. Em: 
Idem, pp. 313-314. 

229 “Manifesto de S. M. o Imperador aos Brasileiros”, Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1823. Em: 
Idem, p. 312. 
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anunciado em seu Decreto de Dissolução da Assembléia Geral, 
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil: “...convocar já uma 
outra na forma das Instruções, feitas para a convocação desta, que 

agora acaba; a qual deverá trabalhar sobre o Projeto de 
Constituição, que Eu lhe Hei de em breve Apresentar; que será 
duplicadamente mais liberal, do que a extinta Assembléia acabou de 

fazer”. 
Com essas diligências — que a continuação relataremos —, 

segundo nosso entendimento, iria encerrar-se o ciclo que havia 
começado com o 9 de janeiro de 1822, o dia do Fico — pois, 
segundo D. Pedro, “logo que desamparasse o Brasil, elle se tornaria 
independente, e, ficando eu, elle perssistiria unido a Portugal”230 —, 
e continuará sua vertiginosa carreira através do 13 de maio — dia 
que, segundo Raymundo Faoro, “D. Pedro aceita o título de 
Defensor Perpétuo do Brasil, titulo que lhe parecerá, no futuro, a 
sagração do país à primazia monárquica, fronteira de todas as 

veleidades soberanas do povo”231 —, atravessando o 7 de setembro 
— que galhardamente D. Pedro comunicou a D. João VI dizendo, 
entre outras coisas, “De Portugal nada; não queremos nada”232 —, 
chegando ao 12 de outubro — dia em que a Maçonaria queria 
“impor a D. Pedro um juramento antecipado à Constituição que 
viesse fazer a Assembléia Constituinte. Hesitante a principio,... logo 
se convenceu dos inconvenientes dessa iniciativa. E não jurou”233, 
nos diz Octávio Tarquínio de Sousa — e, finalmente, o 1o. de 
dezembro de 1822 — dia em que D. Pedro, “diante do povo, de uma 
das janelas do paço da cidade, assim falou: ‘Juro defender a 

                                                      
230 “Carta de D. Pedro a El-Rei D. João VI”, Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 1822. Em: Augusto 

Olympio Viveiros de CASTRO. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. (1922), p. 
42. 

231 Raymundo FAORO. (1990), Vol I, p. 272. 

232 “Carta de rompimento de D. Pedro com Portugal, em 22 de setembro de 1822”. Em: Paulo 
BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Opus cit.., p. 36. 

233 Octávio Tarquínio de SOUSA. (1960), Vol. III, tomo II, p. 493. 



Alberto Vivar Flores | 325 
 

 
 

Constituição que está para ser feita, se fôr digna do Brasil e de 
mim’”234. 

Quer dizer, de antemão, como diria Antonio Carlos Ribeiro 

de Andrada, “por uma ficção legal, posto além da esphera da 
humanidade, e quase endeosado” 235, D. Pedro I sobrepunha-se à 
soberania da Assembléia Constituinte, dissolvendo-a, recusando 

“um determinado modelo de monarquia constitucional”236 e 
assumindo o que a continuação exporemos. 

Certamente, o Imperador somente cumpriu pela metade o 
anunciado no Decreto de Dissolução da Assembléia Constituinte; 
pois, em primeiro lugar, ao estilo do Sénatus-consulte 
napoleônico, em vez da convocação de uma nova Assembléia 
Constituinte “na forma das Instruções” em que havia sido 
convocada a anterior, criou  

 
“um Conselho de Estado, em que também se tratarão os negócios 

de maior monta, e que será composto de 10 Membros: os meus 6 
atuais Ministros que já são Conselheiros de Estado natos, pela lei 
de 20 de Outubro próximo passado, o Desembargador do Paço, 

Antonio Luiz Pereira da Cunha, e os Conselheiros da Fazenda, 
Barão de Santo Amaro, José Joaquim Carneiro de Campos, e 
Manoel Jacinto Nogueira da Gama”237,  

 

o qual, sob seu olhar atento, foi incumbido de elaborar o  
 

“projeto de Constituição que deverá (como tenho resolvido por 
melhor) ser remetido às Câmaras, para estas sobre ele fazerem as 
observações que lhe parecerem justas, e que apresentarão aos 

                                                      
234 Idem, Ibidem. 

235 “Terceira Sessão Preparatoria”. Em 30 de Abril de 1823. “O Sr. Andrada Machado”. Em: DIARIO 

DA ASSEMBLÉA GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, 
p. 5. 

236 Maria Beatriz Niza da SILVA. Movimento Constitucional e Separatismo no Brasil. 1821-1823. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 132. 

237 “Decreto de D. Pedro I sobre a elaboração da Carta Outorgada”, 13 de novembro de 1823. Em: 
Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral Vieira. Opus cit., p. 126. 
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respectivos Representantes das Provincias para delas fazerem o 

conveniente uso, quando reunidos em Assembléia, que 
legitimamente representa a nação”238. 
 

Como sabemos, em segundo lugar, o Projeto de 
Constituição sobre o qual a suposta Assembléia Constituinte, tal 
como o havia dito D. Pedro, “deverá trabalhar” e “que Eu lhe Hei de 
em breve Apresentar”, na realidade, uma vez elaborado (13 de 
novembro a 11 de dezembro de 1823) sob a influente inspiração de 
José Joaquim Carneiro de Campos — mas orientando-se, em 
grande parte, pelo Projeto de Constituição elaborado pela 
Comissão de Constituição da Constituinte dissolvida, formada por 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, José Bonifácio de Andrada e 
Silva, Antonio Luiz Pereira da Cunha, Pedro de Araújo Lima, José 
Ricardo da Costa Aguiar, Manuel Ferreira da Cámara e Francisco 
Muniz Tavares, isto é, por uma pequena mostra daqueles que 
“reputão-se a flor da Nação”239 —, foi, efetivamente, “remetido às 

Câmaras, para estas sobre ele fazerem as observações que lhe 
parecerem justas”.  

Entretanto o constitucionalismo revolucionário de D. Pedro 
parou por aí, já que, e em terceiro lugar, praticamente, a 
propagada consulta às Câmaras (assim como o Decreto de 

convocação de uma nova Constituinte, 17 de dezembro de 1823), 
na realidade funcionou como “um estratagema do próprio 
Governo, para evitar a reunião de uma nova Constituinte”240; 

                                                      
238 Idem, Ibidem. “Pouco se sabe do Conselho de Estado, em sua primeira fase – nos diz Augusto 

Tavares de LYRA - ...que vai da expedição do decreto de 13 de Novembro de 1823 a 25 de março de 

1824, quando foi jurada a Constituição”. Em: “O Conselho de Estado”. Em: Revista do Instituto 
Historico e Geographico Brasileiro. Anais do Segundo Congresso de História Nacional (7-14 de abril 
de 1931), Vol. I, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1934, p. 425. 

239 “Terceira Sessão Preparatoria”. Em 30 de Abril de 1823. “O Sr. Andrada Machado”. Em: DIARIO 

DA ASSEMBLEA GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, 

p. 4. Seria interessante observar a respeito a comparação sinótica que faz F. I. Marcondes Homem de 
MELLO. Em: (1996), pp. 32-116. 

240 Aurelino de Araujo LEAL. “Historia Constitucional do Brasil. (Resumo das cinco prelecções 
realizadas no Instituto, em 1914, e inserção integral da IV conferencia)”. Em: Revista do Instituto 
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conformando-se em acatar, de fato (apesar das observações críticas 
enviadas, por exemplo, pelas Câmaras de Itu que, sem embargo, 
um tanto contraditoriamente, também dizia: “Não pretendemos 

singularizar-nos. Sujeitamo-nos de bom grado à maioria dos votos 
da nação... Nesta mesmo ocasião rogamos a V. Magestade Imperial, 
que por serviço de Deus, por bem da nação, haja mandar publicar e 

jurar já o Projeto de Constituição oferecido com aquelas alterações 
que a maioria da nação exigir”241; Recife, que, em franca rebeldia, 
decidiu “que se não devia receber nem jurar o projeto; primeiro por 
ser iliberal, contrário à liberdade, independência e direitos do 
Brasil, e apresentado por quem não tem poder para o dar; e 
segundo por envolver o seu juramento perjúrio ao juramento 
cívico, em que se prometeu reconhecer e obedecer à assembléia 
constituinte e legislativa”242; e Bahia), apenas o referendum 
realizado pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro (Edital do 
Senado da Câmara do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 1823), 

entre o 23 de dezembro de 1823 e 2 de janeiro de 1824, de antemão 
orientado no sentido de que “não achára reflexão alguma a fazer e 
antes encontrára uma prova não equivoca do liberalismo de Sua 
Magestade, do seu ministerio e do seu Conselho de Estado”243; por 
tanto, “uma nova Constituinte nada adiantaria, pois teria de aceitar 
o projecto ou fazer outro no mesmo sentido e por outras palavras, 
perdendo-se dous annos com risco da segurança publica”244. Assim 
sendo, e uma vez “exhuberantemente reconhecido, pelo 
extraordinario numero de assignaturas, a vontade geral do povo 

                                                                                                                
Historico e Geographico Brasileiro. Tomo LXXVII. 1914. Parte I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1915, p. 301. 

241 “Oficio da Câmara de Itu ao Primeiro Imperador: Reflexões sobre o Projeto da Constituição”. Em: 

Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Opus cit., p. 128. 

242 “Reunião Popular no Recife para deliberar sobre o Juramento do Projeto de Constituição”. Em: 
Idem, p. 145. 

243 “Edital do Senado da Câmara do Rio”, em 20 de Dezembro de 1823. Em: Agenor de ROURE. 
(1914), p. 199. 

244 Idem, Ibidem. 
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em jurar a Constituição feita pelo Conselho de Estado”245, o Senado 
da Câmara do Rio de Janeiro o fez saber ao Imperador, em 9 de 
janeiro de 1824; insinuando-lhe o imediato juramento do Projeto 

de Constituição — independentemente da nova Constituinte 
convocada — como plena Constituição. 

Escutada a Câmara do Rio de Janeiro, D. Pedro I 

imediatamente mandou suspender as eleições para a pretendida 
nova Constituinte e, uma vez considerado o voto da maioria das 
‘representações das cámaras municipaes”, marcou o dia 25 de 
março de 1824 para o juramento solene da Constituição que havia 
prometido em 12 de novembro de 1823, isto é, segundo as mais 
caras intenções de D. Pedro I, “duplicadamente mais liberal, do que 
o que a extinta Assembléia acabou de fazer”; quando, na verdade, 
“o essencial estava no fato de ser outorgada”246. 

A identificação detalhada, pois, deste Liberalismo 
Brasileiro, cujo processo histórico produz, como paradigma, a 

Constituição Política do Império do Brasil, jurada em 25 de março 
de 1824, de certo modo institucionalizando-o ao mesmo tempo na 
primeira organização social do Brasil Independente, será o que 
ocupará nossa reflexão e investigação nos próximos capítulos deste 
trabalho. 

                                                      
245 “Oficio”, de 3 de janeiro de 1824. Em: Idem, Ibidem. 

246 Nelson Werneck SODRÉ. (1986), p. 173. 



 

TERCEIRA PARTE 

O LIBERALISMO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO 

POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL 

 

Uma vez expostos os movimentos constitucionais na 
Península Ibérica — alargando-os, por razões e circunstâncias 
coloniais, à Ibero-américa, neste caso, especificamente ao Brasil — , 
os quais nos permitiram observar, entre outras coisas, por um 
lado, tanto a luta e recuperação da soberania nacional e a 
institucionalização de um novo pacto social; assim como, por 
outro, a ampla presença da influência internacional dos valores da 
modernidade através, sobretudo, do estrondo provocado pela 
Revolução Francesa e de seu paradigmático mensageiro, Napoleão 
Bonaparte (1769-1821); julgamos necessário, nesta Terceira Parte 
de nosso trabalho, em primeiro lugar, recuperar, ainda que de 
forma sintética, o significado histórico que tem para toda e 
qualquer Humanidade o original e originante pacto ou contrato 

social1 e, portanto, de certo modo, a alienação da soberania da e na 
vontade geral2; e, em segundo lugar, claro, recuperá-lo na 
profunda incidência que tem nos movimentos constitucionais 
ibero-americanos, dado que se desprendem do contexto de 
processos revolucionários — independentistas, caso do Brasil, ou 
não, casos da Espanha e Portugal —, mas que, de todas as 
maneiras, remetem-nos — como vimos nos capítulos anteriores — 
ao primordial momento de sua fundação como povos ou nações 
livres e soberanas. 

                                                      
1 É bem conhecido o que Jean Jacques ROUSSEAU (1712-1778), escreveu a respeito. Apenas a modo 

de ilustração citamos alguns parágrafos: “O homem nasce livre e por toda parte se encontra sob 

grilhões... Como ocorreu essa mudança? Ignoro-o. O que pode torná-la legítima? Creio poder 

resolver essa questão... Esse direito entretanto não deriva absolutamente da natureza, está fundado 

sobre convenções. Trata-se de saber quais são essas convenções”. Em: Discurso sobre a Economia 
Política e do Contrato Social. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 70. 

2 Diz bem Jean Jacques ROUSSEAU: “Antes de examinar o ato pelo qual um povo elege um rei, seria 

bom examinar o ato pelo qual um povo é um povo; pois, sendo esse ato anterior ao outro, é o 
verdadeiro fundamento da sociedade”. Em: Idem, p. 78. 
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Tudo isso, pelo que se refere ao Brasil de 1821-1822, 
adquire fundamental importância, pois, como escreveu com certo 
radicalismo, mas não sem carecer de verdade, Frei Joaquim do 

Amor Divino Caneca,  
 

“o Brasil só pelo fato de sua separação de Portugal e proclamação 
de sua independência ficou de fato independente não só no todo 

como em cada uma de suas partes ou províncias e estas 
independentes umas das outras... Portanto, podia cada uma 
seguir a estrada que bem lhe parecesse; escolher a forma de 

governo que julgasse mais apropriada às suas circunstâncias; e 
constituir-se de maneira mais conducente à sua felicidade”3;  
 

e ainda que, como disse Carneiro de Campos — citando 
Honoré-Gabriel Riqueti, Conde de Mirabeau (17491791) —, “Nós 
não somos Selvagens, vindos nús das margens do Orenoco para 
formar uma sociedade”4, na realidade, o momento da 

Independência do Brasil de Portugal era o momento em que o povo 
brasileiro — composto de índios, negros, portugueses e mestiços — 
podia levar a cabo seu primitivo Pacto Social5. Sem embargo, ao 
paulatinamente interromper-se as lutas do povo brasileiro6 ou as 
revoluções brasileiras7 — seja com a mudança de sede do governo 

                                                      
3 Frei Joaquim do Amor divino CANECA. Obras Políticas e Literárias (“Typhis Pernambucano”, 10 de 
junho de 1824). Recife: Typographia Mercantil, 1876, Vol. II, p. 559. 

4 “Sessão de 26 de Junho”. “O Sr. Carneiro de Campos”, em: DIARIO DA ASSEMBLEA GERAL, 

CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL.  Brasília: Senado Federal, 1973, Vol. I, p. 
299. 

5 “Terceira Sessão Preparatoria”. Em 30 de Abril de 1823. “O Sr. Dias”, em: Idem, Vol. I, p. 5. 

6 Júlio José CHIAVENATO, a partir da típica idéia de que “a história tem sido escrita pelos 

vencedores”, tece uma crítica irônica ao que ele chama “As Lutas do Povo Brasileiro. Do 

‘Descobrimento’ a Canudos” (São Paulo: Editora Moderna, 1988), pois, segundo ele, “uma das 

características básicas da historiografia oficial é negar ao povo qualquer participação profunda nas 
mudanças da sociedade” (p. 5). 

7 Gonzaga DUQUE, em sua obra intitulada “Revoluções Brasileiras” São Paulo: UNESP/Giordano, 

1998. Quando se pergunta: Por que ‘Revoluções’?, escreve: “É possível que em Portugal, o povo não 

confunda sedições ou revoltas com revoluções, na equivalência política do termo; mas, no Brasil, 
revoluções é uma palavra usual, no falar do povo ela representa a forma genérica de todas as 
perturbações intestinas”(p. 3). 
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do então Império Português, de Lisboa para o Rio de Janeiro (1807-
1808); seja por meio da repressão violenta (como ocorreu com a 
República de Pernambuco em 1817) ou pela simples decisão do 

Príncipe Regente de, contrariando o mandato das Cortes lisboetas, 
permanecer no Brasil (9 de janeiro de 1822) e, logo depois (7 de 
setembro), declarar sua Independência —, o que, de fato, fez “a 

Nação Americana Brasileira, Soberana, Independente”8 foi apenas 
um “Pacto Constitucional”9. 

Quer dizer, a partir do momento que o Príncipe Real da 
Casa de Bragança, D. Pedro (1789-1834), atendendo às diversas 
apelações das Câmaras Municipais, em sua qualidade de Príncipe 
Regente do Reino do Brasil, vai tomando decisões, por um lado, 
um tanto independentes do governo de Portugal e, por outro, a 
favor da dignidade, soberania e independência do Brasil em relação 
a Portugal, ao mesmo tempo, tais decisões vão alienando e 
comprometendo, cada vez mais (o momento culminante, do ponto 

de vista da Restauração, parece-nos ser o da Aclamação [12 de 
outubro de 1822] e conseqüente Sagração, Coroação e 
Entronização [1o. de dezembro de 1822] como Imperador 
Constitucional, e Defensor Perpétuo do Brasil), a soberania do povo 
brasileiro, digamos, a uma tradição monárquica (estranha ao 
Continente Americano e, em certos aspectos, ainda de caráter 
colonial ou, como gostavam de dizer os revolucionários franceses, 
ao estilo do Antigo Regime), a um princípio hereditário dinástico — 
como o dirá “O Sr Andrada Machado” na “Sessão de 6 Maio” da 
Assembléia Constituinte de 1823: “A Nação, Sr. Presidente, elegeo 
um Imperador Constitucional, deo-lhe o Poder Executivo, e o 
declarou Chefe Hereditario; nisto não podemos nós bulir; o que nos 
pertence he estabelecer as relações entre os Poderes, de forma 

                                                      
8 Assim a chamou “o Sr. Dias” na “Terceira Sessão Preparatoria”, em 30 de abril de 1823, em DIARIO 

DA ASSEMBLEA GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, 
p. 4. 

9 “Sessão de 6 de Maio”. “O Sr. Andrada Machado”. Em: Idem, Vol I, p. 29. 
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porém que se não ataque a Realeza”10 —; enfim, se se quer, em 
respeito ao princípio da legitimidade (estipulado no Congresso de 
Viena pelos vencedores de Napoleão Bonaparte). 

Nesse sentido, quando poderíamos dizer que havia chegado 
o momento privilegiado, estritamente revolucionário (no sentido 
radical do termo), de levar a cabo a institucionalização da vontade 

geral mediante o pacto social, qual era o da convocação, eleição e 
início de funcionamento da Assembléa Geral, Constituinte, e 
Legislativa do Imperio do Brasil (3 de maio de 1823-12 de 
novembro de 1823), de antemão, por incrível que pareça, já estava 
empenhada e manietada a soberania da nova Nação; pois, “como 
tal acclama e coroa seu Primeiro Imperador Constitucional, Chefe 
do Poder Executivo, e seu Moderador, cuja authoridade deve 
marcar a Constituição que se propoem a fazer os Representantes da 
Nação reunidos em Cortes”11. 

Evidentemente como, segundo D. Pedro I, os membros da 

Assembléia Constituinte, já sete meses após o início de seus 
trabalhos, não estavam conseguindo fazer uma Constituição digna 
do Brasil e dele — isto é, não “uma Constituição demagógica mas 
sim monarquica”12, quer dizer, que desse “ao Imperador o que 
realmente lhe pertence”13 —, antes de mais nada a dissolveu. Da 
dissolução da Constituinte — como vimos em páginas anteriores — 
surgiu um peculiar processo de elaboração constitucional, o qual 

                                                      
10 Idem, Ibidem. 

11 “Terceira Sessão Preparatória”. Em 30 de Abril de 1823. “O Sr. Dias”. Em: Idem, Vol. I, p. 5. José da 

Silva LISBOA, Visconde de CAYRU, em sua Historia Política do Brasil. Historia dos Principaes 
Sucessos Políticos do Império do Brasil” (Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. 

Tomo LXVI. Parte I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1904), com muita razão escreve sobre o dia 

da “Sagração, Coroação e Entronização” de D. Pedro: “Convem aqui memorar, que o Imperador, no 
Solemnissimo Acto do Juramento prestado neste dia – Disse ao Povo – (alludindo a Expectativa da 

Lei Fundamental do Imperio, que tinha de fazer a Assembléa Geral que Havia Mandado Convocar) 

‘Com a minha Espada Defenderei a Patria, a Nação, e a Constituição, se for digna do Brasil e de 
Mim’” (p. 209). 

12 “Sessão de 6 de Maio”. “O Sr. Andrada e Silva”. Em: DIARIO DA ASSEMBLEA GERAL, 
CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I. p. 30. 

13 Idem, Ibidem. 
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deu como fruto a Constituição Política do Império do Brasil, jurada, 
por D. Pedro I, em 25 de março de 1824, mais conhecida como 
Carta Outorgada. 

Assim, apesar da reclamação, aviso e ameaça feita às 
Nações propulsoras da Restauração pós-napoleônica pelo 
Presidente norte-americano James Monroe (1758-1831), em 2 de 

dezembro de 1823, no sentido de que no Continente Americano “as 
circunstâncias são eminentes e visivelmente diversas”14; portanto,  

 
“é impossível que os podêres aliados estendam seu sistema 
político a qualquer de um dêsses continentes, sem comprometer 

nossa paz e felicidade; nem pode alguém acreditar que nossos 
irmãos do Sul, entregues a si mesmos, devem adotá-los de 
comum acôrdo. É igualmente impossível, portanto, que nós 

observemos tal interferência seja de que forma fôr, com 
indiferença”15;  

 

apesar disso, repetimos, graças ao peculiar processo 
nacional com que se levou a cabo a Independência do Brasil, 
conseguiu-se estabelecer no Continente Americano uma 
Monarquia Constitucional ou um Império entre Repúblicas; mas, 
certamente, também internacionalmente falando, devido a “um 
contexto de refluxo da revolução mundial iniciada em 1789”16. 

Dessa maneira, a filosofia política da Modernidade que 
havia iniciado sua virulenta carreira com John Locke (1632-1704), 
Carlos de Secondát, barão de Montesquieu (1689-1759) e Juan 

                                                      
14 “A Doutrina Monroe, 2 de dezembro de 1823”. Em: Richard B. MORRIS. Documentos Básicos da 
História dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Editôra Fundo de Cultura, s/d., p. 126. 

15 Idem, Ibidem. 

16 Denis BERNARDES. Um Império entre Repúblicas. São Paulo: Global Editora, 1997, p. 13. Claro 

que sabemos de outros intentos em Ibero-américa para estabelecer “um Império entre Repúblicas”; 

por exemplo, o do Primeiro Imperador Constitucional do México, Don Agustín de Iturbide (1783-
1824), Agustiín I (21 de maio de 1822-30 de março de 1823); mas apenas teve estabilidade e duração 

significativa, politicamente falando, o Império do Brasil. Cfr.: Oliveira LIMA. O Movimento da 

Independencia, O Império Brasileiro (1821-1889). São Paulo: Edições Melhoramentos, 1962, pp. 325-
498; Jesús ROMERO FLORES. Iturbide Pro y Contra. Morelia: Universidad Autónoma de Michacán, 
1971. 
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Jacobo Rousseau (1712-1778) — sofrendo as transformações e 
críticas que lhe impôs o próprio processo revolucionário da 
Revolução Francesa, em, por exemplo, Edmund Burke (1729-1797), 

Manuel José Sieyès (1748-1836) e Benjamin Constant (1767-1830) 
—, chegava ao Brasil pelas mãos de homens que a haviam bebido e 
vivido na Europa17 — sejam portugueses, como Silvestre Pinheiro 

Ferreira (1769-1846), ou brasileiros, como Hipólito da Costa (1774-
1823) e José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) —, e, claro, 
por quem, institucionalmente falando, tinha o poder de colocá-la 
em prática, D. Pedro I (1798-1834). 

Este fenômeno de adoção, adaptação, imitação e 
transplante de idéias produzidas fora do lugar, que nos obriga a 
investigar as idéias e seu lugar — no sentido de procurar-lhes sua 
originalidade; uma vez que, como nos diz Adrien Delpech, “a 
imitação não vae effetivamente sem a deformação que constitue 
uma originalidade”18 —, será o que principalmente nos motivará, 

nesta Terceira Parte de nosso trabalho, a procurar a originalidade 
do Liberalismo brasileiro próprio do movimento de Independência, 
plasmado e objetivado concretamente na Constituição de 25 de 
março de 1824. 

 

                                                      
17 J. B. DUROSELLE, comentando esse transplante de idéias das Metrópoles européias para as 
Colônias, as quais incentivaram e provocaram o brotar do nacionalismo, nos diz: “Sem dúvida, os 

europeus pareciam crer que esses princípios eram para uso interno, reservados a eles próprios. Mas 

os estudantes vindos das colônias não tiveram nenhuma dificuldade em deslocá-los”. Em: A Europa 
de 1815 aos Nossos Dias (Vida Política e Relações Internacionais). São Paulo: Livraria Pioneira 
Editora, 1976, p. 235. 

18 Adrien DELPECH. “Da influencia extrangeira em nossas letras”. Em: Revista do Instituto Historico 

e Geographico Brasileiro. Tomo Especial. Congresso Internacional de Historia de América. (1922). 
Vol IX. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930, p. 215. 



 

CAPÍTULO SÉTIMO 

UMA MONARQUIA CONSTITUCIONAL 

ENTRE REPÚBLICAS 

 

Não temos dúvidas que o eixo ao redor do qual giram e se 
articulam os movimentos constitucionais contemporâneos, em 
especial os que aqui nos interessam — Espanha, Portugal, Brasil —, 
é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão — 26 de 
agosto de 1789 —1; entendida, primeiro, como “o documento 
programático fundamental da Revolução”2; segundo, como síntese 
de “as exigências universais que vinham amadurecendo ao longo de 
toda a Idade Moderna; exigências de racionalidade, feitas valer pelo 
iusnaturalismo de diferente forma nas diferentes épocas e países”3; 
e, terceiro, fazendo honras ao primordial ponto de partida jurídico 
da História Humana, enquanto inspirada, todavia, em uma espécie 
de cosmovisão religiosa elaborada, na certa, dentro de uma 
moderna Teologia natural4. Quer dizer, deduz-se de antemão que 

os revolucionários franceses não haviam inventado, da noite para o 
dia, os Direitos do Homem e do Cidadão, senão que, ainda que os 
colocassem sobre novas bases — como veremos mais adiante —, 
“não faziam mais que retomar... temas há muito tempo presentes 
na tradição do Ocidente”5. Pois, desde as mais antigas civilizações 
fundadas nas margens do Nilo, Eufrates, Tigres, Indo, Hoangho e 

                                                      
1 “Ainda que criticados mais tarde em nome das ideologias coletivistas e, em particular, pelo 
marxismo como expressão do individualismo e como instrumento dos interesses da burguesia – nos 

diz Guido FASSO – , eles são, todavia o fundamento dos ordenamentos constitucionais de todos os 

Estados de democracia liberal”. Em: ”Historia da Filosofía do Direito. 2. – La Edad Moderna, Madrid, 
Ediciones Pirámide, 1982, p. 237.   

2 Idem, p. 236. 

3 Idem, Ibidem. 

4 No preâmbulo da Declaração de 26 de agosto de 1789 podemos ler: “Em conseqüência, a 

Assembléia Nacional reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os 

seguintes Direitos do Homem e do Cidadão”. Em: Jacques GODECHOT (Présentation par). Les 
Constitutions de la France depuis 1789. Paris: Garnier-Flammarion, 1979, p. 33. 

5 Georges GUSDORF. As Revoluções da França e da América. A Violência e a Sabedoria. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 146. 
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Yang-tse-kiang a História registra esse descomunal esforço 
humano, produzido em uníssono com um discurso sobre o mundo, 
sobre a Humanidade e sobre a Divindade, em que, de início, ainda 

que mediante a linguagem do mito6, o Homem manifesta sua 
radical dimensão teologal; a qual, segundo Zubiri, “é uma 
dimensão da realidade humana enquanto tal”7. 

Daí que, de algum modo, em continuidade com essa 
tradição, na Declaração de Direitos paradigmática da Revolução 
Francesa fala-se, tão só, pondo já em prática o princípio de 
liberdade religiosa (garantido pelo Artigo 10o da Declaração) e de 
pensamento (Artigo 11o), do Ser supremo e não, por exemplo, do 
Deus cristão; isto é, fala-se implicitamente de Deus “no sentido de 
realidade divina, seja qual for meu Deus determinado”8. Do que, 
por conseguinte, podemos inferir a distinção entre uma Teologia 
natural e uma Teologia — digamos — Revelada ou Positiva; pois, 
segundo Tomás de Aquino, “a teologia que estuda a doutrina 

sagrada, por seu gênero, é distinta da teologia que figura como 
parte da filosofia”9. 

Bom, mas o que nos interessa aqui, na realidade, não é 
tanto distinguir as variadas teologias existentes, senão registrar o 
fato de que, precisamente, por causa, todavia, de derivar “os 
direitos naturais, inalienáveis e sagrados do Homem”10, de uma 
cosmovisão religiosa — evidentemente, com sua específica carga 
histórica de originalidade —, a Revolução Francesa prossegue essa 
já longa História da Humanidade em busca de estruturar 

                                                      
6 Northrop FRYE informa-nos: “Os mitos não são histórias que se encerram como um fim em si 

mesmos: são histórias que dão conta de certas características das sociedades a que pertencem. 
Explicam porque certos ritos são observados nelas, explicam a origem da lei, dos totens, dos clãs, da 

classe dominante, das estruturas sociais tais como as revoluções ou conquistas anteriores as 
determinaram”. Em: “Littérature et Mithe”, Poétique, N°. 8, 1971, p. 489. 

7 Xavier ZUBIRI. El Hombre y Dios. Madrid: Alianza Editorial, 1994, p. 12. 

8 Idem, p. 11. 

9 Tomás de AQUINO. Suma de Teologia. Madrid: La Editorial Católica/BAC, 1988, Vol. I, p. 86 (Parte 
I, Cuestión 1, Artículo 1).  

10 Jaques GODECHOT (Présentation par). (1979), p. 33. 
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juridicamente e de salvaguardar, o melhor possível e ao abrigo de 
qualquer intempérie, a misteriosa e profunda dignidade do 
Homem; uma vez que “em tempos mais remotos, a idéia dos 

direitos do indivíduo ligou-se às primeiras afirmações da 
universalidade humana, no seio da qual todos os homens são iguais 
ante a Divindade suprema”11. 

Contudo, se, por um lado, desde os tempos mais remotos, a 
partir de uma cosmovisão mítico-religiosa, reconheciam-se tanto a 
universalidade/igualdade do gênero humano, assim como os 
conseqüentes e inerentes direitos naturais do Homem; por outro, 
também, independentemente de como se possa imaginar ou de 
como haja tido origem a primitiva organização social do Homem12, 
reconhecia-se que “o monarca era, de fato a encarnação viva dos 
deuses, ou seu delegado direto, e pedir-lhe explicações sobre seu 
comportamento era tão absurda como pedi-las ao próprio deus”13. 

Foi assim na Mesopotâmia:  
 
“A concepção mais antiga do poder político é teocrática — nos diz 

Truyol e Serra — no sentido de que cada cidade está governada 
por seu deus protetor, seu Baal ou senhor. O deus tutelar se vale 
de um rei, chamado ‘Ischakku’ ou ‘Patesi’, que atua como vicário 

                                                      
11 Georges GUSDORF. (1993), p. 147. 

12 Claro que a origem fundamental da sociedade radica no fato indiscutível de que “o homem é, por 

natureza, um animal cívico” (ARISTOTELES. Política. Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 43 – 1253a); 
mas a passagem do “estado de natureza” ao “estado civil, social, político ou de Direito”, perde-se na 

obscuridade do tempo, uma vez que “a história não conhece exemplos de um grupo de homens 

independentes e iguais entre si, que se hajam reunido e dessa forma fundado e instituído um 
governo” (John LOCKE. Segundo Tratado sobre o Governo Civil e Outros Escritos. Petrópolis: Vozes, 

1994, p. 141). Sem embargo, uma elementar teoria antropológica do progresso, em um vôo simples 

de imaginação, dir-nos-á que “os primeiros homens viveram como animais, sem roupas, nem casas, 
em cavernas e buracos... Passado o tempo, suas dificuldades impuseram-lhes a necessidade de se 

aliarem para a sobrevivência, e com a necessidade de comunicação racional aprenderam, pouco a 

pouco, a converter seus gritos inarticulados em fala. Passaram também, por uma fase de 

armazenamento de produtos selvagens para o inverno, a cultivar o solo e a plantar grãos e videiras. 
Isso marcou o começo da vida civilizada em comunidades, o reconhecimento dos direitos de outros e 
os rudimentos da lei e da ordem” (W.K. C. GUTHRIE. Os Sofistas. São Paulo: Paulus, 1995, p. 63).  

13 José OTERO ESPASANDIN. La Civilización Mesopotámica. Buenos Aires: Editorial Atlántida, 1945, 
p. 225. 
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seu. Mas, a partir de Sargón I (século XXIV a.J.C.) e mais ainda de 

seu neto, Naram Sin (Século XXIII), o rei divinizou-se a si 
mesmo”14. 
 

Foi assim no Egito:  
 
“À falta de um pensamento explícito, as concepções egípcias mais 

antigas sobre o fundamento do poder e as normas de convivência 
devem ser extraídas das instituições que são sua encarnação 
implícita. Essas se conhecem já bem pelo que concerne ao Antigo 

Império menfita (dinastias III-IV, aprox. 2800-1420), que se 
segue ao período legendário da realeza divina de Osíris e Horus, e 
ao período arcaico ‘tinita’. O Antigo Império menfita é uma 

monarquia absoluta de direito divino. O rei é considerado como 
um deus vivente. É chamado Faraó, ‘Porta do Céu’, e em suas 
mãos está o destino do país”15. 

 

E, enfim, foi assim em Israel. Somente que, neste caso, 
devemos ressaltar algumas peculiaridades em relação aos povos 

circunvizinhos (o que, segundo alguns, constitui o milagre hebreu): 
a) que “o saber de Israel acerca de Deus, o mundo e o homem é de 
origem revelada”16; b) que “a radical novidade e superioridade do 
Antigo Testamento em relação aos demais monumentos literários 
do Oriente Antigo, mostra-se já evidente em seu ponto de partida 

religioso: um monoteísmo, que só como tendência, e em espíritos 
isolados, havia sido vislumbrado pelos vizinhos de Israel”17; c) que 
“o monoteísmo hebraico complementa-se com a idéia da criação das 
coisas por Deus a partir do nada, conservada também pela tradição 
babilônica, mas que nas primeiras palavras da Bíblia afirma-se com 
insuperável força. A produção desde o nada pela ação livre de Deus 
converte-o em dono absoluto da criatura, em seu princípio e seu 

                                                      
14 Antonio TRUYAL Y SERRA. Historia de la Filosofía del Derecho e del Estado. 1. De los Orígenes a la 
Baja Edad Media. Madrid: Alianza Editorial, 1992, p. 34. 

15 Idem. p. 25. 

16 Idem, p. 45. 

17 Idem, Ibidem. 
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fim”18; e d) que “um capítulo essencial, dentro da criação do céu e 
da terra, é a criação do homem ‘à imagem e semelhança de Deus’ 
(Gen. 1,27). Conseqüência disso é a unidade de origem e natureza 

do gênero humano, com o corolário de uma igualdade essencial dos 
homens”19. 

Nesse contexto, portanto (e nos estendemos aqui devido à 

influência que essa concepção exercerá naquilo que virá a 
denominar-se Civilização Ocidental),  

 
“a teocracia hebréia tem uma significação ‘sui generis’. Implica 
que a autoridade suprema pertence a Deus no sentido próprio da 

palavra... o próprio Yahveh deu ao povo sua lei por mediação de 
Moisés, com o que o exercício do poder ficava demarcado dentro 
de limites fixos. Em circunstâncias excepcionais, Deus fazia-se 

ouvir também pela boca de seus profetas. Assim surgiu o regime 
chamado “dos juizes’, caudilhos político-religiosos carismáticos 

expressamente assinalado por Deus (Josué, Juizes, Samuel). 
Quando os hebreus, instalados em Canaã, pediram a Samuel um 
rei ‘como todas as nações’, sua exigência implicava uma 

atenuação do vínculo de dependência divina a respeito de Yahveh 
(I Sam. VIII, 7). Sem embargo, a instituição da realeza permitida 
por Yahveh, não modificou substancialmente a concepção 

hebráica do governo de Deus sobre Israel. Os reis estão 
submetidos à lei de Deus, e quando se afastam dela levanta-se a 

voz acusadora dos sacerdotes, e, sobretudo, dos profetas, 
intérpretes da ira de Yahveh”20. 
 

É aqui onde encontramos uma diferença qualitativa radical 
no exercício do poder real em Israel comparado a seus vizinhos. 
Enquanto que  

 
“as teocracias do Antigo Oriente conduziam ao absolutismo 

monárquico, por, geralmente, ser o rei representante direto da 
Divindade e intérprete de sua vontade, a teocracia hebraica, 

                                                      
18 Idem, p. 46. 

19 Idem, Ibidem. 

20 Idem, p. 53. 
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depois do estabelecimento da monarquia, se caracteriza 

precisamente pela limitação que a soberania direta de Deus 
impõe ao poder real. E como o que Deus quer é o bem de seu 
povo, este encontra na lei divina uma proteção contra o arbítrio 

real”21.  
 

O símbolo de submissão da soberania real à soberania 

divina era a unção que recebia o rei das mãos do profeta (I Sam. 8-
10), representante de Yahveh. 

Certamente que, na prática (apesar desses fundamentos e 
dos anátemas pronunciados pelos profetas), o poder real (poder 
temporal, dir-se-á na Idade Média) foi sendo exercido de maneira 
soberana e absoluta. Isto é, aquele que, em sua origem, era, por 
direito divino, de todos, foi se convertendo, no transcurso 
progressivo que vai do estado de natureza ao artificioso estado de 
Direito, em obscuro privilégio, de direito divino, de alguns22. 

Em conseqüência, tudo indica que, sendo o Oriente 

Próximo o tradicional berço da Humanidade, “foi do Oriente que 
chegou, depois da conquista pelas legiões, a corrente que levou aos 
altares o poder providencial de Roma encarnado naquele que a 
governava”23. No que se refere à Grécia (já que Grécia e Roma são 
consideradas as culturas pilares da Civilização Ocidental), “a nota 
especificamente oriental na idéia helenística da monarquia foi a 
divinização (apotheosis) do monarca. Iniciada no Egito na pessoa 
de Alexandre, considerado como sucessor dos Faraós, esta se 

                                                      
21 Idem, Ibidem. 

22 Tal e como o registra Jean-Jacques ROUSSEAU: “Concebo, na espécie humana, dois tipos de 
desigualdade: uma que chamo de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza e que consiste 

na diferença de idades, de saúde, de forças físicas e de qualidades do espírito e da alma; outra, que se 

pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção e que 
é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos vários 

privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros”. Em: Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Discurso sobre as Ciências e as Artes (Os 
Pensadores). São Paulo: Nova Cultural, 1997, Vol II, p. 51. 

23 Daniel ROPS. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. São Paulo: Quadrante, 1988, p. 121. 
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repetiria nas de seus sucessores, e mais tarde na dos imperadores 
romanos”24. 

E apesar de que sempre houve um certo pudor de 

consciência que rechaçava essa “justiça” desigual original em que 
se alienava a soberania do Homem e com que se dava o ponto de 
partida da sociedade humana25; o certo é que a sociedade 

inaugura-se com esse — digamos — pecado social original; e, pelo 
que diz respeito à Civilização Ocidental Cristã, depois do famoso 
Edito de Milão — fevereiro ou março de 313 —26, receberá os 
poderosos alicerces proporcionados por uma férrea Teologia 
Revelada de raiz judaico-cristã. O primeiro a ser consagrado Rei 
nessa nova perspectiva e sentido foi, em 672, o Rei visigodo 
espanhol Wamba (672-680), o qual “proporcionará a primeira 
ocasião na história em que um texto escrito alude nitidamente à 
unção real como distinta da unção do batismo”27. 

Pelo dito, recapitulando um pouco, significa que desde a 

mais remota Antiguidade em que se registram vestígios de uma 
mínima organização social, ainda que dentro do relato de algumas 
míticas cosmogonias e teogonias antropomórficas (como sucede, 
por exemplo, em Homero e Hesíodo), a Humanidade, presumindo-
se de sua essencial constituição de Homo Sapiens (assim classificou 
o gênero humano Carlos de Linneo, em 1758, em seu Systema 

                                                      
24 Antonio TRUYOL Y SERRA. (1992), p. 210. 

25 Já que o tema do presente trabalho gira em torno da tensão estabelecida entre uma Monarquia 

absoluta e uma Monarquia constitucional, pareceu-nos bem ilustrar este ponto com o que a respeito 

ARISTOTELES (384 a.C. – 322 a.C.) escreveu: “quanto à chamada monarquia absoluta, isto é, aquela 
em que o rei governa tudo segundo sua vontade pessoal, a alguns lhes parece que não é conforme a 

natureza que um só seja soberano sobre todos os cidadãos, sendo assim que a cidade está composta 

por iguais. Porque aqueles que são iguais por natureza têm necessariamente idênticos direitos e a 
mesma dignidade de acordo com sua natureza”. Em: (1995), p. 142. 

26 Daniel ROPS esclarece-nos: “A expressão não deve ser tomada ao pé da letra. Não chegou até nós 

nenhum texto firmado e promulgado em Milão, que fixe as bases da política cristã. O que 
conhecemos são apenas algumas cartas de Constantino e outras de Licínio, as primeiras 

mencionadas por Eusébio e as segundas por Lactancio, que transmitem, acompanhadas de 
comentários, um certo número de cláusulas “. Em: (1988), p. 409. 

27 Daniel ROPS. A Igreja dos Tempos Bárbaros. São Paulo: Quadrante, 1991, p. 213. 
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Naturae), ao criar a sociedade, criou também o estado de Direito 
ou, para melhor dizer, o Direito Positivo, desprendendo-o (com 
exceção de Israel) de “um iusnaturalismo cosmológico de signo 

panteísta”28, na qual, os direitos naturais do Homem, próprios, 
supostamente, de um imaginário estado de natureza, adquirem 
verdadeira realidade, efetividade e positividade. Tudo isso, segundo 

Hobbes (1588-1679), com o fim “de sair daquela mísera condição 
de guerra que é a conseqüência necessária... das paixões naturais 
dos homens, quando não há um poder visível capaz de mantê-los 
em respeito”29; ou, segundo Locke (1632-1704), com vistas a “uma 
vida confortável, segura e pacífica uns com os outros, desfrutando 
com segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra 
aqueles que não são daquela comunidade”30. 

Pelo que sabemos, na História do Ocidente, esse peculiar 
modo de organizar-se o Homem em sociedade, isto é, de alienar 
sua soberania e de constituir um poder soberano em ordem ao 

bem comum, uma vez instituído, conseguirá atravessar os séculos 
(incluindo o fardo de seu mal necessário) e chegará a manifestar 
seu modus operandi até na maneira como a própria Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão foi sancionada. Já que, por um 
lado, ademais de, em seu preâmbulo, afirmar que “a Assembléia 
Nacional reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser 
supremo, os seguintes direitos do Homem e do Cidadão”; por 
outro, ainda que, em seu Artigo 1o, declare que “Os homens nascem 
e permanecem livres e iguais em direitos”, não se pode 
“condescender com a existência de um princípio de igualdade, por 
quanto a própria Declaração dos Direitos do Homem foi levada 
concordantemente para a sanção real”31 — inicialmente, em 2 de 

                                                      
28 Antonio TRUYOL Y SERRA. (1992), p. 107. 

29 Thomas HOBBES. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. (Os 
Pensadores). São Paulo: Editora Nova Cultural. 1997, p. 141. 

30 John LOCKE. (1994), P. 139. 

31 Jayme de ALTAVILA. Origem dos Direitos dos Povos. São Paulo: Ícone Editora, 1989, p. 172. 
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outubro de 1789; depois, junto com a Constituição votada em 3 de 
setembro, em 13 de setembro de 1791. 

Assim sendo, parecera como se a magistra vitae insistisse 

que  
 

“a única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de 
defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos 

outros, garantindo-lhes, assim, uma segurança suficiente para 
que, mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos da terra, 
possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e 

poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, que possa 
reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma 
só vontade... Isto é mais de que consentimento, ou concórdia, é 

uma verdadeira unidade de todos eles, em uma só e mesma 
pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os 
homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada 

homem: ‘Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim 
mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a 

condição de que transfiras a ele teu direito, autorizando de 
maneira semelhante todas as suas ações’. Feito isto, à multidão 
assim unida numa só pessoa chama-se ‘Estado’, em latim ‘cívitas’. 

É essa a geração daquele grande ‘Leviatã’, ou antes (para falar em 
termos mais reverentes), daquele ‘Deus Mortal’ ao qual devemos, 
abaixo do ‘Deus Imortal’, nossa paz e defesa”32. 

 

Não obstante, está claro que os revolucionários franceses, 
oriundos da Modernidade que se vinha desenvolvendo desde o 
Renascimento33 — passando pelos descobrimentos geográficos e a 
conseqüente Revolução Comercial Atlântica, pela Reforma 
Protestante comandada por Martinho Lutero (1483-1546), pela 

                                                      
32 Thomas HOBBES (1997), pp. 143-144. 

33 “Na celebração de tudo aquilo que é criação do homem, arte, filosofia, política, ciência da natureza, 

o Renascimento, desenvolvendo os motivos humanísticos, afirma o homem como sujeito autônomo, 
livre de todo limite que a seu pensamento e atividade possa pensar-se empregando uma realidade 

que a transcenda. A própria religiosidade desta época é uma religiosidade imanente, que sente a 

presença de Deus no mundo e a encontra no interior de cada homem, rechaçando uma teologia cujos 
esquemas intelectualizados cristalizem e sequem a experiência religiosa, pretendendo conter em suas 
fórmulas uma revelação vinda de fora do homem”. Em: Guido FASSO. (1982), p. 27. 
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Contra-reforma Católica do Concílio de Trento (1545-1563), pela 
Revolução Científica provocada por Copérnico (1473-1543), Galileu 
(1564-1642) e Newton (1642-1727), pela Revolução Inglesa de 

Oliver Cromwell (1648) e “The Glorious Revolution” de 
Guillermo de Orange (1688)34, pela Revolução Industrial (a partir 
de 1750 na Inglaterra), pelo movimento de elaboração da 

Enciclopédia (1751-1772) e o fenômeno da Ilustração (1680-
1770/80) e, enfim, pela Revolução de Independência Americana (4 
de julho de 1776)35 —, não se curvariam tão facilmente ante o 
status quo dominante; pois, a estas alturas, eram sumamente 
conscientes de que o Homem é o criador da História e o arquiteto 
de seu próprio destino. 

A arma teórica que empunharão para levar a cabo sua 
Revolução, a qual subjaz sob o lema de Liberdade, Igualdade, 
Fraternidade e que, pela primeira vez, expressa-se com vigor na 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é a contida na 

doutrina do Iusnaturalismo, produzida pela chamada Escola do 
Direito Natural, como sabemos, herdeira de uma já ampla tradição 
jurídica; uma vez que a moderna doutrina do Direito Natural “não 

                                                      
34 Cujos maiores frutos foram o “Instrument of Governement” (1653) e a Declaração de Direitos 

(“Bill of Rights”) de 13 de fevereiro de 1689 (eco longínquo da “Magna Charta Libertatum”, 
outorgada por Juan Sin-Tierra em 15 de junho de 1215), a qual, entre outras coisas, declara: “1o Que o 

pretendido poder do rei de suspender as leis ou a execução das leis, sem o consentimento do 

Parlamento, é ilegal; 8o Que as eleições dos elementos do Parlamento devem ser livres; 13o E que, 
para reparação de todas as injustiças e melhoramentos, reforço e salvaguarda das leis, o Parlamento 

deve ser convocado com freqüência”. Em: Jorge MIRANDA (Organização e tradução de). Textos 
Históricos de Direito Constitucional. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1980, pp. 23-24.  

35 Que terá uma significativa influência na Revolução Francesa, sobretudo, por sua obra legislativa: 

Declaração de Direitos de Virginia (16 de junho de 1776), Declaração da Independência (4 de julho de 

1776), e Constituição dos Estados Unidos da América (17 de setembro de 1787), cujas idéias 
articulam-se a partir do “credo” dos “pais fundadores” exposto na Declaração da Independência e 

que, entre outras coisas, diz: “Consideramos de ‘per si’ evidentes as verdades seguintes: que todos os 

homens são criaturas iguais; que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis; e que, 
entre estes, encontram-se a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Os governos são estabelecidos 

entre os homens para assegurar estes direitos e seus justos poderes derivam do consentimento dos 

governados; quando qualquer forma de governo torna-se ofensiva a estes fins, é direito do povo 
alterá-la ou aboli-la, e instituir um novo governo, baseando-o nos princípios e organizando poderes 

pela forma que lhe pareça mais adequada para promover sua segurança e felicidade”. Em Idem, p. 
35. 
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se contrapõe em realidade como antítese à doutrina antiga e 
medieval, senão que é um desenvolvimento da mesma que acentua e 
desenvolve alguns aspectos colocando-os em primeiro plano, até 

fazê-los aparecer, ressaltando-lhes intensamente, como 
características de uma nova doutrina”36. A característica 
fundamental deste Iusnaturalismo moderno, incluso aí onde se há 

posto como causa mediata e remota à Divindade (se nos permite a 
expressão, uma Divindade racional), como foi o caso da Declaração 
da Independência dos Estados Unidos da América e da própria 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é que “a fonte da 
lei natural se sublinhou na razão, e na razão como ‘natureza’ 
própria do sujeito humano”37. É, pois, a partir desta concepção 
iusnaturalista que os revolucionários franceses, conscientes, entre 
outras muitas coisas, de que “o Direito não é ‘natureza’, senão obra 
humana e, por isso, história”38, vão derrubar o Antigo Regime, 
destruindo o Direito Positivo que lhe dava sustentação, e a 

esforçar-se por construir outro, certamente, sobre novas bases; 
porque, primeiro, “o que os iusnaturalistas destes séculos afirmam 
é a prioridade dos ‘Direitos naturais’... sobre o ‘Direito positivo’... 
que, segundo a maioria dentre eles, deve reconhecê-los e garanti-
los”39; e, segundo, porque “o Estado será concebido como uma livre 
e voluntária criação dos indivíduos para a proteção e garantia de 
seus ‘direitos naturais’, que perde toda sua justificativa, podendo 
ser modificado ou suprimido, quando não cumpre esta sua função 
essencial”40. 

Ilustrados com essas idéias, os revolucionários franceses 
vão querer reviver a experiência humana fundamental originária 
da sociedade o que, ao situá-los teoricamente no momento 

                                                      
36 Guido FASSO. (1982), p. 81. 

37 Idem, Ibidem. 

38 Idem, p. 83 

39 Idem, p. 80. 

40 Idem, p. 82. 
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fundacional da sociedade, vai lhes dar plena liberdade e soberania 
para recriá-la; pois “não existe no Estado nenhuma lei fundamental 
que não se possa revogar, inclusive o contrato social”41. Isto 

acontece, poderíamos dizer, quando, dos Estados Gerais (5 de maio 
de 1789), passa-se à Assembléia Nacional (20 de junho de 1789) e, 
depois, à Assembléia Nacional Constituinte (7 de julho de 1789). 

Dos primeiros esforços fundacionais surge a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, não apenas como evidente 
registro universal dos imprescritíveis “direitos naturais, 
inalienáveis e sagrados do Homem”, senão, também, como o 
fundamento do ponto de partida soberano e legítimo que 
reclamava a Assembléia Nacional para seu trabalho legislativo; 
“pois somente uma ‘declaração de direitos para todos os homens, 
para todos os tempos, para todos os países’, segundo disse Duport 
em 18 de agosto, seria capaz daquela autoridade irrecusável e 
irresistível que os constituintes necessitavam para apoiar sua 

empresa”42. Daí que não fora de todo ocioso que, tais direitos se 
colocassem à frente, como Preâmbulo da primeira Constituição 
revolucionária (a de 3 de setembro de 1791); assim como, também, 
que se destacasse, logo de início, que “O princípio de toda 
soberania reside essencialmente na Nação. Nenhuma corporação, 
nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane 
expressamente” (Art. 3o), e que “Qualquer sociedade em que não 
está assegurada a garantia de tais direitos, nem estabelecida a 
separação de poderes, não tem Constituição” (Art. 16o); ao mesmo 
tempo que a Constituição extinguia, irrevogavelmente, conforme 
os princípios que acabava de reconhecer e declarar, “as instituições 
que violavam a liberdade e a igualdade de direitos”43. 

                                                      
41 Jean-Jacques ROUSSEAU. (1996), p. 81. 

42 Marcel GAUCHET. “Direitos do Homem”. Em: François FURET e Mona OZOUF. Dicionário Crítico 
da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 683. 

43 Jaques GODECHOT (Présentation par). (1979), p. 35. Toda a Constituição Francesa de 3 de 
setembro de 1791, com seus sete títulos e 210 artigos, encontra-se nas p. 33-67. 
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E ainda que, apesar de todos esses antecedentes, a 
Constituição (elaborada entre o 7 de julho de 1789 e o 3 de 
setembro de 1791) resultasse uma Constituição sui generis; uma 

vez que misturava, com certa contradição, uma série de elementos 
tradicionais do Antigo Regime com alguns próprios do 
Iusnaturalismo moderno, como por exemplo: a) quando a 

Assembléia Nacional, de entrada, afirma que “Não mais haverá 
nobreza,... nem distinções hereditárias,... nem regime feudal,... nem 
qualquer dos títulos, denominações e prerrogativas que daí 
derivavam”44; e logo depois exige a todo ser humano que queira 
ser francês o seguinte juramento: “Juro ser fiel à Nação, à Lei e ao 
rei, e manter, com todas as minhas forças, a Constituição do Reino, 
decretada pela Assembléia Nacional Constituinte nos anos de 1789, 
1790 e 1791” (Título II, Art. 5o.); além de reconhecer que “a realeza 
é indivisível e delegada hereditariamente à dinastia reinante de 
varão em varão, por ordem de primogenitura, com exclusão 

perpétua das mulheres e sua descendência” (Título III, Cap. II, Art. 
1o); b) quando mantém que “A soberania é una, indivisível, 
inalienável e imprescritível. Ela pertence à Nação; nenhuma seção 
do povo, nenhum indivíduo pode atribuir a si próprio seu exercício” 
(Título III, Art. 1o); e, logo depois, diz que “O Governo é 
monárquico: o Poder Executivo é delegado ao Rei, para ser exercido 
sob sua autoridade, por ministros e outros agentes responsáveis, 
da maneira que mais adiante será determinada” (Título III, Art. 
4o.), rematando que “A pessoa do Rei é inviolável e sagrada; seu 
único título é ‘Rei dos Franceses’” (Título III, Cap. II, Art. 2o.); e c) 
quando explicita que “A Nação, da qual emanam todos os poderes, 
somente os pode exercer por delegação. A Constituição Francesa é 
representativa: os representantes são o Corpo Legislativo e o Rei” 

(Título III, Cap. II, Art. 2o); e, logo depois, diz que “Os decretos do 
Corpo Legislativo são apresentados ao Rei, o qual pode recusar-lhes 
seu consentimento” (Título III, Cap. III, Sec. III, Art. 1o). Mesmo 

                                                      
44 Idem, pp. 35. 
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assim, o certo é que, ainda quando representava uma Monarquia 
Constitucional como que caminhando em direção a uma forma de 
governo republicana (com os três poderes, Executivo, Legislativo e 

Judicial, o sufrágio efetivo, a representação e a superioridade da lei: 
“Não há na França autoridade superior à da lei. O Rei apenas reina 
por virtude desta, e é apenas em nome da lei que pode exigir 

obediência”, Título III, Cap. II, Sec. I, Art. 3 o), a Constituição, 
enquanto tal (e, neste caso, a de 1791), por um lado, torna-se a 
expressão objetiva de um novo Contrato Social; e, por outro, a 
pedra angular da organização jurídica do Estado Moderno 
europeu. 

Claro que não ignoramos a precedência e até o paralelismo 
que se fez entre a Declaração francesa dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (26 de agosto de 1789) e a Declaração da Independência 
das Treze Colônias Norte-americanas (4 de julho de 1776), por 
uma parte, e, por outra, as Constituições francesa (3 de setembro 

de 1791) e estado-unidense (17 de setembro de 1787) que 
salvaguardavam esses direitos enunciados pelo Iusnaturalismo da 
Modernidade. Sem embargo, somos da opinião que, de fato, 
existem diferenças evidentes; não apenas por causa da forma de 
Governo numa e noutra Nação45, senão também pelo sentido e a 
função que desempenham em sua respectiva circunstância 
histórica:  

 

“Sem dúvidas, americanos e franceses aludem na mesma medida 
a princípios do direito natural moderno; a comunidade da base 
de legitimação chega até a expressão textual, especialmente nas 

declarações de direitos fundamentais de ambos os países. 
Contudo, precisamente estas declarações têm um sentido 

                                                      
45 “Os Estados Unidos garantiram a todos os Estados da União a forma Republicana de governo” 
(Art. IV, Sec. III, Párr. 3, da Constituição dos Estados Unidos da América). Em: Jorge MIRANDA 

(Organização e tradução). (1980), p. 49. “O poder executivo competirá a um Presidente dos Estados 

Unidos da América” (Art. II, Sec. I, Párr. 1, da Constituição dos Estados Unidos da América). Em: 
Idem, p. 44. “O governo é monárquico: o Poder Executivo é delegado ao Rei, para ser exercido sob 

sua autoridade, por ministros e outros agentes responsáveis” (Título III, Art. 4o , da Constituição 
Francesa de 1791). Em: Jaques GODECHOT. (Présentation par). (1979), p. 39. 
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especificamente distinto, apesar de sua coincidência material. Os 

colonos americanos querem legitimar com o recurso aos direitos 
humanos sua independência do império britânico; os franceses, 
uma subversão do ‘Antigo Regime’... Na França, o sentido 

revolucionário da Declaração radica na fundamentação de uma 
nova Constituição; na América, na independência, em 
conseqüência da qual se faz necessária, com efeito, uma ‘nova’ 

constituição”46. 
 

Além do que, vigente, todavia, por todos os lados a prática 
da colonização, ademais de que não havia abolido a escravidão nas 
colônias, “a Revolução Francesa ensaiaria, em poucos anos, 
diferentes sistemas políticos, como se realizasse experimentos dos 
modelos possíveis de democracia”47. Assim, ao Antigo Regime 
seguirão, como um vaivém ininterrupto, a Monarquia 
Constitucional (Constituição de 3 de setembro de 1791), a 
República (abolida a realeza pelo Decreto de 21-22 de setembro de 

1792 e estabelecida a República pela Declaração de 25 de setembro 
de 1792, passa a ser administrada pela Constituição de 24 de junho 
de 179348, pela de 22 de agosto de 1795 — a qual contem não 
apenas uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
senão uma Declaração de Direitos e Deveres do Homem e do 
Cidadão — e pela de 25 de dezembro de 1799 — que depois do 18 
Brumário de Napoleão Bonaparte, 9 de novembro de 1799, ao ser 
apresentada aos franceses por Les Consuls de la Republique, 15 
de dezembro de 1799, proclama: “Citoyens, la révolution est fixée 

                                                      
46 Jürgen HABERMAS. Teoría y Praxis. Estudios de Filosofía Social. Madrid: Editorial Tecnos, 1990, 
pp. 91-92. 

47 Marcello CERQUEIRA. A Constituição na História. Origem & Reforma. Rio de Janeiro: Editora 
Revan, 1993, p. 70. 

48 Ainda que a Convenção não quis aplicá-la “por considerá-la muito democrática” (Jacques 

GODECHOT. As Revoluções (1770-1799). São Paulo: Pioneira, 1976, p. 91), “o principal mérito da 
Constituição de 1793 não reside em suas possibilidades de aplicação. Radica, sobretudo, nos 

princípios que proclamou, pela primeira vez (os direitos ‘sociais’), e nos problemas que, em 

conseqüência, levantou. Assim, se bem ela nunca foi posta em prática, sem embargo, conserva na 
história da França uma importância capital: a de ser exemplo e modelo para os democratas” (Jacques 
GODECHOT (Présentation par). (1979), p. 76) 
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aus principes que l’ont commencée: elle este finie”49) e, 
finalmente — depois de feita a consulta ao povo francês (10 de 
maio de 1802) sobre a aprovação de Napoleão como Cônsul 

vitalício (2 de agosto de 1802), período regido pela Constituição de 
4 de agosto de 1802 —, o Império (o qual, ainda que Napoleão só 
tenha sido consagrado como “Imperador dos Franceses” em 2 de 

dezembro de 1804, conforme o uso tradicional, pelo Papa Pio VII, 
foi administrado a partir da Constituição de 18 de maio de 1804), 
cuja Constituição, de início, declarava: “Napoleão Bonaparte, 
Primeiro Cônsul atual da República, é Imperador dos Franceses” 
(Título I, Art. 2o); e, à continuação, completava: “A dignidade 
imperial é hereditária em descendência direta, natural e legítima de 
Napoleão Bonaparte, de varão em varão, por ordem de 
primogenitura, com exclusão perpétua das mulheres e de sua 
descendência” (Título II, Art. 3o). 

Contudo, ainda que do lema revolucionário de 14 de julho 

de 1789 — Liberdade, Igualdade, Fraternidade — restasse apenas 
algo assim como “os direitos sagrados da propriedade, igualdade, 
liberdade”50, a verdade é que, a combatente Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão com que se deu início e fundamento a 
toda a obra legislativa da Revolução Francesa, converteu-se “como 
o disse Michelet, ‘no credo de uma nova época’ e na base de todas as 
constituições francesas, assim como da maior parte das 
constituições do mundo, desde então até nossos dias”51.  

Pelo que diz respeito à influência deste paradigma da 
Modernidade nas Cartas constitucionais ibero-americanas, 
especificamente no que se refere ao nosso trabalho, às de Espanha, 
Portugal e Brasil, antes de outra coisa, é preciso dizer o seguinte. 

                                                      
49 “Proclamation des Consuls de la République du 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799)”. Em: 
Jacques GODECHOT (Présentation par). (1979), p. 162. 

50 Idem, Ibidem. 

51 Jacques GODECHOT (Présentation par). (1979), p. 27. 
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Para compreender o grau e as diversas peripécias e 
circunstâncias em que essa influência acontece, é necessário levar 
em consideração, minimamente, as datas de suas promulgações: 19 

de março de 1812, no caso da Espanha; 23 de setembro de 1822, 
por parte de Portugal; e 25 de março de 1824, no que respeita ao 
Brasil. Esta exigência torna-se irrecusável porque, como bem 

sabemos, nunca será o mesmo ser influenciado pela modernidade 
que representa a Revolução Francesa entre, por exemplo, o 14 de 
julho de 1789 e o 18 Brumário — cuja Proclamação dos Cônsules da 
República, em 15 de dezembro de 1799, declara concluída a 
Revolução — ou entre o início do Império Napoleônico, seu declínio 
— não apenas marcado pelo Tratado de Paris, 30 de maio de 1814, 
senão sobretudo pela Batalha de Waterloo, 18 de junho de 1815 — e 
a chamada Etapa da Restauração — posta em andamento no 
Congresso de Viena (de 1o. de novembro de 1814 a 9 de junho de 
1815) mediante a bandeira do princípio da legitimidade. 

Isto é, enquanto que poderíamos afirmar que a 
Constituição Política da Monarquia Espanhola de 1812, em meio à 
perseguição e ao sobressalto provocado pela Guerra da 
Independência, sofre a influência quase direta do ideário do que 
virá a denominar-se Escola do Direito Natural — “a qual, traçando 
uma antítese entre o Direito Natural e o Direito Positivo, havia 
aberto o caminho para a crítica das instituições positivas e a todas 
as reivindicações políticas de tom liberal”52 —; tanto a Constituição 
Política da Monarchia Portugueza de 1822 como a Constituição do 
Império do Brasil de 1824, historicamente falando, situam-se mais 
dentro da órbita de influência da que será denominada Escola 
Histórica do Direito própria do Congresso de Viena e, por 
conseguinte, da Época da Restauração, a qual surge como uma 

reação contra a teoria e a prática legislativa da Revolução Francesa. 
Assim,  

 

                                                      
52 Giorgio Del VECCHIO. Filosofía del Derecho. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1991, p. 110. 
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“opondo-se resolutamente às teorias iusnaturalistas (em especial 

às de Rousseau) que haviam inspirado a obra legislativa da 
constituinte francesa, sustenta o princípio da continuidade 
histórica; as instituições políticas fundam-se, a seu parecer, na 

história e nas tradições de cada povo e é um grave erro querê-las 
mudar subitamente por meio de raciocínios abstratos de caráter 
universal”53. 

 

Certamente que, tal observação, de nenhuma maneira, 
deve ser entendida de forma incondicional, pura ou em sentido 
estrito; uma vez que, como veremos, a própria Constituição 
Política da Monarquia Espanhola encontra-se permeada, por assim 
dizer, pelo esforço pendular de ambas as escolas jurídicas54. Que 
isso seja desse modo, ilustram-nos bem dois posicionamentos nada 
suspeitos sobre o assunto. Em primeiro lugar, o de Agustín de 

Argüelles, quando explicita na Primeira Parte do Discurso 
Preliminar lido nas Cortes ao apresentar à Comissão de 

Constituição o projeto dela (Cádiz, 17 de agosto de 1811) que:  
 
“Nada oferece a Comissão em seu projeto que não se ache 
consignado do modo mais autêntico e solene nos diferentes 

corpos da legislação espanhola, senão que se encara como novo o 
método com que há distribuído as matérias, ordenando-as e 
classificando-as para que formassem um sistema de lei 

fundamental e constitutivo no qual estivesse contido com enlace, 
harmonia e concordância tudo o quanto têm disposto as leis 

fundamentais de Aragon, de Navarra e de Castilla em tudo o 
concernente à liberdade e independência da nação, aos foros e 
obrigações dos cidadãos, à dignidade e autoridade do Rei e dos 

                                                      
53 Idem, pp. 118-119. 

54 Miguel ARTOLA, em Los Orígenes de la España Contemporânea (Madrid: Instituto de Estudios 

Políticos, 1975, Vol. I, pp. 382-383), nos diz: “Na luta que mantêm os revolucionários contra os 
conservadores a tradição empresta suas armas a todos por igual. Os mesmos textos utilizados por 

autores de ideologias distintas servem como argumento para provar posições radicalmente em 
conflito”. 
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tribunais, ao estabelecimento e uso da força armada e método 

econômico e administrativo das províncias”55  
 

E, em segundo lugar, o de Fernando VII quando, mediante 
o Decreto de 4 de maio de 1814, declara “nulos e de nenhum valor 
nem efeito” os Estatutos elaborados pelas Cortes de Cádiz, ao 
denunciar:  

 
“A verdade quase toda a forma da antiga constituição da 
monarquia inovou-se; e copiando os princípios revolucionários e 

democráticos da constituição francesa de 1791, e faltando à 
mesma que se anuncia a princípio da que se formou em Cádiz, 
sancionaram-se não leis fundamentais de uma monarquia 

moderada, senão as de um governo popular, com um chefe ou 
magistrado, mero executor delegado, que não Rei, ainda que ali 
se lhe dê este nome para alucinar e seduzir os incautos e à 

nação”56.  
 

Além disso, é bem conhecido que  
“o padre Vélez nos dias de Cádiz, Ménendez Pelayo, em fins do 
século passado, o professor Federico Suárez no nosso, insistiram 
no mimetismo da Constituição de Cádiz em relação à 

Constituição francesa de 1791. Pelo contrário, desde Martinez 
Marina até o professor Sevilla Andrés há outra corrente 
interpretativa que, sem deixar de reconhecer o que há de novo 

nas idéias constitucionais, sublinha os aspectos autóctones e 
originais da legislação gaditana”57.  

 

                                                      
55 Agustín de ARGÜELLES. Discurso Preliminar a la Constitución de 1812. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1981, pp. 67-68 

56 Fernando DIAZ-PLAJA. Historia de España en sus Documentos. Siglo XIX. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 1983, p. 114. 

57 Vicente PALACIO ATARD. Edad Contemporánea I (1808-1898). Madrid: Espasa-Calpe, 1988, p. 72. 

Cfr., por exemplo: Francisco MARTINEZ MARINA. Obras Escogidas. (Estúdio preliminar y edición de 

Don José Martínez Cardos). Madrid Ediciones Atlas/BAE: “Ensaio histórico-crítico sobre a antiga 
legislação e principais corpos legais dos reinos de León e Castilla, especialmente sobre o Código das 

Sete Partidas de don Alonso el Sabio”, Tomo I, 1966, pp. 5-354; e “Teoría de las Cortes o grandes 

Juntas Nacionales de los reinos de León y Castilla”, Tomo II, 1968, pp. 3-404 e Tomo III, 1969, pp. 1-
252; ou Marcelino MENÉNDEZ PELAYO. Historia de los Heterodoxos Españoles. Madrid Ediciones 
Atlas/BAE, 1956, Tomo II, p. 369. 
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Tudo isto, se, por uma parte, confirma nossa prudente 
observação e cautela sobre a questão; por outra, não invalida o 
caráter de alerta que se deve ter sobre as datas de promulgação das 

distintas constituições elencadas, assim como o peso diferente e 
beligerante que jogam em seu processo de elaboração as duas 
escolas jurídicas. Sobretudo, se levamos em consideração que, 

possivelmente devido — restringindo-nos somente aos 
acontecimentos na Península Ibérica — à Restauração iniciada por 
Fernando VII na Espanha (4 de maio de 1814) e à Revolução de 
Riego (1o de janeiro de 1820), cujo produto concreto é o Triênio 
Liberal ou Constitucional (7 de março de 1820-1o de outubro de 
1823), a tensão Monarquia Absoluta/ Monarquia Constitucional, 
que se estabeleceu tanto em Portugal (Revolução do Porto, 24 de 
agosto de 1820) como no Brasil (Assembléia Constituinte, 3 de 
maio de 1823-12 de novembro de 1823), processou-se de modo 
diferente ao da Espanha e, se nos é permitido o atrevimento, com 

uma influência distinta e singular do movimento constitucional 
francês (já nestes momentos, um tanto transformado pela ação e 
reação dos firmantes no Congresso de Viena). 

Quer dizer, apesar dos diversos “experimentos dos modelos 
possíveis de democracia” realizados pela Revolução Francesa — 
fundados a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão —58, o que em realidade resultou, imediatamente depois 
da capitulação de Paris (30 de março de 1814) e da 
queda/destituição (2 de abril de 1814) e, por fim, abdicação de 
Napoleão (Fontainebleau, 6 de abril de 1814), foi, não um retorno 

                                                      
58 Ainda que os valores de “Igualdade, Liberdade, Fraternidade” levantados pela Revolução Francesa, 
junto com seu elogiável esforço por colocá-los em prática através de um regime justamente 

democrático, mereçam-nos imensa estima; não desconhecemos, por uma parte, a terrível dificuldade 

de levá-los a seu exercício social efetivo e, por outra, a aguda e certeira crítica que Aléxis de 
TOCQUEVILLE (1805-1859) faz-nos sentir a respeito, quando diz: “Nesse sistema, os cidadãos por 

um momento abandonam a dependência, para indicar seu senhor, e depois voltam a ela. Hoje em 

dia, há muitas pessoas que se acomodam muito facilmente a essa espécie de compromisso entre o 
despotismo administrativo e a soberania do povo, e que pensam haver garantido suficientemente a 

liberdade dos indivíduos, quando é ao poder nacional que a entregam” Em: A Democracia na 
América. São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1987, p. 532. 
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sem mais à Monarquia absoluta (como aconteceu drasticamente na 
Espanha) — “os aliados mesmos se oporiam”, escreve Godechot59 
—, senão uma Monarquia orientada, limitada e administrada por 

uma Carta Constitucional (4 de junho de 1814), na qual, entre 
outras coisas, Luis XVIII (1755-1824) dizia: “Une Charte 
Constitutionelle était sollicitée par l’état actuel du royaume, 

nous l’avons promise, et nous la publions”60. 
Pois, bem, registrado o anterior, perguntamo-nos: Como o 

movimento constitucional surgido da Revolução Francesa — 
especificamente entre 1789 e 1824 (fim do reinado de Luis XVIII, 
1814-1824) — influenciou as constituições de 1812 (Espanha), 1822 
(Portugal) e 1824 (Brasil)? 

Pelo que se refere à Espanha, e diga-se o que se diga61, 
constitucional e modernamente falando, foi, entre outros fatores 
não menos importantes, a Constituição de Bayona — 7 de julho de 
1808 — 62 o meio forçado e violento pelo qual “tratavam de 

introduzir-se, timidamente, sem grandes audácias os princípios 
liberais, incorporados definitivamente à vida dos povos, pela 
Revolução Francesa”63; introdução que, de certo modo, provocou a 
sistematização jurídica gaditana. Tal como o reconhecem Jordi Solé 
Tura e Eliseo Aja: “o Estatuto de Bayona teve um papel histórico de 
grande destaque no movimento de nosso constitucionalismo: seu 
caráter escrito e relativamente liberal ‘provocou’ a elaboração de 

                                                      
59 Jacques GODECHOT (Présentation par). (1979), p. 209. 

60 Idem, p. 217. 

61 Joaquín Tomás VILLAROYA em sua Breve Historia Del Constitucionalismo Español (Madrid: 

Centro de Estudios Constitucionales, 1986, p. 10), por exemplo, nos diz: “No presente estudo 

prescindiremos do exame da Constituição de Bayona de 1808, por sua origem afrancesada, pela 
marca praticamente nula que deixou em nosso Constitucionalismo e porque sua vigência resultou 

duvidosíssima e, em todo caso, muito limitada no tempo e no espaço”.  

62 Pierre CONARD (Essai d’Édition Critique par). La Constitution de Bayonne. París: Édouard 
Cornely et Cie., Éditeurs, 1910, pp. 793/69-873/149. 

63 Carlos SANZ CID. La Constitución de Bayona (Trabalho de redação e elementos que a ela foram 
aportados, segundo os documentos que se guardam nos Arquivos Nacionais de Paris e os Papéis 
Reservados da Biblioteca do Real Palácio de Madrid por). Madrid: Editorial RÉUS, 1922, p. 448. 
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uma constituição alternativa por aqueles que enfrentavam a 
invasão napoleônica”64. Circunstâncias anteriormente reconhecidas 
também, ainda que indiretamente e com outras palavras, por 

Agustín de Argüelles em sua leitura ante as Cortes, 17 de agosto de 
1811:  

 

“Napoleão para usurpar o trono da Espanha, pretendeu 
estabelecer, como princípio incontestável, que a nação era uma 

propriedade da família real, e baseado em tão absurda suposição 
arrancou em Bayona as renúncias dos reis pai e filho. V. M. não 
teve outra razão para proclamar solenemente, em seu augusto 

decreto de 24 de setembro, a soberania nacional e declarar nulas 
as renúncias feitas naquela cidade da coroa de Espanha por falta 
do consentimento livre e espontâneo da nação, senão recordar a 

esta que uma de suas primeiras obrigações deve ser, em todos os 
tempos, a resistência à usurpação de sua liberdade e 

independência”65. 
 

Será, pois, segundo nosso entendimento66, em torno da 
questão da soberania nacional — decidida desde o 24 de setembro 

                                                      
64 Jordi SOLE TURA – Eliseo AJA. Constituciones y Períodos Constituyentes en España (1808-1936), 

Madrid: Siglo XXI, 1990, p. 12. Depois de fazer um balanço de todas as posições encontradas a 

respeito da Constituição de Bayona, Braz Augusto Aquino BRANCATO conclui: “Apesar de todos os 
problemas e das dúvidas a respeito da legitimidade do documento de Bayona, não se pode deixar de 

examinar e considerá-lo como o primeiro documento na História Constitucional da Espanha; posto 

que... precede à Constituição gaditana e teve vigência na Espanha josefina”. Em: D. Pedro I del Brasil, 
Posible Rey de España (Una Conspiración Liberal), Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Geografía e Historia. Sección de Historia de América (Tese de Doutorado) 1984, Tomo I, p. 56. 

65 Agustín de ARGÜELLES. (1981), pp. 78-79. Também o Presidente das Cortes, na Sessão de 25 de 

agosto de 1811, como que indo ao encontro do Manifesto (25 de maio de 1808) em que Napoleão se 

propunha ser “o regenerador de nossa pátria”, afirmava: “Comecemos, pois, a grande obra para que 

o mundo inteiro e a posterioridade vejam sempre que estava reservado somente aos espanhóis 
melhorar e organizar sua Constituição, achando-se as Cortes em um rincão da Península, entre o 

estrondo das armas inimigas, combatendo com o maior dos tiranos”. Em: Enrique TIERNO GALVAN 

(Dirigida por). Actas de las Cortes de Cádiz. Antologia. Madrid: Taurus Ediciones, 1964, Tomo II, pp. 
510-511. 

66 Certamente, apoiados tanto no Decreto de Fernando VII (Valencia, 4 de maio de 1814) – de sobra 
conhecido no presente trabalho -, assim como no ponto em que se concentrou a acusação e 

convergiram as causas da perseguição aos constituintes gaditanos. Como o registra Maria Del 

Carmem PINTOS VIEITES: “Com toda escrupulosidade foram examinados quantos escritos puderam 
dar a chave de sua culpabilidade e comprovar a intervenção que haviam tido na formação dos 
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de 1810 — e suas conseqüências (por exemplo, a divisão de 
poderes: Tít. I, Cap. III, Arts. 15, 16 e 17; e a representação nacional: 
Tít. III, Cap. I, Art. 27) que se debaterá e elaborará a Constituição 

Política da Monarquia Espanhola. Certamente, não se remontando 
até uma mítica origem social contratual da Humanidade, senão 
rememorando apenas a antiga tradição do exercício popular da 

soberania espanhola: “Aqui não tanto se trata de idéias técnicas 
nem filosóficas sobre a natureza do estado primitivo da sociedade 
— dizia Agustín de Argüelles na Sessão de 25 de agosto de 1811 —, 
quanto de estabelecer sobre as bases do nosso antigo Governo um 
que possa servir para que o senhor don Fernando VII, que 
felizmente reina, nos dirija e faça ditosos mais adiante”67. Daí que 
entre os constituintes de 1812 não se discuta, de saída, tanto sobre 
os admirados Direitos Naturais do Homem — os quais, é certo, 
ainda que debatidos na Sessão de 10 de abril de 181168, “as Cortes 
de Cádiz não dedicaram nenhum capítulo ao tema, mas juntaram 

os direitos fundamentais e o fizeram em mais de uma ocasião ao 
longo do texto constitucional”69 —, senão sobre a soberania 
nacional; no sentido de que, sendo inerente à Nação, dela “se deduz 
o direito que esta tem de estabelecer as leis e condições sob as quais 
hão de subir ao Trono seus reis”70; mas, também, cuidando de que 
não se rompesse com a tradição: “Semelhante doutrina não era 

                                                                                                                
decretos das Cortes que atentavam contra a soberania real”. Em: La Política de Fernando VII entre 
1814 y 1820, Pamplona: Colección Histórica del Estudio General de Navarra, 1958, p. 169. 

67 Agustín de ARGÜELLES. Em: Enrique TIERNO GALVAN (Drigida por). (1964), Tomo II, p. 531. 

Cfr. também o capítulo de Francisco MARTINEZ MARINA referente a “Origem da Monarquia 
espanhola: idéia de seu primitivo governo e legislação”Em: (1966), Tomo I, pp. 15-35. 

68 Maria Cristina DIZ-LOIS. Estudio Preliminar”. Em: Federico SUAREZ. Actas de la Comisión de 
Constitución (1811-1813). Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1976, pp. 58-59. 

69 M. ARTOLA. “A Monarquia Parlamentaria”. Em: M. ARTOLA Ed. Las Cortes de Cádiz, Madrid: 

Marcial Pons, 1991, p. 109. O mesmo autor, em seu livro intitulado Los Derechos del Hombre 

(Madrid: Alianza Editorial, 1986, pp. 113-114), indica os artigos da Constituição de Cádiz que, 
segundo ele, os contem: Art. 4o.; Art. 8o.; Art. 248; Art. 258; Art. 287; Art. 303; Art. 306; Art. 339; 
Art. 371; e Art. 373. 

70Agustín de ARGÜELLES. (Sesión del 29 de deciembre de 1810). Em: Enrique TIERNO GALVAN 
(Dirigida por). (1964), Tomo I, p. 338.  
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nova na Espanha, e o Congresso, recordando esse direito que havia 
andado obscurecido pelo discurso de muitos séculos, aplanou o 
caminho por onde agora devemos nos dirigir”71; permanecendo 

definitiva e constitucionalmente assim instituída: “A soberania 
reside essencialmente na nação, e por isso mesmo pertence 
exclusivamente a esta o direito de estabelecer suas leis 

fundamentais” (Tít. I, Cap. I, Art. 3o.). 
Do reclamo, recuperação popular e vigência dessa 

soberania nacional, surgiu — como forma de governo — uma 
Monarquia Constitucional72, traduzida em palavras constitucionais 
gaditanas como “uma Monarquia moderada hereditária” (Tít. II, 
Cap. III, Art. 14), junto a um Estado confessional (“A religião da 
Nação espanhola é e será perpetuamente a católica, romana, única 
verdadeira. A Nação a protege por leis sábias e justas e proíbe o 
exercício de qualquer outra”: Tít. II, Cap. II, Art. 12) que, 
aparentemente, não entrava em contradição com a liberdade de 

pensamento (“Todos os espanhóis têm liberdade de escrever, 
imprimir e publicar suas idéias políticas sem necessidade de 
licença, revisão ou aprovação alguma anterior à publicação, sujeito 
às restrições e responsabilidades que estabeleçam as leis”: Tít. X, 
Cap. Único, Art. 371) garantida pela mesma Constituição. 

                                                      
71 Idem, Ibidem. 

72 Ainda que posta em julgamento desde os tempos de Fernando VII (“em Cádiz, sancionaram-se não 

leis fundamentais de uma monarquia moderada, senão as de um governo popular, com um chefe ou 

magistrado, mero executor delegado, que não Rei”, Decreto de Valencia, 4 de maio de 1814) e 
interpretada de diversos modos (“Os constituintes de 1812, ao procederem deste modo, mais que 

organizarem uma Monarquia Constitucional, destruíam, seguindo os passos dos liberais franceses de 

91, a idéia mesma de Monarquia e criavam, em todo caso, e sob o ponto de vista da posição do 

Monarca quanto ao órgão da reforma, uma Monarquia republicana”- Joaquín VARELA SUANZES-
CAPEGNA. La Teoría del Estado en los Orígenes del Constitucionalismo Hispánico (Las Cortes de 

Cádiz). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 418); pensamos que Miguel ARTOLA 

quer dizer o mesmo, ainda que com um certo prurido de originalidade, quando fala de “Monarquia 
Parlamentaria” em vez de Monarquia Constitucional, dizendo: “A MP é o primeiro projeto político da 

opinião liberal. Constrói-se a partir dos postulados liberais – direitos do homem, soberania nacional, 

divisão de poderes – e reserva um espaço para a Coroa, ainda que cuide de limitar suas competências 
para que não se produza o retorno ao absolutismo”. Em: (1991), p. 112. Esclarecemos, que a 

Constituição que usamos aqui é a versão editada por Jorge de ESTEBAN. Las Constituciones de 
España. Madrid: Taurus Ediciones, 1983, pp. 45-96. 
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Será, pois, a Constituição de 19 de março de 1812 — muito 
mais que a tão criticada e depreciada Constituição de Bayona73 — a 
que se constitui na pedra angular do começo do constitucionalismo 

espanhol e a que, apesar das peripécias de sua história74, desfruta 
de uma peculiar influência, por ação ou por reação, tanto na 
Europa como na América75 e, em particular, pelo que tem relação 

com nosso trabalho, em terras de Portugal76. 
Porém o fato de que tenhamos insistido tanto na influência 

marcante do ideário liberal francês na Constituição de Cádiz, de 
nenhuma maneira, nos faz ignorar a participação ativa (e não 
apenas como mero contexto histórico europeu), através da 
Embaixada Inglesa e de outros elementos77, do pensamento 
parlamentarista inglês; assim como — em menor escala e como 
que em reação a uma democracia de amplo perfil republicano — do 
federalismo estadunidense. 

Assim as coisas, ainda que existisse entre os membros da 

Comissão de Constituição “o temor de que sua obra pudesse ser 
tachada de pouco original”78, o certo é que, ante o exemplo e 

                                                      
73 Jordi SOLETURA y Eliseo AJA, só para citar um exemplo, dizem-nos: “em resumo: podemos dizer 

que o texto aprovado em Bayona não é uma constituição, posto que não foi elaborado por 

representantes da nação espanhola. E, melhor, deve considerar-se uma ‘carta outorgada’, dada 
ademais por um rei estrangeiro que não consolidou sua coroa”. Em: (1990), p. 12. 

74 Agustín de Argüelles (1776-1844), nos diz Luis SANCHES AGESTA (“Agustín de Argüelles y la 
Consitución de 1812”. Em: Agustín de ARGÜELLES. (1981), p. 28), “Assistiu ao nascimento e à 
reiterada morte e ressurreição da Constituição de Cádiz em 1814, 1820-1823 e 1836-1837”. 

75 Juan FERRANDO BADIA. “Proyección exterior de la Constitución de 1812”. Em: M. ARTOLA Ed. 

(1991), pp. 210-248. Idem, “Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812”. Em: Revista de 

Estudios Políticos, No. 126, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, Novembro-Dezembro de 1962, pp. 
169-227. 

76 Juan FERRANDO BADIA. “Proyección exterior de la Constitución de 1812”. Em: M. ARTOLA Ed. 
(1991), pp. 225-233. 

77 Miguel ARTOLA. (1975), Vol. I, pp. 520-524. LORD HOLLAND. Souvenirs Diplomatiques de ... 

(Publiés par son fils Lord Henry Edouard Holland). Paris: Just Rouvier/A. Ledoyen, 1851, pp. 113-127. 
E, claro, não devemos esquecer que “Locke foi o filosófo da revolução; suas teorias definiram os 

contornos essenciais da doutrina liberal” (H. J. LASKI. El Liberalismo Europeo. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1992, p. 91). 

78 María Cristina DIZ-LOIS. Em: Federico SUAREZ. (1976), p. 63. 
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poderoso influxo do liberalismo francês, inglês e norte-americano, 
a originalidade da Constituição de Cádiz — apesar da inegável 
busca e defesa da autonomia com que se debateram os 

constituintes gaditanos — consistiria apenas “na combinação que 
fazem de todos estes elementos e que apresentam ao país sob a 
forma de Código constitucional”79. Código constitucional, além do 

mais, demasiado revolucionário ante os olhos da sociedade 
espanhola de inícios do século XIX80; o qual, diferentemente das 
Constituições francesas, inglesa81 e norte-americana em que se 
havia, de certo modo, inspirado, convertia-o em “uma Constituição 
revolucionária sem revolução”82 social. 

Mesmo assim, ou talvez por isso, numa Era de Restauração 
(se levamos em conta que o Decreto de Fernando VII, de 4 de maio 
de 1814, verdadeiramente inicia, ainda que com bem menor 
influência que o posterior Congresso de Viena, o processo 
restaurador), conheceu certa fama e influência (por exemplo, o 

Reino das Duas Sicílias, em 1820, e o Reino de Cerdeña, em 1821, 
adotaram-na como modelo) que, como sabemos, alertou e acionou 
                                                      
79 Miguel ARTOLA (Edición y estudio preliminar de). Memorias de Tiempos de Fernando VII. 
Madrid: Ediciones Atlas/BAE, 1957, Vol II, p. XXXIV. 

80 Por exemplo, na Sessão do dia 12 de março de 1811, o senhor Argüelles argumentava: “Uma 

Constituição que concede iguais direitos a todos os espanhóis livres, que estabelece uma 
representação nacional, que há de juntar-se todos os anos para sancionar leis, decretar contribuições 

e levantar tropas, que erige um Conselho de Estado composto de europeus e americanos e que fixa a 

administração da justiça de tal modo que sob nenhum pretexto tenham que vir estes a litigar na 
Península; uma Constituição, digo, que repousa sobre estas bases: é compatível com um regime 

colonial?”. Em: Enrique TIERNO GALVAN (Dirigida por). (1964), Tomo I, p. 160. Por outra parte, 

sabendo-se as diferenças sociais e os conflitos que existiam na Ibero-américa entre espanhóis 

peninsulares, crioulos, mestiços etc., os artigos constitucionais a respeito (Tít. I, Cap. I, Art. 1o. “A 
Nação espanhola é a reunião de todos os espanhóis de ambos os hemisférios”; e Tít. I, Cap. II, Art. 5o. 

“São espanhóis: Primeiro. Todos os homens livres nascidos e avizinhados nos domínios das 
Espanhas, e os filhos destes”) pareciam um tanto ambíguos e perigosos. 

81 “As ‘Constituições monárquico-parlamentares’  aparecem na história por ocasião de movimentos 

revolucionários que confrontam os liberais com os monarcas absolutos. Na Inglaterra de 1688, não 
se chegou a promulgar um texto constitucional, mas os especialistas do século passado não tiveram 

nenhuma dificuldade para incorporar a suas coleções constitucionais o texto da ‘Constituição 

britânica’, mediante a seleção de determinadas partes de sua legislação”, esclarece-nos Miguel 
ARTOLA. Em: “A Monarquia Parlamentaria”. Em: M. ARTOLA Ed. (1991), pp. 112-113. 

82 Enrique TIERNO GALVAN. “Prólogo” a: Idem (Dirigida por). (1964), Tomo I, p. 12. 



Alberto Vivar Flores | 361 
 

 
 

as próprias potências da Santa Aliança (Congresso de Verona, 22 
de novembro de 1822). Não obstante, assim como reconhecemos à 
Constituição de Cádiz uma certa originalidade — por se não 

houvera outra —, ao menos, no amálgama e convergência das 
diversas concepções do liberalismo constitucional produzido pela 
Modernidade; assim também afirmamos que sua influência, por 

forte que haja sido em outras Constituições, não as converteu em 
mera cópia da de Cádiz. 

É o que nos propomos mostrar, entre outras coisas, ao 
estudar o impacto do Liberalismo da Modernidade, e o da 
Constituição de Cádiz, na Constituição Política da Monarchia 
Portugueza, promulgada em 23 de setembro de 1822, muitas vezes 
criticada como uma simples “cópia da de Cádiz”83. 

Na realidade, o movimento constitucional português, como 
qualquer outro, quando irrompe a Revolução do Porto, em 24 de 
agosto de 1820, surge e intenta responder às suas próprias 

circunstâncias nacionais e internacionais. Nesse sentido, se, por 
um lado, é devedor do processo da Modernidade que provém desde 
o Renascimento até a Revolução Francesa (14 de julho de 1789), 
com seu momento de Ilustração — marcado pela imposição das 
reformas do Marquês de Pombal, 1750-1777 — e incontestável 
influência do ideário liberal formulado, entre outros, por John 
Locke (1632-1704), Carlos de Secondat, barão de Montesquieu 
(1689-1755) e Juan Jacobo Rousseau (1712-1778); por outro, no 
momento de elaborar sua Constituição (26 de janeiro de 1821-23 
de setembro de 1822), Portugal saía de uma experiência trágica: 
em primeiro lugar, seu território havia sido invadido pela tropas 
napoleônicas, obrigando o Rei a refugiar-se no Brasil (novembro 
de 1807-julho de 1821) e provocando com isso no povo português 

um sentimento de descaso, de abandono, ao mesmo tempo que o 
complexo de experimentar-se “colônia de sua própria colônia”; em 
segundo lugar, a ancestral aliança com a Inglaterra havia levado a 

                                                      
83 Miguel ARTOLA. “La Monarquía Parlamentaria”. Em: M. ARTOLA. Ed. (1991), p. 122. 
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Grã Bretanha, já expulsados os franceses invasores, a uma 
preeminência que, de certo modo, marginalizava a independência e 
soberania de Portugal; em terceiro lugar, uma vez vencido 

Napoleão e celebrado o Congresso de Viena, as potências da Santa 
Aliança (tanto nos Congressos de Troppau y Laybach, como no de 
Verona), com exceção da Inglaterra84, sempre se mantiveram 

alertas sobre os acontecimentos em Portugal e em toda a Península 
Ibérica — principalmente em relação àqueles que mostravam o 
desenvolvimento constitucional —; e, em quarto lugar, tinha no 
país vizinho o exemplo do vaivém de uma experiência 
constitucional que, desde o 19 de março de 1812, e ultimamente 
com a Revolução de Riego (1o. de janeiro de 1820), tentava 
sobreviver em meio ao férreo absolutismo de Fernando VII. 

É, pois, por dentro dessas complexas circunstâncias que os 
revolucionários do 1820 português pretendem levar a cabo sua 
revolução mediante a elaboração de uma Constituição, em 

princípio, “mais liberal do que a da Espanha”85 e com grande zelo 
por sua originalidade. É nessa tensa presença entre o nosso e o 
alheio, entre a fidelidade a um passado histórico/ tradicional e a 
promessa de um futuro carregado de esperanças ou entre o mito 
da democracia portuguesa “desde a alvorada da nacionalidade” 
(José Liberato Freire de Carvalho) e a utopia da felicidade projetada 
pela Modernidade, que se abre passagem e tece-se a originalidade 
constitucional portuguesa. 

Assim, se, por uma parte, 

                                                      
84 Se bem que, segundo nos informa Paulo Ferreira da CUNHA, “paradoxalmente, as Cortes 

portuguesas deveriam rejeitar a influência francesa para não obedecer às imposições do seu velho 

aliado. Como? O fato é que a Inglaterra estava disposta a intervir entre Portugal e a Santa Aliança 
(que jurara extirpar o constitucionalismo em Nápoles e em toda a Península Ibérica), com uma 

condição: que os portugueses elaborassem uma Constituição à francesa. Bem entendido, uma 

constituição baseada na Carta Constitucional de Luís XVIII”. Em: Para uma História Constitucional 
do Direito Português. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 307. 

85 João Batista de Almeida GARRET nos diz desta maneira: “Os nossos deputados juraram 
solenemente cumprir o que lhes foi encarregado pelos constituintes. – Dar-nos uma Constituição, 

pelo menos tão liberal como a Espanhola – é um destes deveres e obrigações juradas”. Em: Obras 
Completas. Obra Política. Escritos do Vintismo (1820-23). Lisboa: Editorial Estampa, 1985, p. 185. 
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“a originalidade constitucional portuguesa aparece, in extremis, 
como justificação histórica da revolução e da constituição, e 
algumas vezes em luta contra o excessivo servilismo ao exemplo 

estrangeiro. A originalidade é qualquer coisa do passado, que se 
deve recuperar depois de um período de decadência”86;  
 

por outra, os constituintes portugueses estão conscientes 
de que seu constitucionalismo deve ser um constitucionalismo 
moderno, hic et nunc. Em conseqüência, se sua originalidade 
histórica tradicional lança raízes no passado, “pelo contrário, a 
influência estrangeira conduz os portugueses aos caminhos do 
futuro, porque o estrangeiro está mais esclarecido e desenvolvido 
que Portugal. Seguir o exemplo estrangeiro significa acompanhar o 
seu progresso”87. 

Por conseguinte, ao convergir contemporaneamente em 
Portugal, em um vaivém dialético, certamente88, influências 

constitucionais francesas (sobre tudo as constituições de 1791 e 
1795, e esporadicamente a de 1793), inglesas e espanholas; 
forçosamente, sua ansiosa busca de originalidade tinha que 
resultar, de certo modo, tanto da aprendizagem histórica de 

                                                      
86 Paulo Ferreira da CUNHA. (1995), p. 301. Joaquim de CARVALHO comentando um diálogo áspero 

entre Borges Carneiro e Fernandes Tomás, a propósito de algum ponto sobre a Constituição 

espanhola de 1812, e intuindo, este último, o servilismo com que se aceitava, nos diz que respondeu: 
“A Constituição espanhola não é um evangelho. Eu sou português e estou aqui para fazer uma 

Constituição portuguesa e não espanhola”. Em: “A obra legislativa das Côrtes”. Em: Damião PERES – 

Eleutério CERDEIRA (Direção de). História de Portugal. Barcelos: Portucalense Editora, 1934, Vol. 
VII, p. 102. 

87 Paulo Ferreira da CUNHA. (1995), p. 301. 

88 Não só devido aos acontecimentos específicos com que se desenvolveu a Revolução Francesa e as 

ambições napoleônicas no resto da Europa, senão também à situação particular de Portugal: “Os 

‘afrancesados’ tinham sido ‘colaboracionistas’ durante o período da invasão napoleónica e isso 
desacreditara-os; mas quando se acentuou a reaccção contra o governo de Beresford e a ocupação 

britânica, foi o ‘partido inglês’ que entrou de ser mal visto e, então, de novo ganharam prestigio nos 

meios da burguesia ‘ilustrada’ os do ‘partido francês’, que, indubitavelmente, vieram a exercer 
influência no desenvolver da Revolução de 1820, actuando através das ‘sociedades secretas’”, nos diz 
Marcello CAETANO. Em: Constituições Portuguesas. Lisboa: Editorial Verbo, 1981, p. 14. 
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experiências constitucionais estranhas a Portugal, como do esforço 
de as superar mediante um moderado revisionismo crítico. 

Nesse sentido, a cada esforço de originalidade dos 

constituintes portugueses poderíamos dizer que corresponde 
também uma determinada carga de influência. Assim sendo, nos 
monarquistas tradicionais sente-se mais o peso da influência 

inglesa; nos radicais, da francesa; e nos moderados, da espanhola. 
Isso posto, se, por um lado, levamos em consideração que a 

França havia perdido muito de seu prestígio, seja com a 
condenação à morte de Luis XVI, seja por causa das invasões na 
Península Ibérica; e, por outro, que a preeminência inglesa em 
Portugal era um dos principais motivos pelos quais se levava a 
cabo a Revolução; então, é evidente que resultava inadequado, ante 
um povo eminentemente conservador, que os constituintes 
alardeassem sobre um modelo constitucional francês ou inglês 
para Portugal. Restava-lhes, não obstante, em seu defeito, o 

espanhol gaditano, que, mesmo surgido em uma Espanha que 
alternativamente havia-se tornado seu inimigo tradicional, servir-
lhes-ia de álibi para a procura de Portugal por sua originalidade 
constitucional. Quer dizer, uma Constituição autenticamente 
portuguesa; isto é, por contraste, “mais liberal do que a da 
Espanha”. 

Foram essas complexas circunstâncias — como dizíamos —, 
às vezes paradoxais, que produziram a Constituição Política da 
Monarchia Portugueza, de 23 de setembro de 1822, cujas efêmeras 
vigências (23 de setembro de 1822/3 de junho de 1823; e 10 de 
setembro de 1836/19 de março de 1838) aparentemente não 
fizeram justiça ao contexto de seus sacrifícios. Mesmo assim, é ela 
que, com seu ecletismo constitucional, inicia a reviravolta jurídico-

institucional do Antigo Regime português e suas Leis 
Fundamentais do Reino89. 
                                                      
89 “Eram consideradas ‘Leis Fundamentais’ – nos diz Marcello CERQUEIRA – as Atas das Cortes de 

Lamego, as Leis das Cortes de 1674 sobre regência e tutorias na menoridade dos reis, de 1679 sobre 
casamento dos príncipes, e de 1698 sobre sucessão da Coroa”. Em: (1993), p. 183. 
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E as Cortes o fazem, de saída, reconhecendo e decretando, 
em 9 de março de 1821, a modo de princípios fundamentais e 
normativos de seus trabalhos, as Bases da Constituição Política da 

Monarchia Portugueza90, cuja declaração de direitos, pelas 
restrições que impunham à Monarquia (Cfr.: Secção II. – Da Nação 
Portugueza, sua Religião, Governo e Dynastia, Artigos 18 ao 36), 

parecia projetar, muito mais, no dizer de F. P. de Almeida 
Langhans, “uma constituição republicana que consentia na 
hereditariedade como forma de designar o Chefe de Estado”91. 

Certamente, pensamos que isso tem muito a ver com a 
recuperação da história portuguesa que fazem os constituintes, no 
sentido de trazer até o presente o momento fundacional da 
Monarquia e da Nação portuguesa, o qual, se nos é permitido a 
expressão, reclama-se como de origem democrática ou, ao menos, 
coincidindo com a aclamação popular do Monarca em turno92. 
Contudo, claro, não mais com sua pura carga medieval (por 

exemplo, de simples direito divino, apesar do profundo respeito 
que se tem para com a Igreja e a Religião Católica – Cfr.: Art. 17 das 
“Bases da Constituição Politica da Monarchia Portugueza”), senão 
com sentido moderno. Daí que, a partir de agora, D. João VI não 
seja mais Rei apenas “por Graça de Deos”, senão também “pela 
Constituição da Monarchia”. 

Sem embargo, a recuperação histórica desse momento 
fundacional da Nação Portuguesa não se dá com a violenta e 

                                                      
90 Clemente José dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). Documentos para a Historia das Cortes 
Geraes da Nação Portugueza. Lisboa: Imprensa Nacional, 1883, Tomo I, pp. 165-169. 

91 Em: Estudos de Direito. Coimbra: Acta Universitatis Conimbrigensis, 1957, p. 319. 

92 A respeito, é interessante ler a obra de José Liberato Freire de CARVALHO (Ensaio Histórico-

Político sobre a Constituição e Governo do Reino de Portugal; onde se mostra ser aquelle Reino, 

desde a sua origem, uma Monarquia Representativa: e que o absolutismo, a superstição e a 

influência da Inglaterra são as causas da sua actual decadencia. Paris: em Casa de Hector 
Bossange/Na Officina Typographica de Casimir, 1830), cujo argumento principal está tecido ao redor 

dessa idéia. Outro tanto nos parece que fez João Baptista de Almeida GARRET em seu “Ensaio – O 

Dia 24 de Agosto” (Em: (1985), pp. 185-220); sobretudo, quando em seu estilo característico 
escreveu: “VII. A Nação portuguesa estava altamente ofendida pelo desprezo, e inobservância de sua 
antiquíssima Constituição” (pp. 206-207). 
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abrupta intenção de levar a cabo uma revolução (no sentido 
absoluto de Creatio ex nihilo), senão apenas com a tentativa de 
realizar uma ruptura em continuidade (uma espécie de passagem 

do caos ao cosmos, mas sendo esse novo cosmos recuperado desde 
antes do caos). Por isso as Cortes, no Preâmbulo da Constituição93, 
apressam-se a afirmar:  

 
“As Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação 
Portugueza, intimamente convencidas de que as desgraças 

publicas, que tanto a tem opprimido e ainda opprimem, tiverão 
sua origem no despreso dos direitos do cidadão, e no 
esquecimento das leis fundamentaes da Monarchia; e ahvendo 

outrosim considerado, que sómente pelo restabelecimento destas 
leis, “ampliadas e reformadas”, pode conseguir-se a prosperidade 
da mesma Nação,... decretão a seguinte Constituição Política, a 

fim de segurar os direitos de cadaum, e o bem geral de todos os 
portuguezes”. 

 

E ainda que em sua apresentação formal de exposição 
legislativa conserve, tanto em seu cabeçalho e preâmbulo, assim 
como em sua parte conclusiva (Título VI, Capitulo IV, Artigos 237-
240), bastante semelhança com a Constituição espanhola de 1812 
(uma vez que a exposição do conteúdo interno é mais parecida 
com as Constituições francesas de 1791 e de 1795, por exemplo, na 
combinação que faz delas ao colocar à frente, não apenas uma 
Declaração de Direitos do Cidadão: tal como o faz a Constituição de 
1791, e, inclusive, a de 1793; senão, conjuntamente, uma 
Declaração de Direitos e Deveres do Indivíduo: mais ou menos 
conforme se expõe na Constituição de 1795); sem embargo, não 
nos parece tão apegada à Religião. Isto é, ainda que os constituintes 
respeitem a Religião (Título II, Capítulo Único, Art. 25: A Religião 

da Nação Portugueza é a Catholica Apostólica Romana) e 

                                                      
93 Aqui nos guiamos pela “Constituição Politica da Monarchia Portugueza”, publicada pela Comissão 

Internacional para a História da Assembléia de Estados e dos Parlamentos – Secção Portuguesa. Em: 
Constituições Portuguesas. Lisboa: Assembléia da República, 1992, pp. 15-110. 
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concedam-lhe um lugar de destaque nas cerimônias cívicas (por 
exemplo, antes de sua aclamação, no juramento do Rei, Título IV, 
Capitulo I, Art. 126; e no momento de sancionar as leis, Título III, 

Capitulo V, Art. 113); na realidade, sua visão é por demais secular e 
tolerante (como mostra, basta citar o parágrafo final do mesmo 
Título II, Capitulo Único, Art. 25: ... Permitte-se comtudo aos 

estrangeiros o exercicio particular de seus respectivos cultos), 
deixando aos Bispos a específica “censura dos excritos publicados 
sobre dogma e moral” (Título I, Capitulo Único, Art. 8). 

Claro que, como em quase todas as Constituições que lhe 
servem de modelo (na certa, com exceção das instauradoras da 
República, como a francesa de 1793), à portuguesa de 1822 não se 
lhe escapa a sujeição da Monarquia à Constituição (desde o próprio 
juramento do Rei, o qual, ainda que encabece a Constituição, já 
antes se encontra legislado por ela: Título IV, Capitulo I, Art. 126) 
ou, melhor, a transformação da Monarquia Absoluta em Monarchia 

Constitucional (Título II, Capitulo Único, Art. 29), por conta de que, 
ao declarar que “A Soberania reside essencialmente em a Nação. 
Não pode porém ser exercitada senão pelos seus representantes 
legalmente eleitos. Nenhum individuo ou corporação exerce 
autoridade publica, que se não derive da mesma Nação” (Título II, 
Capitulo Único, Art. 26), e, também, ao estipular que “A Nação é 
livre e independente, e não pode ser patrimonio de ninguem. A ella 
somente pertence fazer pelos seus Deputados juntos em Cortes a 
sua Constituição, ou Lei Fundamental, sem dependencia de sancção 
do Rei” (Título II, Capitulo Único, Art. 27), ela se situa, ainda que 
seja criação temporal e logicamente posterior, como algo 
ontológico-histórico genético fundacional (ao modo de um 
Contrato Social original) que precede e que, por isso, converte-se 

no privilegiado eixo ou ponto de partida de toda a posterior 
organização social. 

Não obstante, apesar de seu pretendido ecletismo 
constitucional progressista (uma só Câmara, independência dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judicial, sufrágio efetivo direto e 
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quase universal, o poder de sanção do Rei apenas para as leis 
ordinárias, enfim), não foi capaz de superar suas próprias 
contradições, sob as quais terminou sucumbindo. Assim, em 

primeiro lugar, os constituintes revolucionários veintistas, ainda 
que possuíssem “as grandes virtudes burguesas da decência, da 
dignidade grave, da honorabilidade perfeita”94 e “saissem das 

classes sociais mais independentes e menos submissas ao poder 
executivo”95 — homens de ciência, advogados, padres, 
comerciantes e militares —, não foram capazes de criar uma 
hegemonia ideológica que se impusesse ao preponderante 
imaginário popular, de raiz absolutista tradicional, aproveitado até 
à saciedade pelos realistas absolutos, conservadores, reacionários e, 
incluso, por alguns veintistas arrependidos. Todos os quais, apesar 
de tudo, convergiram na Vilafrancada (27 de maio de 1823). 

Em segundo lugar, uma vez encerradas as Cortes Geraes 
Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza e abertas as 

Cortes Ordinarias (1o de dezembro de 1822), iniciou-se uma 
liberalidade demagógica de ataques tanto à Monarquia, na pessoa 
do Rei, como entre os Deputados das diversas correntes que 
compunham a pluralidade democrática das Cortes que tudo levava 
a pensar que, ainda que se tivesse a opinião de que “a Constituição 
era má, mas, por melhor que fosse, não poderia durar muito tempo, 
estando entregue em taes mãos”96. 

E, em terceiro lugar, a espinha que ficou atravessada em 
todo o povo português, depois da Revolução de 24 de agosto de 
1820: o modo torpe como foi tratada pelas Cortes Geraes 
Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza a questão do 

                                                      
94 Joaquim de CARVALHO. Em: Damião PERES - Eleutério CERDEIRA (Direção de). (1934), Vol. VII, 

p. 97 

95 Joaquim de ARRIAGA. História da Revolução Portuguesa de 1820, Porto: Livraria Portuense, 1887, 
Vol II, p. 486. 

96 Francisco Manuel Trigoso de Aragão MORATO. Memorias de... começadas a escrever por ele 

mesmo em princípios de Janeiro de 1824 e terminadas em 15 de julho de 1835 (1777-1826). Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 1933, p. 160. 
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Brasil como Reino Unido ao de Portugal e Algarves, o que terminou 
por levá-lo à independência definitiva e absoluta de Portugal97. 
Pois, se, por um lado, as Cortes decretam que “A Nação Portugueza 

é a união de todos os Portuguezes de ambos hemisferios” e que “O 
seu territorio fórma o Reino-Unido de Portugal Brasil e Algarves” 
(Título II, Capitulo Único, Art. 20); por outro, ademais de proibir o 

Rei de “Sahir do reino de Portugal e Algarves; e se o fizer, se 
entenderá que... abdica; bem como se, havendo sahido com licença 
das Cortes, a exceder quanto ao tempo ou logar, e não regressar ao 
reino sendo chamado” (Titulo IV, Capitulo I, Art. 125, § II), em vez 
de manter uma Constituição por inteiro, igual e sem discriminação 
para todo o Reino-Unido, na mesma Constituição estipulava-se 
(Título IV, Capitulo II, Artigos 128-132) uma “delegação do poder 
executivo no Brasil”, na forma de uma Regência, cujas abundantes 
limitações (Art. 132) incluíam a de poder “ficar independentes 
algumas provincias, e sujeitas immediatamente ao Governo de 

Portugal” (Art. 128). Se agregamos a tudo isso, por uma parte, o 
ambiente dos irreversíveis movimentos de independência ibero-
americanos que se estavam levando a cabo em todo o Continente 
Americano; e, por outra, a chamada Doutrina Monroe, proclamada 
posteriormente (mas atingindo de cheio a absolutista restauração 
ibérica daquela hora) pelos Estados Unidos, na voz do Presidente 
James Monroe, em 2 de dezembro de 1823, no sentido de “afirmar, 
como um princípio em que os direitos e interesses dos Estados 
Unidos estão comprometidos, que os continentes americanos, pela 
condição livre e independente que hão assumido, de agora em 
diante não poderão ser considerados como sujeitos para futura 

                                                      
97 No “Protesto dos Deputados de São Paulo, ext. do ‘Correio Braziliense’”, Falmouth, 20 de outubro 
de 1822, Antônio Carlos de Andrada Machado e Silva e José Ricardo da Costa Aguiar e Silva, 

escrevem o seguinte: “... as cortes tinham na boca amor e irmandade para com o Brasil, e no coração 

projetos de cizânia, divisão e enfraquecimento, humilhação e tirania”. Em: Alexandre José de Mello 
MORAES. História do Brasil-Reino e do Brasil-Império. Belo Horizonte/São Paulo: Itaitaia/EDUSP, 
1982, Tomo II, p. 241. 
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colonização por nenhuma das potências européias”98; está claro que 
ao Brasil, de resto, rodeado de Repúblicas independentes do 
Império Espanhol, só restava também o caminho da luta pela 

independência do Império Português.  
E ainda que depois do movimento restaurador encabeçado 

pelo Infante D. Miguel, em Vila Franca de Xira, em 27 de maio de 

1823 (conhecida como vila Franca da Restauração, a propósito 
dessa data), que pôs fim à primeira tentativa de uma Monarquia 
Constitucional em Portugal, o Rei, D. João VI, quis, durante o 
processo de reconhecimento da independência do Brasil (12 de 
julho de 1824-29 de agosto de 1825), mediante a intervenção da 
Inglaterra, primeiro, elevar o Brasil à categoria de Império — 
conservando para Ele e seus sucessores o “Título e a Dignidade de 
Imperador do Brasil, e Rei de Portugal e Algarves”99 —, logo em 
seguida (ao assinar o reconhecimento de sua Independência, 
precisamente com, e liderada por, seu filho, o, àquela altura, D. 

Pedro I, Imperador Constitucional do Brazil e seu Defensor 
Perpétuo), teve que terminar “Cedendo e Transferindo de Sua Livre 
Vontade a Soberania do dito Império ao Mesmo Seu Filho, e a seus 
Legítimos Sucessores”100. 

Pois bem, todo esse processo da Modernidade, cujo ápice é 
o acontecimento paradigmático da Revolução Francesa, com a 
profunda influência zigzagueante de seu particular movimento 
constitucional que atinge, entre outras regiões, a Península Ibérica 
(Constituição de 19 de março de 1812, no caso da Espanha, e 
Constituição de 23 de setembro de 1822, no caso de Portugal) e, 

                                                      
98 Gabriel PEREZ TARRAU (Comp.). Historia de las Relaciones Internacionales 1815-1914. 
Documentos. Selección de Lecturas. La Habana: Editorial Pueblo e Educación, 1992, pp. 114-115. 

99 “Carta Patente de D. João VI, de 13 de maio de 1825, elevando o Brasil à categoria de Império”. Em: 
Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Textos Políticos da História do Brasil. Independência – 
Império (I). Fortaleza: Imprensa Universitária da UFCE, s/d., pp. 173-175. 

100 “Tratado celebrado entre Sua Majestade Imperial e Sua Majestade Fidelíssima sobre o 

reconhecimento do Império do Brasil, aos 29 de agosto de 1825, e ratificado por Sua Majestade o 
Imperador no dia imediato”. Em: Idem, pp. 176-180. 
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daí, por razões coloniais101, direta ou indiretamente, a toda Ibero-
américa; levando-a à explosão de um punhado de Nações 
independentes que se organizam também sob os augúrios de 

princípios constitucionais totalmente inéditos no Novo Mundo 
(como eram novos, de certo modo, também na Europa); será o 
que, no caso do Brasil, pela singularidade de sua própria história, 

produzirá, institucionalmente falando, um Estado independente, 
cuja face, modelada por uma Constituição (jurada pelo Imperador, 
D. Pedro I, em 25 de março de 1824), resultou bastante peculiar 
dentro do próprio contexto de independência ibero-americano. 

Situar essa Constituição, tanto no interior do 
desenvolvimento específico do movimento constitucional da 
Modernidade européia como em sua peculiaridade ibero-
americana, é o que nos propomos expor nas páginas finais do 
presente capítulo para, no próximo capítulo, com maior riqueza de 
detalhes, elaborar hermeneuticamente, desde suas próprias 

entranhas jurídicas, um estudo que nos permita decifrar e 
esclarecer o que, nela, por ela e com ela, por ventura, venha a 
chamar-se Liberalismo brasileiro. 

Segundo o que viemos dizendo, está claro que não apenas a 
Modernidade enquanto tal, senão todo o movimento histórico de 
institucionalização social da Humanidade, por dizê-lo de alguma 
maneira, teve que passar do caos ao cosmos, isto é, de uma certa 
democracia natural originária102 para uma democracia — digamos 
— positivamente organizada mediante o árduo esforço que 
Cornelius Castoriadis chamou “a instituição imaginária da 

                                                      
101 P. CHAUNU nos diz, por exemplo, que “a participação da Espanha nas correntes racionalistas do 

século XVII é tardia e ambígua. A participação da América espanhola nas correntes racionalistas do 

século XVIII é ainda mais tardia e ambígua, pois a América é provincial”. Em: “Interpretação da 
Independência da América Latina”. Em: AA. VV. La Independencia de América Latina. Buenos Aires: 
Nueva Visión, 1973, p. 28. 

102 “Na Origem, a Democracia”, sustenta Emanuel de MORAES. Em: A Origem e as Transformações 
do Estado. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1996, Vol. I, pp. 150-154. 
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sociedade”103; certamente, sempre “com o objetivo de fazer reinar a 
justiça no país e assegurar o bem-estar dos cidadãos”104. 

Assim sendo, no caso do processo histórico específico da 

Época Moderna — com suas revoluções geográficas, científicas, 
filosóficas etc —, o que, depois de pôr tudo em questão105 de uma 
maneira criativa, no fim das contas, politicamente falando, obteve-

se foi a institucionalização de uma nova organização social, 
imaginada sob a influência da filosofia política denominada 
Liberalismo, visto “como um ponto de convergência, no século XIX, 
da tradição constitucionalista do pensamento europeu”106. 

Tal liberalismo, claro, chegou ao Continente Americano e, 
pelo que nos diz respeito neste trabalho, ao Brasil de diversas 
maneiras; ora se esquivando, de início, da férrea vigilância da 
Inquisição; ora, em seus momentos mais candentes, driblando até 
a expressa proibição dos governos metropolitanos em seus 
territórios coloniais. Sendo considerado, portanto, um pensamento 

perigoso, mesmo assim conseguiu infiltrar-se gradativamente, seja 
através da Reforma (1750-1777) levada a cabo pelo Marquês de 
Pombal em Portugal, seja através da Maçonaria ou através dos 
próprios estudantes brasileiros que retornavam da Metrópole logo 
depois de haver concluído seus estudos107. 

                                                      
103 “O imaginário de que falo – nos diz ele – não é imagem de. É criação incessante e essencialmente 

indeterminada (social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente 

pode tratar-se de ‘alguma coisa’. O que chamamos ‘realidade’ e ‘racionalidade’ são obras dele”. Em: 

La Institución Imaginaria de la Sociedad. I – Marxismo y Teoria Revolucionaria. Barcelona: Tusquets 
Editores, 1983 p. 10.  

104 Samuel NOAH KRAMER. A História Começa na Suméria. Mira Sintra – Mem Martins: Publicações 
Europa-América Ltda, 1997, p. 76. 

105 Cfr.: Richard KENNIGTON. “René Descartes (1596-1650)”. Em: Lea STRAUSS y Joseph CROPSEY 
(Comp.). História de la Filosofia Política. México: Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 400-417. 

René DESCARTES. Os Princípios da Filosofia. Lisboa: Guimarães Editores, 1995, pp. 49-53. 

106 Andrew VINCENT. Ideologias Políticas Modernas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995, p. 36. 

107 “Durante o período de 1772 à independência, 1822 –informa-nos Ruth Maria Chittó GAUER -, 
estudaram na Universidade de Coimbra 788 brasileiros. Esses brasileiros tiveram um papel 

importante em todos os campos de atividade no Brasil”. Em: A Modernidade Portuguesa e a Reforma 
Pombalina de 1772. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996, p. 12. 
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Mas, certamente, não foi só mediante — digamos — uma 
infiltração cultural clandestina que as idéias da Ilustração e do 
Liberalismo lograram introduzir-se tanto no Continente 

Americano, em geral, como no Brasil, em particular. Na realidade, 
foram acontecimentos públicos marcantes da Europa Moderna, 
como a Revolução da Independência das Treze Colônias Inglesas na 

América do Norte e a Revolução Francesa, os quais, apesar da 
estreita vigilância exercida sobre os territórios coloniais, 
começaram a perturbar as Metrópoles e, de certo modo, a incitar 
os crioulos, índios, negros108 e mestiços da Ibero-américa a seguir 
seu exemplo, isto é, no caso concreto do Brasil, a pretender 
quebrar o jugo do arbitrário pacto colonial. 

Sem embargo, apesar dos esforços brasileiros, nesse 
sentido — tais, por exemplo, como o da Inconfidência Mineira, 
1789; ou a Conjuração dos Alfaiates, 1798 —, e, principalmente, a 
peculiar história que viverá o Brasil, a partir da mudança de sede 

da Monarquia portuguesa — de Lisboa para o Rio de Janeiro — em 
1808, o tipo de Liberalismo que se instala, como fundamento e 
estrutura de sua organização social, enquanto país livre, soberano 
e independente (tradicionalmente, desde 7 de setembro de 1822), 
será um Liberalismo sui generis institucionalizado pela 
“Constituição Política do Império do Brasil, oferecida e jurada por 
sua Magestade o Imperador Dom Pedro Primeiro, por Graça de 
Deos, e Unanime Aclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e 

                                                      
108 Frank Moya PONS ao relatar-nos “A Independência do Haiti e São Domingo”, nos diz: “Todo o 

mundo falava das liberdades da revolução na França e do exemplo dos Estados Unidos ...o que 

ninguém pensava ou dizia era que os escravos negros tinham direitos ou os mereciam. Mas, dia após 

dia, estes ouviam os debates de seus senhores”. Em: Leslie BETHELL (Ed.). Historia de America 
Latina. 5 – La Independencia. Cambridge/Barcelona: Cambridge University Press/Editorial Crítica, 

1991, p. 126. Sabe-se, além disso, que: “Em 1o. de janeiro de 1804,  Dessalines e outros vitoriosos 

generais negros proclamaram a independência do Haiti (um nome ameríndio para ‘La Española’) 
...Haiti foi o primeiro Estado independente da América Latina e a primeira república negra do 
mundo”. Em: Idem, p. 130. 
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Defensor Perpétuo do Brazil”, mediante “Carta de Lei – de 25 de 
março de 1824”109. 

Mas, uma vez que no próximo capítulo de nosso trabalho 

deter-nos-emos em analisar tal Liberalismo em detalhe — com 
vistas a desvendar o assunto central de nosso trabalho —, aqui 
apenas nos limitaremos, como já dizíamos, a situar o Liberalismo 

brasileiro da época que nos ocupa, tanto como fruto maduro de 
todo o processo da Modernidade (em nível internacional), assim 
também, como específico produto — “três séculos depois”110 — da 
peculiar história da civilização brasileira. 

Assim, pois, em primeiro lugar, e em nível internacional, 
está claro que o tipo de Liberalismo que se instala na Carta 
Outorgada brasileira, de 25 de março de 1824, certamente não é o 
dos primeiros momentos revolucionários — como poderia ser, por 
exemplo, o exposto nas Constituições francesas de 3 de setembro 
de 1791; de 24 de junho de 1793, que inaugura a República; e de 22 

de agosto de 1795; ou o da Constituição norte-americana de 17 de 
setembro de 1787, que institucionaliza uma República Federal —, 
senão um Liberalismo já historicamente depurado, tanto pela 
própria evolução da Revolução francesa — internamente, com seus 

                                                      
109 Adriano CAMPANHOLE – Hilton Lobo CAMPANHOLE. Constituições do Brasil. São Paulo: Editora 

Atlas, 1992, p. 749. Toda a Constituição de 1824, com seus 8 Títulos e 179 Artigos, encontra-se nas 
páginas 749-770. 

110 Apesar de que Florestan FERNANDES diga-nos: “Por uma mágica simplista, fundada em precária 

teleologia histórica todo o período colonial teria como ‘finalidade interna’ a função de gerar a 
nacionalidade e uma sociedade nacional pronta e acabada. Nada mais infantil, impossível e longe da 

verdade! Ainda hoje não completamos a absorção, a neutralização e a superação da complexa 

herança negativa, recebida de nosso passado colonial” (Em: Sociedade de Classes e 

Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, p. 167); e de que o próprio Capistrano de 
ABREU depois de descrever numa linguagem barroca, quase semelhante à da literatura de “real 

maravilloso americano”, os três séculos de colonização brasileira (pp.183-200), conclua: “É mesmo 

duvidoso se sentiam, não uma consciência nacional, mas ao menos capitanial, embora usassem 
tratar-se de patrício e paisano” (Em: Capítulos de História Colonial e os Caminhos Antigos e o 

Povoamento do Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 199); o certo é que, de fato, 

ao chegar o Brasil à sua independência política – como nos diz Caio PRADO JÜNIOR –, “alcança-se aí 
o instante em que os elementos constitutivos de nossa nacionalidade – instituições fundamentais e 

energias –, organizados e acumulados desde o início da colonização, afloram e se complementam” 
(Em: Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1979, p. 374). 
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diversos intentos democráticos de organização social: Monarquia 
Constitucional, República [Convenção, Diretório, Consulado e 
Império]; externamente, com seu progressivo rechaço pelos 

demais países europeus, aos quais, sobretudo durante o período 
napoleônico, quis impor o ideário revolucionário francês —, assim 
como pelas conseqüências, no que diz respeito a Ibero-américa, do 

Bloqueio Continental à Inglaterra (Berlim, 21 de novembro de 
1806) e da chamada Guerra Peninsular na Península Ibérica. 

Assim sendo, constitucionalmente falando, dentro desse 
contexto, leva-se a cabo um tenso esforço de origem democrático 
entre a institucionalização de uma Monarquia Constitucional111 ou 
de uma República; entre a prática112 de um liberalismo moderado 
(Girondinos) ou de um liberalismo radical (Jacobinos); até a 
procura, pela própria força das circunstâncias, da combinação de 
ambos através de um termo médio. 

Nesse sentido, depois do 18 Brumário e da derrota dos 

austríacos em Marengo (14 de junho de 1800), já como Primeiro 
Cônsul da República, Napoleão Bonaparte teria dito: “É preciso que 
a forma dos governos que nos cercam aproxime-se da nossa ou que 
nossas instituições políticas estejam um pouco mais em harmonia 
com as deles. Há sempre um espírito de guerra entre as antigas 
monarquias e uma República nova. Estas são as razões das 
discórdias na Europa”113. 

                                                      
111 “Ninguém, em 1789, após a tomada da Bastilha em 14 de julho, pensava em abolir a realeza. Mas, 

todos estavam de acordo em limitar seus poderes. Desejava-se substituir a monarquia absoluta por 

uma ‘monarquia constitucional’; isto é, um regime no qual os direitos do rei e os dos cidadãos 
estivessem fixados por um texto chamado ‘Constituição’”, nos diz José Luis VILA-SAN-JUAN. Em: 
Mentiras Históricas Comunmente Creídas. Barcelona: Editorial Planeta, 1996, Vol. II, p. 48. 

112 G. W. F. HEGEL afirma-nos: “Diz-se que a Revolução Francesa partiu da filosofia, e não foi sem 

fundamento que se denominou a filosofia ‘sabedoria universal’, pois ela não é somente a verdade em 

si e para si, como pura substancialidade, mas também a verdade em sua forma viva na 

universalidade. Portanto, não se deve contestar, quando é dito que a Revolução foi inicialmente 
incentivada pela filosofia. Mas essa filosofia é só pensamento abstrato, não é compreensão concreta 

da verdade absoluta, o que constitui uma imensa diferença”. Em: Filosofia da História. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1995a, p. 365. 

113 Cfr.: Jean TULARD. Napoleão. O mito do Salvador. Niterói, RJ: Casa Jorge Editorial, 1996, p. 126. 
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Por conseguinte, pode-se dizer, por um lado — como o 
demonstrará o desenvolvimento da própria carreira política do 
General Bonaparte: Cônsul vitalício e, finalmente, como rezava 

paradoxalmente o Título Primeiro, Artigo 1o, da Constituição de 18 
de maio de 1804: “Le Governement de la République est confié à 
un Empereur, qui prend le titre d’Empereur des Français”114 —, 

que a mesma força dos acontecimentos franceses na Europa vai 
desembocando paulatinamente em um certo retorno à Monarquia 
(ainda que, agora, de caráter constitucional e, no caso de Napoleão, 
um tanto ditatorial); e, por outro, que a aguda crítica que 
acompanha, desde os primeiros momentos, o processo 
revolucionário francês — por exemplo, Edmund Burke com seus 
“Reflections on the Revolution in France”, 1790 — vai produzindo 
também um pensamento que apóia esse estranho e paradoxal 
retorno do modo de governar do regime monárquico. De tal modo, 
que,  

 
“entre as direções mantidas com bastante regularidade por 

Inglaterra e Alemanha, uma dentro de sua tradição parlamentar, 
outra desenvolvendo o princípio monárquico na forma da 
monarquia constitucional, caracteriza-se a história decimonona 

francesa por uma marcada oscilação entre posições extremas com 
o intento de encontrar uma via média”115. 

 

É precisamente a esta encruzilhada, a este crítico momento 
em que chegou a evolução do pensamento liberal, a que se referem 
os teóricos da filosofia política, quando falam de um Liberalismo 
Doutrinário. Ainda que vistos e criticados desde diversas 
perspectivas116, o certo é que os chamados Doutrinários117 

                                                      
114 Jacques GODECHOT (Présentation par). (1979), p. 185. 

115 Luis DIEZ DEL CORRAL. El Liberalismo Doctrinario. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1984, p. 15. 

116 Por exemplo, Luis DIEZ DEL CORRAL nos diz: “Para a linha de pensamento político tradicionalista 

o Doutrinarismo há sido arranjo débil e enganoso, fácil ponte estendida para os excessos 

revolucionários; a outra linha combativa do pensamento liberal e individualista, logo de rumo 
democrático, considera o Doutrinarismo como um movimento de gabinete, interesseiro e falaz, coeso 
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situavam-se numa posição, por demais, incômoda e até 
aparentemente indeterminada, pois,  

 

“ocupavam um espaço político limitado à direita pelos realistas e 
à esquerda pelas múltiplas correntes políticas denominadas de 
liberais. Combatiam os primeiros por temerem um retorno ao 

antigo Regime e os segundos por considerarem que as suas idéias 
fariam o país resvalar para uma situação de permissividade 

democrática, de características republicanizantes”118;  
 

mesmo assim, segundo Diez del Corral, “foram os únicos 
que viram claramente o que tinha que ser feito na Europa depois da 
Grande Revolução”119. E, se fosse pouca essa circunstância, é 
exatamente nessa complexa situação que os surpreende tanto a 
abdicação de Napoleão (Fontainebleau, 6 de abril de 1814) e o 

Tratado de Paris (30 de maio de 1814), assim como o retorno de 
Luis XVIII (1755-1824) à França e o início da Restauração mediante 

o Congresso de Viena (1o de novembro de 1814 – 9 de junho de 
1815), apesar do pesadelo dos Cem dias (março-junho de 1815). 

Ante esta nova situação, os doutrinários ver-se-ão 
desafiados tanto em sua rotunda negativa de reinaugurar a 
Monarquia à maneira tradicional do Antigo Regime, assim como, 
também, em sua absoluta negativa de incorporar, sem mais, os 

                                                                                                                
nas ocasiões próprias para furtar triunfos populares, e que acabará por mostrar finalmente sua 

medula reacionária, motivadora da maior comoção do século”. Em: (1984), p. 17. Por sua vez, José 
Esteves PEREIRA informa-nos: “Eram um ‘partido’ (se o eram) de visão moderada das coisas 

políticas e que, através dos seus representantes mais notáveis, Royer-Collard e Guizot, fundaram 

uma filosofia do ‘juste milieu’”. Em: Silvestre Pinheiro Ferreira – O seu Pensamento Político. 
Coimbra: Ed. Universidade de Coimbra, 1974, p. 95. 

117 A respeito, Georges WEILL esclarece-nos: “Ce terme, inventé par um journal satirique, fut 
employé pendant quarante ans le plus souvent avec um accent d’antipathie, sans être jamais défini”. 

Em: La France sans la Monarchie Constitutionnelle. Paris: Ed. Societé Française d’Éditions d’Art, 
s/d., p. 16. 

118 Manuel Felipe Cruz CANAVIEIRA. História Moderna e Contemporânea. I. Liberais Moderados e 

Constitucionalismo Moderado (1814-1852). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 
1988, p. 19. 

119 Luiz DIEZ DEL CORRAL, (1984), p. 19. 
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valores democráticos despertados pelos ventos revolucionários. 
Quer dizer, para eles, nesses momentos, torna-se até impossível 
retomar o regime de Monarquia Constitucional, por exemplo, ao 

estilo da Constituição francesa de 3 de setembro de 1791 ou, 
inclusive, ao da espanhola de 19 de março de 1812120. A esta hora 
da Restauração, pelo menos na França, trata-se de estabelecer um 

regime que combine a tradição do princípio da legitimidade121 com 
a democracia ou, em outras palavras, de “articular a liberdade 
política com a legitimidade; é um objectivo singular e paradoxal, 
que pretende combinar valores revolucionários e contra-
revolucionários”122. 

Tal desafio encontra-se palpitante em autores como, por 
exemplo, François-René de Chateubriand (1768-1840) — que 
escreve, em 1814, De Bonaparte, des Bourbons et la nécessité de 
se Ralier à nos Princes Légitimes pour le Bonheur de la France 
et celui de l’Europe; e, em 1816, La Monarchie selon la Charte — 

e, principalmente, em Benjamin Constant (1767-1830), o qual, 
segundo a apreciação de Diez del Corral, “resulta o teórico político 
da época”123. 

                                                      
120 Fernando VII em seu Decreto em Valencia, em 4 de maio de 1814, afirma: “Na verdade quase toda 

a forma da antiga constituição da monarquia inovou-se; e copiando os princípios revolucionários e 

democráticos da constituição francesa de 1791, e faltando ao mesmo que se anuncia no início da que 
se formou em Cádiz, sancionaram-se não leis fundamentais de uma monarquia moderada, senão as 

de um governo popular, com um chefe ou magistrado, mero executor delegado, que não Rei, ainda 

que ali se lhe dê este nome para alucinar e seduzir aos incautos e à nação”. Em: Fernando DIAZ-
PLAJA. Historia de España en sus Documentos. Siglo XIX. Madrid: Ediciones Cátedra, 1983, p. 114. 

121 Edmund BURKE, discutindo as idéias do Dr. Richard Price, nos diz: “O senhor poderá notar que 

da Carta Magna à Declaração de Direitos a política de nossa Constituição foi sempre a de reclamar e 
reivindicar nossas liberdades como uma ‘herança’, um ‘legado’ que nós recebemos de nossos 

antepassados e que devemos transmitir a nossa posteridade; como um bem que especificamente 

pertença ao povo deste reino, sem nenhuma espécie de menção a qualquer outro direito mais geral 
ou mais antigo. Desta forma, nossa Constituição conserva uma certa unidade na tão grande 

diversidade de suas partes. Nós temos uma coroa hereditária, um pariato hereditário, uma Câmara 

dos Comuns e um povo que detém, de uma longa linha de ancestrais, seus privilégios, suas franquias 
e suas liberdades”. Em: Reflexões sobre a Revolução em França. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1997, p. 69. 

122 Manuel Filipe Cruz CANAVEIRA. (1988), p. 15. 

123 Luiz DIEZ DEL CORRAL. (1984), p. 18. 
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Em Benjamin Constant, pois, ao mesmo tempo que se faz 
presente a tensão — por exemplo, nos escritos de 1806: Principes 
de Politique Applicables à tous les Gouvernements; no 

publicado em 24 de maio de 1814: Réflexions sur les 
Constitutions et les Garanties, avec une Esquisse de 
Constitution; e, retomando e polindo o de 1806, no de 1815: 

Principes de Politique applicaables à Tous les Gouvernements 
Représentatifs et Particulièrement a la Constitution Actuelle de 
la France — de combinar harmonicamente os princípios da 
soberania nacional, da legitimidade e o da representação, cuidando 
também, por outra parte, de preservar a unidade nacional (em 
meio a tradicionalistas monárquicos, liberais moderados e liberais 
radicais); também se ensaia uma solução: “il veut démontrer que 
la liberté pleine et entiére peut existir, même dans une 
monarchie constitutionnelle, mais à condition que le ‘pouvoir 
royal’, pouvoir neutre, soit bien distinct de l’exécutif, et soit 

l’arbitre les partis”124. 
Assim, quando chega Luis XVIII a Campiégne (França), em 

29 de abril de 1814, Talleyrand, na qualidade de Chefe do Governo 
Provisório e membro do Senado, no momento de lhe dar as boas-
vindas, mediante uma Declaração (conhecida como Déclaration de 
Saint-Ouen que o Rei firmará em 2 de maio de 1814), 
praticamente convoca-o a assumir o Governo por meio de uma 
Carta Constitucional, ao dizer-lhe: “Une Charte constitutionnelle 
réunira tous les intérêts à celui du trône, et fortifiera la 
volunté première du concours de toutes les volontés”125. 

Por conseguinte, com o concurso de Senadores, Deputados 
e três representantes do Rei, formou-se uma comissão de vinte e 
um membros com o explícito propósito de elaborar uma 

Constituição, a qual foi promulgada em 4 de junho de 1814, na 
forma de Charte Constitutionnelle. Quer dizer, já em seu 

                                                      
124 Jacques GODECHOT (Presentation par). (1979), p. 212. 

125 Cfr.: Manuel Filipe Cruz CANAVEIRA. (1988), p. 25. 
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Preâmbulo ela era caracterizada— rechaçando o conceito de 
Constituição — como uma Charte Constitutionnelle, isto é, uma 
Constituição outorgada, ao registrar a vontade do Soberano nas 

seguintes palavras: “Nous avons volontairement, et par le libre 
exercice de notre autorité royale, accordé et accordons. Fait 
concession et octroi à nos sujets, tant pour nos successeurs, et 

à toujours, de Charte constitutionnelle que suit”126. 
Dessa maneira, aparecia o Cartismo na evolução do 

pensamento liberal moderno127; o qual, a rigor, não propugnava 
uma mera Monarquia Constitucional, como no início produziu a 
Revolução Francesa com a Consituição de 3 de setembro de 1791 — 
já que aqui “a organização da Monarquia Constitucional somente 
será possível como concessão do poder régio”128; daí o caráter de 
Charte Constitutionelle outorgada129 —, nem muito menos, claro, 
uma República Democrática. O Liberalismo surgido da Revolução 
Francesa, em seu afã de limitar o poder absoluto do Rei, depois de 

diversas tentativas — inclusive da abolição do poder real, mediante 
a abolição da realeza e a inauguração da República —, e consciente 
de que “a história recente havia demonstrado plenamente que não 
era possível manter uma organização política democrática”130, por 
                                                      
126 “Charte Constitutionnelle du 4 Juin 1814”. Em: Jaches GODECHOT (Presentation par). (1979), pp. 
218-219. Toda a Carta, com seus 76 artigos, encontra-se entre as pp. 217-224. 

127 Adrien DELPECH, falando da Revolução Francesa, afirma: “Liberal acima de tudo, ella continuou a 

evoluir, pelas consequencias, através os protestos de Benjamin Constant e de outros escriptores, 
tanto durante o período napoleonico como durante a Restauração”. Em: “Da influencia extrangeira 

em nossas letras”. Em Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro. Tomo Especial. 

Congresso Internacional de Historia de America (1922). Vol IX. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional 
1930, p. 213. 

128 Luis DIEZ DEL CORRAL. (1984), p. 121. 

129 Rechaçados “los titres de ‘constitution’ ou ‘d’acte constitutionnelle’ qui sentaient trop la 

Revolution. Après quelquer hésitations entre ‘ordennance de réformation’ proposé par le chancelier 

Dambray et ‘charte’, c’est ce dernier mot qui fut adopt-é”,  informa-nos Jacques GODECHOT 
(Presentation par). (1979), p. 214. A teoria constitucional, segundo Jordi SOLE TURA e Eliseo AJA, 

“distingue entre Constituição, Constituição pactada e Carta Outorgada, conforme o texto 

constitucional fosse elaborado por uma assembléia soberana, fosse resultado de um acordo entre a 
assembléia e o monarca ou houvesse sido concedido graciosamente por este. Na realidade tais 
categorias precisam ser matizadas, mas têm um valor indicativo útil”. Em: (1990), p. 12. 

130 Luis DIEZ DEL CORRAL. (1984), p. 59. 
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enquanto, parece que havia chegado à conclusão de que a inusitada 
limitação ou progressiva neutralização do poder monárquico não 
queria dizer, sem mais (como opinavam os liberais radicais), 

necessariamente sua completa anulação ou desaparição. Pelo 
contrário, a esta altura, “a burguesia liberal crê necessitar de um 
poder régio debilitado que lhe permita seu livre jogo, mas que ao 

mesmo tempo conserve a suficiente autoridade para servir de apoio 
a essas forças burguesas frente à ameaça democrática em suas 
distintas formas”131. 

Assim sendo, a Revolução Francesa, junto com a evolução 
da teoria política chamada Liberalismo, ao menos até o limite do 
período que nos propusemos estudar neste trabalho, finalmente, 
com a Charte Constitutionnelle, de certo modo, dava um basta 
aos diversos intentos radicais de Democracia pelos quais havia 
passado e, ao mesmo tempo, seus protagonistas, ao se 
reconciliarem com a contra-revolução, mostravam, 

paradoxalmente, seu verdadeiro rosto e intenções revolucionárias, 
“opondo-se às massas da mesma maneira que até então se haviam 
oposto ao Rei”132. 

Pois bem, em nível nacional, podemos dizer que será a 
influência desse tipo de Liberalismo contemporâneo francês, 
evidentemente, surgido do processo do acontecimento maior que 
encerrou a Época Moderna, a que marca, de um modo 
hegemônico, a Constituição Política do Império do Brasil de 25 de 
março de 1824, com a qual se funda no Continente Americano um 
Estado de Direito cuja paisagem social é descrita como “um 
Império entre repúblicas” (Denis Bernardes). 

Certamente, ainda que a idéia de fundar um Império no 
Brasil já viesse de muito longe133, é evidente — como vimos 

                                                      
131 Idem, p. 118. 

132 John D. BERNAL. História Social de la Ciencia. 2/ La Ciencia em Nuestro Tiempo. Barcelona: 
Ediciones Península, 1991, p. 277. 

133 Maria de Lourdes Viana LYRA informa-nos a respeito: “Em 1580 quando a Espanha invadiu 

Portugal e Felipe II uniu as duas Coroas o Prior do Crato, o então pretendente ao trono português, 
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apontando — que aqui nos referimos àquele que surge, de maneira 
imediata, dos impulsos da Ilustração européia e, principalmente, 
dos acontecimentos derivados da Revolução Francesa, não só na 

Europa, em geral, senão, sobretudo, na Península Ibérica, em 
particular. 

Por conseguinte, acontecimentos como o da saída 

estratégica de Portugal para o Brasil do Príncipe Regente D. João 
(27/28 de novembro de 1807 – 22 de janeiro/7 de março de 1808) 
— com a conseqüente “transferência da sede do governo para o 
novo Mundo, e dos transtornos provocados no Reino em virtude da 
perda de centro privilegiado do império”134—; o da abertura dos 
portos brasileiros às Potências, segundo reza o documento da 
Carta Régia de 23 de janeiro de 1808, “que se conservam em paz e 
harmonia com a minha Real Coroa”135 — com a conseqüente 
transformação, de fato, das clássicas relações estabelecidas entre 
Metrópole e Colônia, uma vez que se revogou toda a anterior 

legislação monopolista: “ficando, entretanto, como em suspenso e 
sem vigor todas as leis, cartas-regias ou outras ordens que até aqui 
proibiam neste Estado do Brasil o recíproco comércio e navegação 
entre os meus vassalos e estrangeiros”136 — e o da elevação do 
Brasil à categoria de Reino (16 de dezembro de 1815), formando 
“dora em diante um só e único Reino debaixo do Título de Reino 
Unido de Portugal, e do Brasil, e Algarves“137— com a tácita 
legalização do fim de sua condição colonial —, farão com que o 
orgulho nacional, já despertado e alimentado pelas diversas 
revoltas nativistas, desenvolva-se vigorosamente. 
                                                                                                                
foi aconselhado a viajar para o Brasil e ali fundar um grande império”. Em: A Utopia do Poderoso 
Império. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, p. 107. 

134 Idem, p. 134. 

135 “Carta Régia de 28 de janeiro de 1808”. Em: Paulo BONAVIDES – R. A. Amaral VIEIRA. Textos 
Políticos de História do Brasil. Independência-Império (I). Fortaleza: Imprensa Universitária da 
UFCE, s/d., p. 24. 

136 Idem, p. 25. 

137 “Carta de Lei elevando o Brasil à categoria de Reino, unido a Portugal, em 16 de dezembro de 
1815”. Em: Idem, p. 27 
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Nesse sentido, quando eclode a Revolução do Porto (24 de 
agosto de 1820), exigindo, por um lado, que D. João VI retorne 
para Portugal (o que fará entre o 26 de abril de 1821 e o 3/4 de 

julho de 1821), convertido já em Rei Constitucional (mediante 
prévio juramento constitucional de 26 de fevereiro de 1821); por 
outro, elaborando a Constituição Política da Monarchia Portugueza 

(26 de janeiro de 1821 – 23 de setembro de 1822); e, finalmente, 
decretando, praticamente — como víamos no capítulo anterior —, 
apesar dos reclamos de igualdade de direitos entre Portugal e 
Brasil138, fundamentado nas mesmas Bases que as Côrtes Geraes 
Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza haviam 
proposto139, o retorno do Brasil à condição colonial; tal situação 
torna-se inaceitável para o povo brasileiro. Quer dizer, vistas as 
coisas do ponto de vista do Brasil, “foi justamente, a atitude dessas 
Cortes que, com enorme falta de sensibilidade política e absoluta 
carência de sentido de oportunidade, a que criou as condições 

propícias para que a independência do Reino do Brasil fosse quase 
uma imposição”140; pois, uma de duas, ou aceitava “tranquilamente 
que seu ‘status’ de Reino fosse rebaixado à antiga situação de 

                                                      
138 Em uma carta do Príncipe Regente ao Rei D. João VI, de 9 de novembro de 1821, D. Pedro, entre 

outras coisas, diz: “Estimarei que o soberano congresso, que tanto trabalha por nos legislar, tão sabia 
como prudentemente, não se deixe illudir por cartas que n’elle têem apparecido relativamente à 

América (e attendam, como é seu interesse, aos deputados americanos), que apesar de ter sido 

colonia, diz hoje pelos seus representantes que quer uma mutua reciprocidade; quer dizer (diz 
Antonio Carlos, como me disse hoje em audiencia) igual representação nacional”. Em: Clemente José 

dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). Documentos para a História das Cortes Geraes da 
Nação Portugueza. Lisboa: Imprensa Nacional, 1883, Tomo I, p. 258. 

139 Nas “Bases da Constituição da Monarchia Portugueza”, Art. 21o., dizia-se: “Sómente à nação 

pertence fazer a sua constituição ou lei fundamental, por meio de seus representantes legitimamente 
eleitos. Esta lei fundamental obrigará por ora sómente aos portuguezes residentes nos reinos de 

Portugal e Algarves, que estão legalmente representados nas presentes côrtes. Quanto aos que 

residem nas outras tres partes do mundo, ella se les tornará commum, logo que pelos seus legitimos 

representantes declarem ser esta a sua vontade”. Em ”Clemente José dos SANTOS  (Coligidos e 
Coordenados por). (1883), p. 166. 

140 Braz Augusto Aquino BRANCATO. D. Pedro I del Brasil, Posible Rey de España (Una Conspiración 
Liberal). Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Sección de Historia 
de América (Tese de Doutorado). 1984, Tomo I, p. 209. 
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colônia”141 ou, pelo contrário, rebelava-se e independentizava-se 
“daqueles que tratavam de reimplantar as velhas relações 
metrópole/colônia e, com isso, das restrições e gravames a elas 

inerentes”142.  
Obrigado, pois, o Príncipe Regente, por uma parte, a optar 

pela Independência e, por outra, vindo espontaneamente a ser 

aclamado Imperador pelo povo143; torna o Brasil independente, 
primeiro, sob a divisa guerreira do famoso Grito do Ipiranga: 
Independência ou Morte!; e, depois, na forma de Império, ao 
aceitar livremente, em 12 de outubro de 1822, “o título de 
Imperador Constitucional”. 

Assim, fundava-se no Continente Americano um Império 
entre repúblicas coerente, além do mais, cronologicamente falando, 
com o que de mais atual havia no mundo contemporâneo europeu 
sobre filosofia política. Isto é, se levamos em consideração que, de 
certo modo, “o regime político constitucional no Brasil é um reflexo 

histórico da revolução liberal que, em 1820, explodiu no Porto”144 — 
cujo movimento constitucional estabelece uma Monarquia 
Constitucional, todavia, ao estilo, por exemplo, da 
institucionalizada na França em 1791 ou na Espanha em 1812 —; 
então, ainda que sem esquecer como veio evoluindo a idéia da 
Utopia do Poderoso Império145, podemos dizer que o Liberalismo, 

                                                      
141 Idem. Ibidem. 

142 Idem. Ibidem. 

143 Em uma carta de D. Pedro a D. João VI, de 4 de outubro de 1821, é dito: “A independência tem-se 

querido cobrir commigo e com a tropa; com nenhum conseguiu, nem conseguirá, porque a minha 
honra e a d’ella é maior que todo o Brazil; queriam-me, e dizem que me querem acclamar 

imperador; protesto a vossa magestade que nunca serei perjuro, que nunca lhe serei falso, e que elles 

farão essa loucura, mas será depois de eu e todos os portuguezes estarem feitos em postas; é o que 
juro a vossa magestade, escrevendo n’esta com o meu sangue estas seguintes palavras:  ‘Juro sempre 

ser fiel a vossa magestade, à nação e à constituição portugueza’”. Em: Clemente José dos SANTOS 
(Coligidos e Coordenados por). (1883), p. 256. 

144 Max FLEIUSS. “A Revolução de 1820 e a genese do Brasil constitucional”. Em: Revista do Instituto 

Historico e Geographico Brasileiro. Tomo Especial. Congresso Internacional de Historia da América 
(1922). Vol. I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1925, p. 63. 

145 Maria de Lourdes Viana LYRA. (1994), pp. 107-226. 
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em sua versão doutrinário/cartista, manifesta-se já quando o 
Conde de Palmela, recentemente chegado de Lisboa (23 de 
dezembro de 1820), “aconselhou a D. João VI que acelerasse a 

viagem de seu filho a Portugal e que levasse consigo as bases 
fundamentais da Constituição que o Rei deveria conceder a seus 
súditos”146; assegurando-lhe nesse mesmo dia (21 de fevereiro de 

1821): “Pode V. M. estar persuadido que estas bases o não 
comprometem a nada mais senão ao que V. M. há de 
necessariamente conceder dentro de pouco tempo. Fazendo-o agora 
terá a concessão para os povos de ainda ser espontanea; mais 
tarde, receio que já não baste, ou mesmo que não sirva de nada”147. 
Inclusive no “Parecer do Conde de Palmella sobre a exposição de 
Silvestre Pinheiro Ferreira a respeito das providencias que Sua 
Magestade deve tomar ao chegar a Lisboa”, volta a ficar 
manifestamente expresso tal Liberalismo:  

 
“a sensação, que produzira em Portugal a chegada de sua 

Magestade, bastará só por si para excitar a seu favor grande 
enthusiasmo nos povos, e revestindo a Sua Magestade de uma 
influencia suficiente para contrapezar o partido democratico, 

poderá dar lugar a uma especie de acordo entre el-rei e o 
congresso, negociada por meio de mutuas concessões... Si sua 

Magestade se determinar porém a adoptar o sistema de uma 
resistencia energica ás aggressões do partido democratico, é de 
absoluta necessidade, que manifeste tambem desde logo a 

disposição mais franca e mais liberal á favor do sistema 
constitucional, que seja coherente com esses principios, que os 
proclama altamente, e que recuse só a admissão dos artigos, que 

forem incompatíveis com a existencia do throno, conciliando 
assim a observancia do juramento que prestou com a dignidade e 
a segurança da coroa”148. 

                                                      
146 Braz Augusto Aquino BRANCATO. (1984), Tomo I, p. 117. 

147 D. Pedro de Souza e HOLSTEIN. Despachos e Correspondência do Duque de Palmela (1817-1835). 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, Tomo I, p. 172. 

148 Silvestre Pinheiro FERREIRA. “Cartas sobre a Revolução do Brazil (Documentos anexos a estas 

Cartas)”. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. Tomo LI. 2o. Folheto de 1888. 
Rio de Janeiro: Typographia, Lithographia e Encadernação a Vapor de Laemmert & C., 1888, p. 361. 
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Parece-nos, portanto, que será de maneira imediata, em 
meio deste ambiente jurídico-constitucional onde nutra D. Pedro — 

o qual, no que diz respeito a sua educação, “desenvolvera-se 
obediente mais aos móveis profundos de sua índole do que às 
normas artificiais de qualquer pedagogo”149, mas que, sem 
embargo, segundo Eugène de Monglave, “connaissait à found”150 
as obras de Caetano Filangieri e de Benjamin Constant —, depois 
mais ou menos orientado por José Bonifácio — o qual, ainda que 
um tanto “conservador na própria revolução nacionalista”151, iria 
escrever: “A monarchia absoluta é na realidade uma autocracia 
encoberta, e por isso tem todos os males do despotismo e da 
aristocracia”152; e logo dizer: “Acusam-me alguns que plantei a 
monarquia – sim, porque vi que não podia ser de outro modo 
então... sem a monarquia não haveria um centro de força e união, e 
sem este não se poderia resistir às Cortes de Portugal e adquirir a 

independência”153 —, o Liberalismo Constitucional que desponta em 
26 de fevereiro de 1821 — quando alvoroçadamente jura, em nome 
do Rei, a “constituição, tal qual se fizer em Portugal”154 —; 
desenvolve-se através tanto do enfrentamento rebelde contra essas 
“facciozas, orrorosas e pestiferas Cortes”155 que mantêm a “Sua 

                                                      
149 Octávio Tarquínio de SOUSA. História dos Fundadores do Império do Brasil. A vida de D. Pedro I. 
Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editôra, 1960, Vol. II, Tomo I, p. 128. 

150 Citado em: Idem, p. 132. 

151 Adrien DELPECH. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. (1930), p. 213. 

152 T. Alencar ARARIPE (copiado do original de letra de José Bonifácio por) . “Idéas de José Bonifácio 

sobre a Organização Política do Brazil. Quer como Reino Unido a Portugal, quer como Estado 
independente”. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, Tomo LI, Parte II, Rio de 
Janeiro: Typographia, Lithographia e Encadernação a Vapor de Laemmert & C. , 1888, p. 80. 

153 José Luiz dos SANTOS (Org.). José Bonifácio. São Paulo: Ícone Editora, 1998, p. 15. 

154 “Auto do juramento de el-rei D. João VI, príncipe D Pedro, infante D. Miguel, povo e tropa do Rio 
de Janeiro à alludida constituição – 26 de fevereiro de 1821”. Em: Clemente José dos SANTOS 
(Coligidos e Coordenados por). (1883), p. 163. 

155 “Carta de D. Pedro para D. João VI”, 19 de junho de 1822, Em: Ângelo PEREIRA. Os Filhos de El-

Rei D. João VI. Reconstituição Histórica com Documentos Inéditos que, na sua maioria, pertencem ao 
Real Gabinete. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1946, p. 291. 
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Magestade El-Rei o Senhor D. João Sexto = in carcere constitutus 
= visto não ter aquella liberdade de acção que hé dada ao Poder 
Executivo”156; assim como através da organização política do Brasil 

independente — seja com a convocação do Conselho de 
Procuradores (Decreto de 16 de fevereiro de 1822) ou com a 
convocação da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa (Decreto 

de 3 de junho de 1822), que legislou entre 3 de maio de 1823 e 12 
de novembro de 1823 —; e, em seguida, pelo modo como elaborou 
e outorgou a Constituição Política do Império do Brasil (25 de 
março de 1824). 

Decompor, pois, e mostrar esse Liberalismo de D. Pedro I 
que se encontra estruturado na Carta Outorgada, com a qual, 
politicamente falando, nasce o Brasil Independente, será o motivo 
de nosso próximo capítulo, o qual concluirá nosso trabalho de 
investigação sobre o que seja esse Liberalismo Brasileiro, sobre o 
qual vimos falando desde a Introdução. 

 

                                                      
156 “Decreto do Príncipe Regente, de 1o. de Agosto, sobre a defesa do Brasil ante possíveis ataques de 

tropas vindas de Portugal”. Em: BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Documentos para a 
Historia da Independencia. Rio de Janeiro: Officinas Graphicas da Biblioteca Nacional, 1923, Vol. I, p. 
390. 





 

CAPÍTULO OITAVO 

A ORIGINALIDADE DO LIBERALISMO 

BRASILEIRO NA “CARTA OUTORGADA” 

 

A impressionante convergência da História da Humanidade 
tanto no acontecimento conhecido como Descobrimento da 
América, assim como no posterior descobrimento do Brasil, 
certamente foi o que deu início, propriamente dito, ao surgimento 
de uma nova síntese cultural, a qual viria a ser o novo 
desenvolvimento da vida humana em Ibero-américa. Nesse 
sentido, é possível afirmar — como o faz Cláudio Pacheco — que 
“meros antecedentes de uma institucionalização no Brasil podem 
ser encontrados em todo o longo período que vai da descoberta até 
o ano de 1821, quando começou o nosso movimento 
constitucional”1. 

Podemos dizer, portanto, que devido ao paulatino 
desenvolvimento dessa “grande ilha, bôa para refresco e aguada 

dos navios que fossem á India” (assim descreveu o Brasil o Rei D. 
Manuel I2 quando comunicou aos Reis Católicos — Cintra, 29 de 
julho de 1501 — seu afortunado achado); a partir de seu 
reconhecimento litorâneo e do estabelecimento das Feitorias, das 
Capitanias Hereditárias3, da criação de um Governo Geral — cujo 
título de Governador Geral foi trocado pelos espanhóis (5 de junho 

                                                      
1 Cláudio PACHECO. Tratado das Constituições Brasileiras. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 
1958, Vol. I, p. 183. 

2 Max FLEIUSS. “Apostilas de Historia do Brasil”. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico 
Brasileiro. Volume Especial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1933, p. 34. 

3 “Até 1548 –informa-nos Max FLEIUSS –, nossos capitães-mores e donatarios se rejeram em suas 

capitanias pelas respectivas cartas de doação e forais, expedidos de conformidade com o direito das 

‘Ordenações Manuelinas’”. Em: Idem, p. 251. “O foral é um documento escrito (carta) autorgado 
unilateralmente pelo rei ou por entidade senhorial que possa dispor de certa área de terra em 

benefício de uma colectividade de pessoas... O objecto principal do documento é conceder a essa 

colectividade de indivíduos presentes e futuros o domínio da área que eles irão povoar, cultivar e 
defender como homens livres, que já são ou que passam a ser no momento do ingresso nela... O 

documento fixa precisamente os encargos ou obrigações que a colectividade (e seus membros) fica 

tendo para com o concedente”, esclarece-nos Marcello CAETANO. Em: História do Direito Portugués 
(1140-1495). Lisboa: Editorial Verbo, 1992, p. 236. 
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de 1640) para o de Vice-rei —; de haver chegado a abrigar em suas 
entranhas a Capital do Império português (1808-1821) e, até, de 
tornar-se Reino Unido ao de Portugal e Algarves (16 de dezembro 

de 1815); mas também devido à prática do ancestral Direito 
consuetudinário português (sobretudo algumas das leis compiladas 
nas denominadas Ordenações Afonsinas — completadas a 28 de 

julho de 1446 e que, entre muitas outras coisas contém (Livro IV, 
Título 81) a famosa Lei das Sesmarias (26 de junho de 1375); 
Ordenações Manuelinas — revisadas desde sua primeira versão 
(1512/13) e, por fim, publicadas em versão definitiva a 11 de março 
de 1521; e Ordenações Filipinas — as quais, ainda que concluídas a 
5 de junho de 1595, tiveram que ser revisadas, somente entrando 
em vigor a 11 de janeiro de 1603)4, o qual ─ sob os reinados de D. 
José I, D. Maria I e D. João VI — receberá os embates da Ilustração e 
da filosofia política liberal, se foi formando a face do futuro Brasil 
constitucional. 

Em outras palavras, se é verdade que na origem sócio-
econômica do Brasil destaca-se “um ato comercial do mercado 
externo, constituido pela atividade de piratas cujas naus ancoraram 
em nossas costas para o carregamento de pau-brasil e outras 
riquezas”5; também é verdade que por meio de um dispositivo 
jurídico, como o das Cartas de Doação, Cartas Forais, Regimentos e 
Sesmarias, pouco a pouco, a Feitoria 

 

“se ia convertendo em aldeiamento ou povoado, florescia em vila 
ou cidade com a construção de casas coloniais, de taipa e pau a 
pique, edifícios públicos, como a igreja, a cadeia, a Câmara, a 

Alfandega e, mais tarde, o levantamento do pelourinho ou 
‘picota’em meio do povoado, com emblema do princípio da 
autoridade e da justiça”6;  

                                                      
4 Cfr.: ORDENAÇÕES MANUELINAS. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s/d., Livros I-V; 
ORDENAÇÕES FILIPINAS. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s/d., Livros I-V. 

5 Paulo MERCADANTE. A Consciência Conservadora no Brasil. Rio de Janeiro: Saga, 1965, p 51. 

6 Max FLEIUSS. História Administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1923, pp. 4-5. 
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esboçando, assim, um original modo de produção no qual o 
português colonizador, dono da terra, gado e gente, não se 
comportava apenas como um clássico senhor feudal; senão, devido 

às exigências do mercado externo, também como um 
empreendedor comerciante de seu tempo, conseguindo combinar 
com certa peculiaridade o que atualmente denominamos de 

Escravismo, Feudalismo e Capitalismo. 
Dividida, pois, a terra em extensos Senhorios, dentro do 

grande Senhorio do Estado, cada Capitão-Governador de Capitania 
(e não apenas o Governador Geral-Vice-rei), devido às 
prerrogativas que lhe concediam as Cartas de doação, Cartas 
Forais ou Regimentos  “era realmente como um representante do 
rei, com amplos poderes, privilegios e imunidades”7. Tão livre, 
soberano e absoluto era o modo como se exercia o poder político 
no Brasil Colonial — subordinado apenas ao distante Rei de 
Portugal — que, segundo nos informa Max Fleiuss,  

 
“o excessivo poder dos vice-reis, e o dos governadores, levou o 

padre Antonio Vieira a chamá-lo de monstruoso, chegando 
algumas dessas altas autoridades representativas da coroa de 
Portugal ao ponto de recusar o ‘cumpra-se’ às ordens da côrte, 

taxando-as de ilegais”8. 
 

Se a esse típico modo de governar nos Aldeamentos, Vilas, 
Povoados, ou Municípios — considerados enquanto primeiros 
núcleos de administração civil colonial9 — agregamos a 

                                                      
7 Max FLEIUSS. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. (1933), p. 53. 

8 Idem, p. 252. A idéia que atravessa o presente escrito de Max FLEIUSS, pelo menos até antes da 
chegada de D. João ao Brasil (1808), parece-nos ser a de que, por paradoxal que pareça, devido aos 

amplos poderes que o Monarca outorgava a seus representantes, de fato, quase o tornava 

independente de Portugal. Por exemplo, ele escreve: “A carta patente de 1763 com que o vice-rei 

Conde de Cunha veiu governar o Brasil, é uma verdadeira delegação do ‘jus imperii’ em todas suas 
funções magestaticas, fazendo desse vice-rei um perfeito soberano”. Em: Idem, Ibidem. 

9 Sabe-se bem a importância que as Câmaras Municipais (ARQUIVO NACIONAL. As Câmaras 
Municipais e a Independência. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1973 a, Tomos I e II) e as 

Juntas — “Junta Provisória de Governo, Governo Temporário Administrativo, Junta de Governo 

Provisório, Junta Provisória Administrativa, Junta Provisional” — (ARQUIVO NACIONAL. As Juntas 
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personalidade do bandeirante, desbravador, aventureiro, pioneiro, 
expansionista, rude, primitivo, fundador — não apenas em sua 
Marcha para o Oeste (Cassiano Ricardo), como também para o 

Norte e para o Sul —, violando o Tratado de Tordesilhas e 
obrigando a Espanha e Portugal a realizar novos Tratados (de 
Madrid em 1750 — sob a cláusula Uti possidetis, ita possideatis 

═ como possuís, continuais possuindo; de El Pardo em 1761, de 
San Idelfonso em 1777, de Badajós em 1801), entenderemos algo do 
espírito de liberdade e autonomia com que se forjava o corpo da 
pátria brasileira. Pois, se por um lado, “o bandeirismo incorpora o 
territorio à nacionalidade, associa terra e homem e, nesse passo, 
mescla etnias e culturas”10; por outro, “de instrumento direto ou 
indireto do poder colonial nas suas estrategias expansionistas, 
torna-se fator de subversão da soberania lusitana e de difusão 
territorial de uma nova soberania, brasileira”11. 

Nesse sentido e contexto — como em outros já apontados 

em nosso trabalho —, é que podemos dizer que nos é possível 
encontrar, por uma parte, uma certa predisposição, atitude ou 
“gênese da Independência (germe do self-government)”12 — 
embora, um tanto alterada pela transmigração da Monarquia para 
o Brasil (1807-1808) e por sua elevação a Reino Unido ao de 
Portugal e Algarves (16 de dezembro de 1815) —; como também, 
por outra parte, aquilo que Pedro Calmon Muniz de Bittencourt 
chama de “manifestação do sentimento constitucional do Brasil”13; 
ou seja, ante o Direito exótico (para índios e negros pelo menos) 

                                                                                                                
Governativas e a Independência. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1973 b, Tomos I, II, e 
III) tiveram no processo da Independência do Brasil. 

10 Demétrio MAGNOLI. O Corpo da Pátria. Imaginação Geográfica e Política no Brasil (1808-1912). 

São Paulo: UNESP/Moderna, 1997, p. 58. 

11 Idem, p. 59. 

12 Idem, Ibidem. 

13 Pedro Calmon Muniz de BITTENCOURT. “Manifestação do Sentimento Constitucional do Brasil”. 

Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. Tomo Especial. Congresso Internacional 
de Historia da America (1922). Vol. VI. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1928, pp. 9-28 
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português — “pedra que correra do despojo jurídico de Roma e 
assentara nos moldes forçados da civilização portuguesa. 
Ordenações affonsinas e manoelinas; os cinco livros austeros das 

Ordenações philippinas...”14 — com que juridicamente se vai 
tecendo a original formação social brasileira, levanta-se também 

 

“esse ‘direito’ abstruso, desconhecido de Portugal e da 
Civilização... É um direito enfezado, bravo, rigido como a tempera 

daquella gente... É um Direito feroz... É o Direito da vindicta 
privada: é o Direito communitario do castigo; um Direito de 
honra; num só cadinho e fusão magica de penalidade de Tallião, 

dos principios cavalheirescos,... Um Direito do tamanho inteiro 
da mentalidade sertaneja... É linear e barbaro como a concepção 
primaria da justiça”15. 

 

Enfim, “Direito” com que convivem e sobrevivem tanto 
índios domesticados e negros escravizados, como também 
portugueses degredados e fidalgos. 

Nesse ambiente indômito, selvagem e, até certo ponto, 
ignorado pelo poder central colonial — Capitão Geral, Governador 
Geral, Vice-rei — ou pelo próprio Rei, mas que oficialmente eles 
dizem governar, surge no Brasil, queira-se ou não, “a revelação 
poderosa e espontanea da conciencia juridica universal”16. Desde 

esse particular, mas amplo pressuposto, evidentemente nos é 
possível afirmar também que, no fundo, tacitamente, “começou-se 
a pensar, no Brasil, em uma Constituição que enfeixasse o modo de 
ser social e político, antes mesmo dos successos americanos“17 de 

                                                      
14 Idem, pp. 10-11. 

15 Idem, p. 11. 

16 Idem, p. 13. 

17 Idem, p. 14. Um autor ANÔNIMO informa-nos (Em: “A primeira assembléa legislativa no Brasil”. 

Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. Tomo LVI. Parte I. Rio de Janeiro: 

Companhia Typographica do Brazil, 1893), em primeiro lugar, que “A ‘House of burgesses’ de 

Virginia, eleita em 30 de Julho de 1619, foi a primeira assembléa legislativa no Novo-Mundo” (p. 117); 
e, em segundo, que durante a dominação dos holandeses no Nordeste brasileiro (14 de fevereiro de 

1630 — 26 de janeiro de 1654) celebrou-se a que, segundo ele, seria a primeira assembléia legislativa 

no Brasil: “A assembléa reuniu-se no palacio das Torres, ou Friburg, sito na cidade Mauricia, e os 
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1776 ou paralelamente a eles e à Revolução Francesa. Assim sendo, 
ainda que parcialmente, podemos dizer, sem dúvidas, que “a 
Conjuração Mineira visava uma organização constitucional; visou-

a também a conjuração bahiana de 1798; quasi a realizava a 
revolução pernambucana de 1817; effectuou-a a do Porto, de 24 de 
agosto de 20”18, cujos efeitos — como sabemos — desencadearam o 

movimento constitucional que nos ocupa. 
Tal movimento constitucional, não obstante, situar-se-á 

também no pano de fundo formado tanto pelas transformações 
levadas a cabo pelo reformismo ilustrado de Pombal (1750-1777) — 
a Lei da Boa Razão (1769), por exemplo, “definia regras 
centralizadoras e uniformes para interpretação e aplicação das leis, 
no caso de omissão, imprecisão ou lacuna”19, superando, por uma 
parte, o rigor e a aplicação um tanto indiscriminada e dogmática 
do ancestral Direito português, baseado no Direito Romano e 
Eclesiástico; e, por outra, procurando nacionalizar o Direito pátrio 

— e a Viradeira de D. Maria I (ainda circunscritas ao contexto do 
pacto colonial), assim como pela vinda da Corte portuguesa para o 
Brasil — cujo primeiro Decreto do então Príncipe Regente, D. João, 
sobre a abertura dos portos de Brasil ao commercio estrangeiro20, 
automaticamente transforma o pacto colonial e inicia oficialmente, 
ao mesmo tempo, de fato, o caminho em direção à sua autonomia 
                                                                                                                
seus trabalhos se prolongaram de 27 de agosto a 4 de setembro de 1640” (p. 118). Mesmo assim, 

“nemhuma importancia prática teve o dominio holandês no terreno jurídico, por isso que, além de 
limitado no tempo e no espaço, foi a legislação trazida por Nassau varrida e olvidada após a expulsão 

do invasor, em razão da repugnância que causava ao nacionalismo nascente dos brasileiros”, nos diz 

Augusto THOMPSON. Em: Escorço Histórico do Direito Criminal Luso-Brasileiro. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1976, p. 101. Cfr. Também Waldemar Martins FERREIRA. Historia do Direito 
Brasileiro. São Paulo; Max Limonad, 1955, Tomo III, pp. 103-205. Inclusive, há autores um tanto 

exagerados que, segundo Ernesto RODRIGUES, “dão como primeira Constituição do Brasil, o 
Regimento de Tomé de Sousa” (Em: O Veto no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.74). 

18 Pedro Calmon Muniz de BITTENCOURT. Em: Revista do Instituto Histórico e Geographico 
Brasileiro. (1928), p. 14. 

19 Antonio Carlos WOLKMER. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 
48. 

20 Braz do AMARAL. Ação da Bahia na obra da Independência Nacional. Bahia: Impr. Official do 
Estado, 1923, pp. 19-20. 
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e independência —, trazendo em perspectiva a almejada fundação 
utópica do poderoso Imperio21, agora Novo ou renovado com a 
possível “annexação das colonias Hespanholas na America, o que 

parecia facil, devido á prisão de Fernando VII”22; mas resolvendo-se 
apenas com a elevação do Brasil à categoria política de Reino Unido 
ao de Portugal e Algarves (16 de dezembro de 1815). O que, se, na 

perspectiva de Portugal, era para obter maior consideração nas 
conseqüências do Congresso de Viena (1o. de novembro 1814 – 9 de 
junho de 1815), na realidade, para os brasileiros, em geral, mas, 
sobretudo, para quase todos os Deputados brasileiros presentes 
nas Côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da Nação 
Portugueza23, em particular, constituiu-se — ante o perigo de sua 
possível degradação24 — em uma questão de honra, que, uma vez 

                                                      
21 Como sabemos, e como nos diz Augusto Olympio Viveiros de CASTRO, “a vinda da familia real 

portugueza para o Brasil não foi uma dessas resoluções precipitadas, inspiradas exclusivamente pelo 

medo; ao contrario, foi a realização, favorecida pelas circunstancias do momento, de um velho plano, 

sempre defendido pelos mais eminentes estadistas portuguezes, quando o velho reino atravessava 

uma dessas crises tremendas, que punham em perigo a existencia nacional”. (Em: “Manifestação do 

Sentimento Constitucional do Brasil “. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. 
Tomo Especial. Congresso Internacional de Historia da America. Vol. V. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1927, p. 529). 

22 Idem, p. 531-532. 

23 Cfr.: M. E. Gomes de CARVALHO. Os Deputados Brasileiros nas Cortes Gerais de 1821. Porto: Lello 
& Irmão, Editores/Livraria Chardron, 1912. 

24 Sabe-se que a elevação do Brasil a Reino unido ao de Portugal e Algarves “veiu ferir 

profundamente o amor propio portuguez” (Augusto Olympio Viveiros de CASTRO. Em: Revista do 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro, (1927), p. 536), pois, “elevado officialmente o Brasil a 

Reino e fixada no Rio de Janeiro a residencia da familia real, o Brasil passou a ser de facto e de direito 

a séde da Monarchia e Portugal passou a representar um papel inteiramente secundario, de 
verdadeira colonia” (Idem, Ibidem) Assim, sendo, ainda que em sua “Proclamação das côrtes aos 

habitantes do Brazil”, de 13 de julho de 1821, se dissesse, entre outras coisas: “Brazileiros! O 

congresso não duvidava de vossos sentimentos patrioticos e liberaes; mas elle respeitava o direito 
que só a vós pertencia, de manifestar competentemente vossos desejos. Decretou por isso que vós 

farieis parte da grande familia portugueza, logo que tivesseis declarado vossa adhesão ao novo pacto 

social que ella acabava de fazer” (Clemente José dos SANTOS [Coligidos e Coordenados por]. 

Documentos para a Historia das Cortes Geraes da Nação Portugueza. Lisboa: Imprensa Nacional 
1883, Tomo I, p. 227); na realidade, de antemão, tais intenções já haviam sido desmentidas pela 

“Portaria da regencia, mandando cumprir o decreto das côrtes em que declaravam legitimos os 

governos estabelecidos ou que se estabelecerem nos estados portugueses do ultramar a favor da 
causa da regeneração politica” (Clemente José dos SANTOS [Coligidos e coordenados por]. (1883), 
Tomo I, pp. 186-187), de 24 de abril de 1821. 



396 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

desmascarada a política das cortes de Lisboa em relação ao Reino 
brasileiro, provocou a progressiva proclamação de sua 
Independência absoluta (7 de setembro de 1822). 

Como vemos, não será apenas por causa da Revolução do 
Porto (24 de agosto de 1820) que se desencadeia no Brasil uma 
tentativa de organização sócio-jurídica constitucional; pois, é 

necessário reconhecer, por um lado, que na peculiar e original 
formação social do Brasil,  

 
“por mais paradoxal que pareça, a história do direito brasileiro é 
muito mais antiga do que a história do Brasil. Se esta começa, 

vista pelo prisma do descobrimento, no século XVI, ou seja em 
1500, a história do direito brasileiro confunde-se, nos seus 
primórdeos, como em grande parte de seu desenvolvimento, com 

o direito português”25.  
 

Daí que tenha razão o primeiro historiador do Direito 

Pátrio26 de começar sua História do Direito Nacional (1895), 
precisamente, com uma Epocha dos antecedentes deste Direito e, 
logo, com a que ele chama Epocha Embryogenica; (1500-1822), 
concluindo seu trabalho com as seguintes palavras:  

 
“Partimos de longe, das nascentes do rio juridico que regou as 

terras dos nossos avós europeus antes de espraiar-se em plagas 
brazileiras conduzido pelo aqueducto transmarino e errante da 
frota de Cabral... Os pontos culminantes da estrada percorrida ahi 

                                                      
25 Waldemar Martins FERREIRA. História do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 1951, Tomo I, p. 23. 

26 Assim chamou Milton Duarte SEGURADO (Em: O Direito no Brasil, São Paulo: EDUSP, 1973, pp. 
269-271) a José Isidoro MARTINS JUNIOR, que, em 1895, escreveu a primeira “História do Direito 

Nacional” (Rio de Janeiro: Emprêsa Democrática Editôra). Além disso, ainda que se ignore a data da 

publicação, sabemos que o primeiro esforço teórico de uma Filosofia do Direito no Brasil foi feito por 
Tomás Antonio Gonzaga (1744-1810) com o seu “Tratado de Direito Natural” (Em: Obras Completas. 

[Edição crítica de Rodrigues Lapa]. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1942, pp. 357-556), 

o qual, segundo Antonio Braz TEIXEIRA (Em: O Pensamento Filosófico-Jurídico Português. Lisboa: 
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa/divisão de Publicações/MEC, 1983, p. 46), é “uma síntese 

entre a razão iluminista e a tradição escolástica”.  Cfr. Também: Lourival Gomes MACHADO. O 
‘Tratado de Direito Natural’ de Tomás Antônio Gonzaga. Rio de Janeiro: s/ed, 1953. 
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estão: Do outro lado do atlantico as eminencias iniciaes das 

cordilheiras romana e wisigothica, a alterosa colina dos ‘foraes’, a 
cadeia das ‘Ordenações’; do lado do Brazil a grimpa selvagem do 
regimen das capitanias hereditarias, o plató extenso e inculto dos 

governos geraes, as cumiadas legislativas do Brazil-reino”27. 
 

Por outro lado, que as diversas reações nativistas e 

independentistas, de uma ou outra maneira, levantam-se em 
rebeldia contra o império do Direito português e a favor, não 
apenas de uma simples autonomia administrativa, senão também 
de um ordenamento jurídico próprio de um país independente e 
soberano — o qual, na Modernidade28, adquire o nome privilegiado 
de Constituição. 

Finalmente, não obstante, é necessário reconhecer, por 
uma parte, que a mesma Revolução do Porto — como diria o Conde 
de Palmella — “é, como todas as demais, que temos ultimamente 
presenciado, uma consequencia inevitavel da tendencia progressiva 

de opiniões, que, a tres seculos a esta parte, se vão desenvolvendo 
na Europa”29; e, por outra, que, graças a seu efêmero triunfo ante o 

                                                      
27 José Isidoro MARTINS JUNIOR. Historia do Direito Nacional. Pernambuco: Cooperativa Editora e 
de Cultura Intelectual, 1941, p. 238. 

28 Francisco TOMAS y VALIENTE informa-nos: “En los ultimos decenios del siglo XVIII se perfila el 

concepto histórico de Constitución, principal pero no exclusivamente en Gran Bretaña, allí como 

reacción y antídoto contra el concepto  revolucionario de la Constitución triunfante en las colonias 

norteamericanas en trance de independizarse o en la Francia de 1789”. Em: “Constitución”. Em: 
Elías DIAZ – Alfonso RUIZ MIGUEL (Edição de). Filosofía Política II. Teoria del Estado. Madrid: 

Editorial Trotta/CSIC, 1996, p. 46. Cfr.: Keith Michael BAKER. “Constituição”. Em: François FURET e 

Mona OZOUF. Dicionário Crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, pp. 
521-536. 

29 “Documento N. 16 Parecer do Conde de Palmella sobre a exposição de Silvestre Pinheiro Ferreira a 
respeito das providencias que sua Magestade deve tomar ao chegar a Lisboa”. Em: Silvestre Pinheiro 

FERREIRA. “Cartas sobre a Revolução do Brazil. (Documentos annexos a estas cartas)”. Em: Revista 

do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. Tomo LI. 2o. Folheto de 1888. Rio de Janeiro: 

Typographia, Litographia e Encadernação a vapor de Laemmert & C., 1888, p. 358. Além do que não 

há dúvida, como assinala Georges BURDEAU, que “o liberalismo nasceu da libertação espiritual para 

a qual, a partir do século XVI, não houve movimento de idéias que não tenha contribuído em maior 

ou menor medida. Dos escombros do universo antigo surgiu uma figura do homem à qual a 
liberdade que nele se descobria dava uma estatura inédita. Mas, entre as correntes que tinham 

favorecido a emergência dessa figura do homem, não havia acordo quanto ao fundamento, ao 

sentido e à finalidade dessa liberdade. O liberalismo aproveitou-se dessa falta de comvergência para 
 



398 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

tradicional absolutismo (24 de agosto de 1820 – 2 de junho de 
1823) e ao modo com que pretendia administrar o Brasil, provocou 
um singular movimento que levou a este, primeiro, do protesto à 

independência e, logo, à sua específica elaboração constitucional. 
Nesse sentido, está claro que é possível dizer que  

 

“o movimento constitucionalista no Brasil começa com 
verdadeira densidade naquele ano de 1821. E começa como um 

eco dos acontecimentos que, no ano anterior, se deram em 
Portugal, com o caráter de pronunciamento revolucionário, que 
levantou o lema de ‘uma regeneração política da nação 

portuguesa’, promovendo a convocação das Cortes, para o fim 
ostensivo de darem uma Constituição à monarquia e para o fim 
mais recôndito de restabelecerem a eminência de metrópole que 

o país perdera com a transferência do governo real para o 
Brasil”30. 

 

Nesse contexto situa-se, no que se relaciona ao Brasil, tanto 

aquilo que poderíamos chamar o constitucionalismo de D. João VI 
— o qual reconheceu a diferença do Brasil em relação a Portugal, 
não só quando mudou o estatuto de Colônia para o de Reino Unido 
ao de Portugal e Algarves, senão, sobretudo, quando, ante o 
atropelador movimento constitucional em Portugal, exigiu o 
estudo da adequação para o Brasil da Constituição que se fazia em 
Lisboa, ao afirmar:  

 

“Não podendo porém a constituição que... se ha de estabelecer e 
sanccionar para os reinos de Portugal e Algarves, ser igualmente 
adaptavel e conveniente em todos os seus artigos e pontos 

essenciaes à povoação, localidade e mais circunstancias, tão 
ponderosas como attendiveis, d’este Reino do Brazil,...: Hei por 
conveniente mandar convocar a esta côrte os procuradores que 

as camaras das cidades e villas principaes, ... elegerem; ..., para 
que reunidos aqui o mais promptamente que for possivel em 

                                                                                                                
constituir em doutrina autónoma a sua interpretação da liberdade”. Em: O Liberalismo. Lisboa: 
Publicações Europa-América, s/d., p. 15.  

30 Cláudio PACHECO. (1958), p. 190. 
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junta de côrtes..., não somente examinem e consultem o que dos 

referidos artigos for adaptavel ao reino do Brazil, mas tambem 
me proponham as mais reformas, os melhoramentos, os 
estabelecimentos e quaesquer outras providencias que se 

entenderam essenciaes ou uteis”31 —, 
 

assim como, evidentemente, o constitucionalismo de D. 

Pedro I — o qual marcará profundamente a identidade do 
Liberalismo brasileiro que nos propusemos desvendar.  

Por conseguinte, assim como convergiu a História da 
Humanidade no Descobrimento da América e no Descobrimento 
do Brasil — ambos acontecimentos formando parte do ponto de 
partida da Época Moderna —, também assim nos parece que 
aconteceu com o Liberalismo da Modernidade, o qual, em sua 
diversidade evolutiva, converge no Continente Americano — seja 
institucionalizando a República Federal (caso dos Estados Unidos e 
de toda Hispano-américa), seja institucionalizando a Monarquia 

Constitucional (caso do Brasil). 
No que se refere ao Brasil, em tal convergência — para o 

nosso caso, o momento da Independência —, vão se encontrar e 
amalgamar (precisamente, em princípio, a favor da 
Independência) o Liberalismo radical — cuja idéia central era “a 
proclamação de uma república federativa”32 — e o Liberalismo 
moderado — cuja idéia fundamental era a proclamação de uma 
Monarquia Constitucional, uma vez que se havia dado 
“Independência com monarquía, monarquía com príncipe 

                                                      
31 “Decreto”, Palacio de Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1821. Em: Clemente José dos SANTOS 

(Coligidos e Coordenados por). (1883), p. 161. No Constitucionalismo de D. João VI, pelo menos visto 
desde o Brasil, parece-nos importante destacar, primeiro, o peso de sua tradição absolutista e a 

utopia do poderoso Império, e também, segundo, evidentemente, sua plástica e maleável 

perplexidade ante a novidade dos acontecimentos — manifesta, por exemplo, no juramento de uma 

Constituição que ainda ia ser feita em Lisboa (26 de fevereiro de 1821) e, inclusive, na que vigorou 
quase por uma noite, da Constituição espanhola de 1812 (21/22 de abril de 1821).  

32 Vicente BARRETO. A Ideologia Liberal no Processo da Independência do Brasil (1798-1824). 
Brasília: Câmara dos Deputados/Centro de Documentação e Informação/Divisão de Publicações, 
1973, p. 94. 
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português”33. Portanto, “o liberalismo no Brasil não se confundiu 
com a liberação de uma ordem absolutista, mas com a necessidade 
de ordenação do poder nacional”34 — e o Liberalismo 

doutrinário/cartista — encarnado no típico constitucionalismo de 
D. Pedro I, isto é, “no sentido que o liberalismo já havia tomado 
depois da Revolução Francesa”35 —. Em suma, o liberalismo de 

origem inglesa, francesa e norte americana — já com suas 
peculiares peripécias e transformações sofridas depois da 
Revolução Francesa e do fenômeno napoleônico —, de certo modo, 
se bem é verdade que, por um lado, vai aparecer  tanto no 
momento culminante e conciliador da Independência — “as 
divergências programáticas entre os grupos diversos esqueciam-se 
naquele instante... a própria união nacional parece ter sido imposta, 
num dado momento, à revelia dos líderes, em favor da 
Independência”36, nos diz Paulo Mercadante —, assim como nos 
debates ocasionados pelos Constituintes de 1823; por outro, 

também, é verdade que tomará sua orientação definitiva, de fato, 
na práxis efetiva do denominado constitucionalismo de D. Pedro I 
— “D. Pedro I passa à história como o formulador do 
constitucionalismo no Brasil e em Portugal”37, informa-nos Raúl 
Lima —, tanto na Carta outorgada brasileira de 25 de março de 
1824 como em sua adaptação enquanto Carta Constitucional da 
Monarquia Portuguesa  (29 de abril de 1826).  

Por isso, se — como vimos — dentro da órbita do 
Liberalismo Ibero-americano é possível escrever que “tanto a 

                                                      
33 Paulo MERCADANTE, (1965), p. 68. 

34 Vicente BARRETO e Antonio PAIM. Evolução do Pensamento Político Brasileiro. São Paulo/Belo 
Horizonte: EDUSP/Itatiaia, 1989, p. 66. 

35 João de SCANTINBURGO. História do Liberalismo no Brasil. São Paulo: Editora LTr, 1996, p. 45. 

36 Em: 1965, p. 64. 

37 Raúl LIMA. “Apresentação” a O Constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional/Ministério da Justiça, 1972, p. s/n. 
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Espanha quanto Portugal careceram de pensadores políticos 
originais no século XVIII”38, também é possível destacar que  

 

“as Constituições brasileiras, de modo geral, têm funcionado 
como caixas de ressonância das idéias provindas do estrangeiro. 
A êste respeito, salvo uma ou outra adaptação a situações do 

momento, salvo uma ou outra idéia original que se tenha 
conseguido aninhar nos textos constitucionais, é lícito afirmar 

que, no campo do Direito Constitucional, jamais tivemos 
formulações próprias. É que as Câmaras constituintes... 
Compostas no mais das vêzes de elementos das classes 

dominantes, representantes quase sempre do pensamento oficial 
em matéria política, jurídica, social e econômica, exprimiam 
antes a ciência livresca haurida nos compêndios que divulgavam 

os ideais vigentes em países estrangeiros do que a cultura e as 
inclinações do povo para o qual iriam legislar”39. 

 

Ante tal constatação, ao pretender situar o Liberalismo 

brasileiro que investigamos — assim como a Carta Outorgada na 
qual, especificamente neste caso, plasmou-se de maneira positiva e 
concreta —, tanto ao nível do pensamento político universal40, 
como dentro do Liberalismo em Ibero-américa, perguntamos: que 
tipo de liberalismo é o Liberalismo brasileiro que, como resultado 
de uma história de três séculos de invasão, colonização e rebeldia, 
finalmente se impôs na Carta Magna (25 de março de 1824) que 
estruturou o Brasil como um país independente, livre e soberano 
que assumia sua história e seu destino? 

Certamente, para responder a esta pergunta, não é 
suficiente apenas procurar “na Europa, em autores europeus, as 

                                                      
38 Afonso Arinos de Melo FRANCO. “Introdução” a O Constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em 
Portugal. (1972), p. s/n 

39 Fábio LUCAS. Conteúdo Social nas Constituições Brasileiras. Belo Horizonte: Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG, 1959, p. 43. 

40 Obra paradigmática neste sentido é a de Ivair Nogueira ITAGIBA. O Pensamento Político Universal 
e a Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Gráf. Tupy Ltda., 1947, pp. 242-256. 
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raízes do liberalismo brasileiro”41; pois, se assim fosse, para 
identificá-lo bastaria indicá-lo “como matéria de importação, 
totalmente desvinculado da realidade brasileira”42. Mas, a esta 

altura de nosso trabalho, sabemos bem que nem em Ibero-américa 
como um todo, nem no Brasil, em particular, aconteceu assim; que 
nem em Ibero-américa, tampouco no Brasil, o liberalismo de que 

estamos falando é algo etéreo ou desencarnado; que “é evidente 
que o liberalismo tem no Brasil seus próprios fundamentos sociais, 
que definem os seus limites”43. 

Mas, se é verdade o anterior, isto é, que o Liberalismo no 
Brasil não foi uma mera ideologia de importação; certamente que 
também é verdade o posterior, isto é, que “não foi também mera 
invenção”44. Ou seja, — e por aqui, neste jogo dialético, é possível 
começar a descobrir a peculiaridade ou originalidade do 
Liberalismo brasileiro —, dito de outro modo: ao mesmo tempo 
que podemos registrar, por uma parte, que “o liberalismo 

brasileiro se define em função de uma realidade nacional que lhe 
confere um certo sentido”45; por outra, podemos reconhecer, sem 
medo de errar, que “ele é também constituído a partir de um 
modelo europeu que serve de ponto de referência constante aos 
liberais brasileiros, os quais examinam e modificam este modelo, a 
partir de sua experiência e de seu projeto”46. Significa, portanto, 

                                                      
41 Emilia Viotti da COSTA. (Depoimento de). Liberalismo brasileiro, uma ideologia de tantas caras”. 
Em: Folha de São Paulo/Folhetim, São Paulo, 24 de fevereiro de 1985, N°. 423, p. 6. 

42 Idem, Ibidem. 

43 Idem, Ibidem. 

44 Idem, Ibidem. 

45 Idem Ibidem. 

46 Idem, Ibidem. Por exemplo, nos debates Constituintes de 1823 — em frases tais como: “he de uso 

constante nas primeiras Nações da Europa!” (“O Sr. Andrada Machado”. Terceira Sessão 

Preparatoria. Em 30 de Abril de 1823); “O que dirião as Nações cultas da Europa?” (“O Sr. Muniz 

Tavares”. Terceira Sessão Preparatoria. Em 30 de Abril de 1823); “Que dirião os homens sensatos e 
as Nações cultas...?“ (“O Sr. Costa Aguiar” Terceira Sessão Preparatoria. Em 30 de Abril de 1823) —

,nota-se a preocupação permanente do “ajuste de contas” com a cultura européia e/ou norte 

americana, a constante necessidade de referência comparativa e dependente em relação aos países 
considerados mais desenvolvidos em civilização e, até certo ponto, um sutil e inconfessável complexo 
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que se dá uma depuração, filtramento, ou se se prefere, “uma 
leitura brasileira do liberalismo europeu”47; não pela maioria da 
população brasileira — “uma vez que a maioria da população era 

mantida analfabeta e alienada para que não viesse a ter verdadeira 
consciência das concepções importadas48 —, senão por aqueles 
“indivíduos e grupos sociais cuja experiência lhes permitiu pensar o 

mundo em termos liberais, isto é, em termos de um liberalismo que 
lhes é próprio”49. Qual é, pois, entre as várias identidades que 
adquiriu o Liberalismo durante sua evolução pela Modernidade e 
início da Época Contemporânea, a face do Liberalismo brasileiro 
que estréia o Brasil independente?  

Naturalmente, aquele que as elites socioeconômicas e 
políticas brasileiras conseguiram transformar, de “ideologia 
revolucionaria articulada por novos setores emergentes e forjados 
na luta contra os privilégios da nobreza”50, em uma ideologia 
adequada “para servir de suporte aos interesses das oligarquias, 

dos grandes proprietarios de terra e do clientelismo vinculado ao 
monarquismo imperial”51; ou o que já encontraram, de alguma 
maneira, polido e domesticado por sua própria evolução histórica 
— não esqueçamos que  

 

“o pensamento liberal perdeu aos poucos sua função 
revolucionária ou transformadora, servindo para ocultar através 
de formas universalizantes a ficção de uma prática que 

                                                                                                                
de inferioridade, implicitamente escondido na abundante e reiterativa remissão ao o que está  “na 

moda” na cultura estrangeira – fenômeno que, de certo modo, cega-nos ante a realidade circundante 
e confirma “a constituição do nosso olhar pelo olhar estrangeiro” (dizem-nos Mariza VELOSO e 

Angélica MADEIRA. Leituras Brasileiras. Itinerários no Pensamento Social e na Literatura. São Paulo: 

Paz e Terra, 1999, p. 67) –. As frases exemplares dos Constituintes foram retiradas de: DIARIO DA 
ASSEMBLEIA GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. Brasília: Senado 
Federal, 1973, Vol. I, p. 4. 

47 Emilia Viotti da COSTA. (1985), p. 6. 

48 Antonio Carlos WOLKMER. (1998), p. 75. 

49 Emilia Viotti da COSTA. (1985), p. 6. 

50 Antonio Carlos WOLKMER. (1998), p. 75. 

51 Idem, Ibidem. 
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beneficiaria apenas minorias: os que eram definidos como 

cidadãos, os que tinham propriedade, os que se faziam 
representar no poder”52. 
 

Por conseguinte, na dialética da colonização e alienação 
cultural de um povo, não se pode acusar sem mais — por exemplo 
— de imperialistas àqueles povos que vão à vanguarda do 
progresso e que servem de modelo inspirador; pois, nesse 
imperialismo, sempre há a colaboração53 ou a cumplicidade de uma 
boa parte de suas próprias elites54. Entretanto, mesmo assim, e 
sobretudo nos momentos do despertar do nacionalismo 
independentista desses povos — como é o caso do Brasil de que 
falamos —, tal dialética, por paradoxal que pareça, transforma-se: 
“A guerra cultural e ideológica contra o imperialismo ocorre sob a 
forma de resistência nas colônias”55. Assim sendo, foi, pois, no 
interior dessa dialética de opressão-liberação — vivida durante três 
séculos, de diversas maneiras, por índios, negros, portugueses, 

mestiços, enfim — que “os revolucionários do período colonial 
usavam o liberalismo para criticar a administração e o sistema 
colonial”56, até conseguirem ou serem obrigados — caso clássico do 
Brasil e dos Estados Unidos — a conquistarem sua independência. 

                                                      
52 Emilia Viotti da COSTA. (1985), p. 7. 

53 A respeito, Ronald ROBINSON nos diz: “Qualquer teoria nova tem de reconhecer que o 
imperialismo foi tanto função de colaboração ou não-colaboração de suas vítimas — de sua política 

indígena — quanto da expansão européia”. Citado por Edward W. SAID. Em: Cultura e Imperialismo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 325. 

54 Mesmo que definamos “Elite” do modo mais inofensivo possível — como o faz Afonso Arinos de 

Melo FRANCO —, dizendo que: “elite não é uma camada de privilegiados sociais, mas uma expressão 

intelectual das aspirações mais profundas do povo”, em: “Idéias políticas do constitucionalismo 
imperial”. Em: O Pensamento Constitucional Brasileiro. Brasília: Câmara dos Deputados/Centro de 

Documentação e Informação/Coordenação de Publicações, 1978, p. 28. 

55 Edward W. SAID. (1995), p. 341. Não esqueçamos que “a revolução liberal do Porto, em 1820 e que 

tantas esperanças tinha trazido aos brasileiros, era colonialista”, alerta-nos Gilberto Vilar de 

CARVALHO. Em: A Liderança do Clero nas Revoluções Republicanas de 1817-1824. Petrópolis: Vozes, 
1980, p. 100. 

56 Emília Viotti da COSTA. (1985), p. 9. 
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Porém das “tantas caras” que adquiriu o Liberalismo em 
sua evolução histórica57 e que de algum modo fizeram-se presentes 
no Brasil durante o período que nos ocupa, qual foi a que, 

finalmente, se impôs hegemonicamente?; pois, bem sabemos que 
“o liberalismo oferece aspectos bem diferentes conforme as épocas, 
conforme os países e conforme as tendências de uma mesma época 

e de um mesmo país”58. 
É claro que, na resposta a esta pergunta, o liberalismo que 

nos interessa é aquele que, surgindo da convergência dos diversos 
liberalismos que se encontram durante o processo de 
Independência — e cujo debate, de certa forma, encerra-se com a 
dissolução da Assemblea Geral, Constituinte, e Legislativa do 
Imperio do Brasil, aos 12 de novembro de 1823, por D. Pedro I —, 
consegue impor-se e plasmar-se institucionalmente através da 
Constituição Política do Império do Brasil, jurada por D. Pedro I, e 
mandada observar e cumprir pela Carta de Lei de 25 de março de 

1824. 
De acordo com nossa investigação, em âmbito 

internacional — a especificidade nacional, identidade ou 
originalidade brasileira logo veremos —,parece-nos ser, em linhas 
gerais, certamente, o chamado Liberalismo da Restauração pós-
napoleônica. Ou melhor, no que se relaciona ao nosso trabalho, 
aquele que começa a tecer-se com as críticas à Revolução Francesa 
— elaboradas por Edmund Burke (1729-1797) em sua obra 
Reflections on the Revolution in France (1790) e contestadas por 
Thomas Paine (1737-1809) em seu escrito intitulado The Rights of 
Man (1791-1792) —, atravessa criticamente o complexo e 
surpreendente período napoleônico, triunfa no Congresso de Viena 

                                                      
57 Jean TOUCHARD registra: “Durante muito tempo o liberalismo aparece com um bloco... Esta 

concepção é a do século XVIII, para o qual a unidade do liberalismo era um dogma indiscustível. No 
entanto no século XIX produz-se um fato capital: a fragmentação do liberalismo em várias ideologias 

distintas ainda que nem sempre distinguíveis”. Em: Historia de las Ideas Políticas. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1996, p. 402. 

58 Idem p. 403. 
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e institucionaliza-se na Charte Constitutionnelle (4 de junho de 
1814) francesa de Luiz XVIII, sendo articulado teoricamente por 
autores como Benjamin Constant (1767-1830), Royer-Collard 

(1763-1845), Hegel (1770-1831) e Guizot (1787-1874), entre outros. 
Isto posto, se, como diria Talleyrand (1754-1838) em suas 

Mémoires, “A Restauração é unicamente um princípio, é o triunfo 

da legitimidade”59; e, se, como escreveria Hegel, “o direito do 
nascimento e o direito hereditário são o fundamento da 
legitimidade”60; então, conseqüentemente, o princípio da 
legitimidade ou o princípio monárquico61 — para os efeitos e 
causas, dá no mesmo — será o que estruture e articule o 
Liberalismo da Restauração, melhor conhecido como Liberalismo 
Doutrinário. 

Assim, pois, no quadro da evolução do Liberalismo da 
Modernidade, o Liberalismo Doutrinário apresenta-se como uma 
lúcida e necessária reação, por um lado, ante o tradicionalismo 

monárquico absolutista — próprio e característico do Antigo 
Regime —; por outro, ante o liberalismo radical, jacobino, 
democrático-republicano — acusado de fantasioso, ilusório e 
demagógico —; como também ante o liberalismo moderado — ao 
estilo do estabelecido nas Constituições francesa de 1791, espanhola 
de 1812 e portuguesa de 1822 —, o qual atentava abertamente 
contra as prerrogativas inerentes à realeza. 

Mantendo a figura do Rei Constitucional, mediante a 
sustentação do regime monárquico constitucional — tal e como o 
havia reclamado desde o início a Revolução Francesa ante o 
absolutismo monárquico —, o Liberalismo Doutrinário surgido 

                                                      
59 Citado por Luis DIEZ DEL CORRAL. El liberalismo Doctrinario. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1984, p. 56. 

60 G. W. F. HEGEL. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone Editora, 1997, p. 238 (§ 281). 

61 “Ademais da soberania nacional e da divisão de poderes — nos diz Luis DIEZ DEL CORRAL —, 
França proclamaria o princípio monárquico, anterior em sua formação histórica, posto que em torno 

à monarquia fora se constituindo o Estado moderno, mas ulterior aos outros princípios em rigorosa 
formulação sistemática e polêmica”. Em: (1984), p. 69. 
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hegemonicamente logo depois da Revolução, havendo rechaçado 
explicitamente o conceito de Constituição para governar e 
assumido deliberadamente o de Carta Constitucional, 

automaticamente declarava suas mais profundas intenções. 
Segundo o Liberalismo Doutrinário, “o soberano concederia com 
independência, motu propio, o que se desejava aceitasse”62. Por 

conseguinte, na Monarquia Constitucional de caráter 
doutrinário/cartista, “a ordenação política arranca da autoridade 
originária do Rei, o qual graciosamente concede a seus súditos uma 
Carta que supõe certo modo de ser no exercício daquela”63. 
Fazendo-se, pois, do Monarca algo consubstancial à própria 
origem, formação e constituição histórica do povo/Nação, qualquer 
que este seja (neste sentido, o caso de Portugal é paradigmático), 
podemos dizer que, para o Liberalismo Doutrinário, a soberania do 
povo — tanto para fora (em suas relações internacionais) como 
para dentro (em sua íntima administração sócio-política) — não se 

entende separada ou oposta à do monarca (como a entendia o 
Liberalismo Radical). Pelo contrário, começa e termina, em última 
instância, residindo no Monarca. Pois, em primeiro lugar, os 
liberais doutrinários entendem que, 

 

“sem o seu monarca, e sem a articulação que imediata e 
necessariamente dele provém, o povo é uma massa informe, 
deixa de ser um Estado e não possui nenhuma das determinações 

que existem no todo organizado: soberania, governo, justiça, 
autoridade, ordens etc. Logo que num povo surgem estes 
elementos associados à vida e organização política, deixa ele de 

ser uma abstração indeterminada como acontece na concepção 
geral de povo”64.  
 

                                                      
62 Idem, p. 65. 

63 Idem, p. 66. 

64 G. W. F. HEGEL. (1997), p. 235 (§ 279). 
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Em segundo lugar, os teóricos deste liberalismo entendem 
a soberania de um povo/Nação concretizada, objetivada e 
manifestada enquanto individualidade como um todo no mesmo 

povo/Nação, mas privilegiadamente concentrada na do Monarca; 
pois,  

“num povo que não seja uma tribo patriarcal nem se encontre no 

estado de primitivismo, mas em que as formas de democracia ou 
de aristocracia são possíveis; num povo que não seja um Estado 

arbitrário e inorgânico, mas esteja concebido como uma 
verdadeira totalidade orgânica em si mesmo desenvolvida, a 
soberania, como personalidade do todo e na realidade conforme o 

seu conceito, existe como a pessoa do monarca”65. 
 

Pode-se dizer, em outras palavras, que se impõem por si 
mesmos ou se reconhecem ao monarca e à sua estirpe direitos 

históricos — transmitidos por hereditariedade —, cuja característica 
essencial é que, nele, “se reúnem os poderes separados  numa 

unidade individual, que é a cúpula e o começo do todo que constitui 
a monarquia constitucional”66. 

É evidente que, a partir dessa legitimidade ou princípio 
monárquico, derivam-se ou fundamentam-se outras prerrogativas 
específicas do Monarca — como, por exemplo, o poder indiscutível 
de governar, o estar além de toda a responsabilidade no que diz 
respeito aos atos do governo, seu caráter sagrado e inviolável etc. 
Não esqueçamos que os Doutrinários partem, na elaboração teórica 
de seu liberalismo, levando já em consideração uma determinada 
tradição histórica e, se se quer, ainda que também se voltem até a 
origem constitutiva do povo/Nação (como o faz o Liberalismo 
Radical), somente o fazem na estrita medida em que sirva para 
apoiar e reforçar essa tradição histórica (mas não com o fim de 
aboli-la e inventar revolucionariamente uma nova); portanto 

melhor é dizer que eles partem — concreta e praticamente — da 

                                                      
65 Idem, p. 236 (§ 279). 

66 Idem, p. 228 (§ 273). 
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concepção de um povo/Nação já feito através do devenir histórico, 
de sua constituição histórica, da qual deriva também sua 
concepção jurídica. 

Pois bem, — como acabamos de escrever em páginas 
anteriores — será este Liberalismo Doutrinário aquele que, depois 
da Independência e da dissolução da Assembléia Constituinte, 

impõe-se hegemonicamente no Brasil sob a égide do chamado 
constitucionalismo de d. Pedro I, objetivamente articulado na Carta 
Constitucional67 do 25 de março de 1824. 

Mas, antes de entrar em cheio no detalhamento explícito e 
expositivo do Liberalismo Doutrinário, com o fim de poder ser 
amplamente reconhecido como o Liberalismo brasileiro próprio da 
Carta Constitucional outorgada por D. Pedro I, julgamos necessário 
tecer algumas reflexões preliminares tanto sobre os 
condicionamentos socioeconômicos e políticos que tornaram 
possível sua adoção, adaptação e transplante ao Brasil de 1822-

1824 — com a clara intenção de, por um lado, procurar-lhe um 
ambiente propício (Sitz im Leben) e, de, por outro, deixar de 
considerá-lo como algo absolutamente fora do lugar —, assim 

                                                      
67 Manuel Filipe Cruz CANAVEIRA nos diz: “Convém assinalar que a Constituição do Imperio do 
Brasil de 1824, se inspira directamente na Carta Constitucional Francesa de 1814, além de incluir 

elementos novos que, entretanto, vinham sendo defendidos em Europa pelos publicistas 

moderados”. Em: Liberais Moderados e Constitucionalismo Moderado (1814-1852). Lisboa: Instituto 

Nacional de Investigação Científica, 1988, p. 37. Os  “publicistas moderados” a que se refere o autor, 
na realidade, são os “liberais doutrinários”, pois, “até 1814 a primeira constituição francesa foi ... 

considerada um exemplo de texto constitucional moderado; daí que o espíritu moderado fosse 

identificado com o modelo constitucional clássico, que inspirara os constituintes franceses de 1791. A 
Carta Constitucional de 1814 alterou esta situação, o modelo clássico é ultrapassado e considerado 

inoperacional pelos publicistas constitucionais moderados do século XIX” (Idem p. 32); os quais, ante 

circunstâncias diferentes, consideravam aos “liberais moderados” franceses de 1791, espanhóis de 
1812 e, inclusive, portugueses de 1822, como “liberais radicais”. As seguintes informações do 

Visconde de CAYRU, José da Silva Lisboa, confirmam-no, quando diz: “Em ‘Circular’ dos 

Imperadores d’Austria e Russia, e dos Reis da França e Prussia, expedida no Congresso de Verona 

em 14 de dezembro de 1822, essas Potencias principaes da Santa Alliança publicarão á Sociedad Civil 
o seo Juizo sobre as Innovações da que apellidarão ‘Península Occidental da Europa’. Aquelles 

Soberanos antes dirigirão suas ‘Notas’ Diplomaticas declarando a Unanime Resolução de abaterem 

ahi a Cáfila Democratica”. Em: “Historia Politica do Brasil. Historia dos Principaes Sucessos Politicos 
do Imperio do Brasil”. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. Tomo LXVI. Parte 
I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1904, p. 185. 
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como para, apoiados nestas reflexões, descobrir-lhe uma certa 
originalidade (“As idéias e seu lugar”, segundo Fernando Henrique 
Cardoso), ainda que esta nada mais seja que a “originalidade da 

cópia”. 
A respeito, em primeiro lugar, parece-nos importante 

assinalar o fator determinante, fruto da própria estrutura da 

formação social secular brasileira, do modo de exercer e 
administrar a justiça a que se acostumaram, não só as legítimas 
autoridades representantes ou lugares-tenentes do Rei — Capitão-
Governador Geral, Governador Geral-Vice-rei, delegados com 
autoridade soberana ilimitada, quase majestática —, senão, em 
geral, os mesmos administradores locais, senhores da terra, donos 
de engenho, amos de escravos e, incluso, nos atrevemos a dizer, os 
bandeirantes; pois “o bandeirante é ao mesmo tempo o patriarca, o 
legislador, o juiz e o chefe militar. Outorgam-se a ele atribuições 
majestáticas, dispondo de sacramento estatal para o seu poder”68. 

Agora, em segundo lugar, se bem é certo que “o Brazil 
desde o seu descobrimento tinha sido sempre governado 
colonialmente”69 — o que, a longo prazo, não obstante, como 
sabemos, ao mesmo tempo que sua mesma formação social vai 
constituí-lo povo novo em relação a Portugal, também vai dotando-
o de uma lúcida consciência de autonomia, que se agrega de modo 
inevitável a essa delegação soberana que apontávamos 
anteriormente —, também é certo que, quando a Monarquia 
portuguesa chegou ao convencimento  

 

“de que as principaes povoações d’elle estavam já chegadas a 
aquelle gráo de civilisação, em que as sociedades deixam de ser 
governadas por dictadores para serem por magistrados sujeitos a 

                                                      
68 Paulo MERCADANTE. (1965), p. 31. 

69 Silvestre Pinheiro FERREIRA. Em: Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro (1888), 
p. 371. 
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uma marcha regular, e conforme a um sistema de leis uniformes 

em toda a extensão da monarchia”70,  

e elevou o Brasil à dignidade política de Reino Unido ao de 

Portugal e Algarves (16 de dezembro de 1815) — dando-lhe, com 
isso, igualdade política equiparável à de Portugal ou, até, 
administrativamente maior, uma vez que, nesses momentos, ali se 
encontrava a sede da monarquia —, apesar disso, segundo Silvestre 
Pinheiro Ferreira,  

 

“nada mais se faz do que esta simples declaração e, em vez de 
regular a pública administração do Brazil n’esta conformidade, 
tudo continuou como dantes, e as provincias continuavam a ser 

governadas pelo arbitrio de governadores tão arbitrarios e 
absolutos como dantes”71 — 
 

desde logo, mesmo assim, agregou-se esta nova qualidade 
administrativa autônoma a um Brasil que, a estas horas, já 

reclamava sua independência total de Portugal (reforçado por sua 
nova categoria política, nunca mais voltará atrás). 

Parece-nos, pois, que, de certo modo, é essa maneira quase 
todo poderosa e absoluta de exercer o poder e a autoridade na 
sociedade do Brasil-Colônia pelos senhores da terra a que se 
constitui em um dos fundamentos sociais que tornam possível o 
transplante do Liberalismo Doutrinário; sobretudo no que se refere 
àquela dimensão liberal doutrinária da concentração do poder 
soberano num só indivíduo, neste caso, no Monarca, o qual, assim, 
torna-se o único depositário, portador e representante da 
soberania do Estado/Nação, tanto nacional (internamente) como 
internacional (externamente). Não obstante, a partir desse mesmo 
condicionamento social — alguém nos poderia alertar — seria 

possível argumentar também sobre a possibilidade do transplante 

do Liberalismo Radical (poder-se-ia imaginar, ao estilo Norte-

                                                      
70 Idem, Ibidem. 

71 Idem p. 372. 
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americano, com seu caráter democrático, republicano, federativo). 
Certamente, não negamos tal possibilidade; pois, de fato, o 
Liberalismo Radical foi também uma corrente política forte que 

disputou a hegemonia tanto com o Liberalismo Moderado quanto 
com o Liberalismo Doutrinário. Somente que, nem durante o 
movimento da Independência do Brasil nem durante sua 

elaboração constitucional, apesar de seus inegáveis esforços, foi 
capaz de triunfar. 

E aqui — na explicação do fracasso do Liberalismo Radical 
independentista —, em terceiro lugar, encontramos outro fator 
circunstancial importante a favor do transplante do Liberalismo 
Doutrinário; pois, à saída de D. João VI para Portugal (26 de abril 
de 1821) — não apenas devido ao contexto de uma Hispano-
américa que se desintegrava em um punhado de Nações 72, 
precisamente levada pela mão do Liberalismo Radical; senão, 
sobretudo, à circunstância particular na qual o Brasil encontrava-

se naquele momento por causa do Decreto das Cortes lisboetas, 
publicado em 24 de abril de 1821, em conseqüência do qual, uma 
vez prevista a volta do Rei para Portugal, seriam “havidos como 
legítimos todos os governos estabelecidos ou que se estabelecerem 
nos estados portugueses do ultramar e ilhas adjacentes, para 
abraçarem a sagrada causa da regeneração política da nação 
portugueza”73, e, em conseqüência, sem abrigar mais em seu seio a 
Capital do Império, ficava reduzido a uma constelação de 
províncias do reino —, o Brasil precisava de um forte e aglutinador 
centro de poder através do qual continuaria identificando-se 

                                                      
72 G.W.F. HEGEL em seus cursos sobre Filosofia da História (1822-1828), sabendo que, “com 
excepção do Brasil, na América do Sul e na América do Norte estabeleceram-se em geral repúblicas” 

(Em: A Razão na História. Introdução à Filosofia da História Universal. Lisboa: Edições 70, 1955 b, p. 

169), e fazendo um contraste entre os Estados Unidos da América e as outras Repúblicas, escreve: 
“Em contrapartida, na América do Sul as repúblicas baseiam-se apenas no poder militar; a sua 

história é uma contínua subversão: Estados federados separam-se entre si, outros tornam-se a 
reunir e todas estas transformações se estabelecem mediante revoluções militares” (Idem, Ibidem). 

73 ‘Portaria”, Paço das Cortes, em 18 de abril de 1821/Palácio da Regencia, em 24 de abril de 1821. 
Em: Clemente José dos SANTOS (Coligidos e Coordenados por). (1883), p. 186. 



Alberto Vivar Flores | 413 
 

 
 

integralmente como Reino (até antes da Independência) e, 
posteriormente, com muito maior razão, como Estado/Nação 
independente. É inegável que este difícil trabalho artesanal — como 

bem sabemos — foi o que teve por missão desempenhar, junto ao 
Príncipe Regente e frente ao incômodo Liberalismo Radical, José 
Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), cuja obra política o fez 

merecer o título de Patriarca da Independência e ser reconhecido 
como “a mais notável cabeça política de seu país, no seu tempo”74. 

Em quarto lugar, o Liberalismo Doutrinário, ao ser 
contrário às transformações revolucionárias na História — “Esta 
política, dizia Burke, me parece ser o resultado de uma profunda 
reflexão, ou melhor, o efeito feliz de uma conducta que imitou a 
natureza”75 — e, portanto, a favor de um processo evolutivo da 
sociedade ou, melhor dizendo, em prol da conservação do status 
quo vigente — o mesmo Burke escreve:  

 
“Esta idéia de uma transmissão hereditária de nossas liberdades 

nos inspira um sentimento de dignidade natural... Desta forma, 
nossa liberdade... traz consigo um aspecto importante e 
majestoso; tem sua genealogia e ancestrais ilustres; tem seus 

sustentáculos e brasão de armas; tem sua galeria de retratos, suas 
inscrições comemorativas, seus arquivos, suas provas e seus 

títulos”76 —, 
 

desse modo, se apresentava como uma ideologia útil e 
prática aos senhores da terra, donos de terra, gado e gente, 
sustentadores de uma organização social feudal-mercantil-
escravista; pois, como vimos, apesar do esforço feito pelo 
Liberalismo Radical e das profundas contradições sociais 

                                                      
74 José Antonio Soares de SOUZA. “José Bonifácio e a Independência”. Em: Octaciano NOGUEIRA 
(Org.) . Obra Política de José Bonifácio. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1973, Vol I, p. V.  

75 Edmund BURKE. Reflexões sobre a Revolução em França. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1997, p. 69. 

76 Idem, p. 70. 
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existentes, a confrontação independentista liberal no Brasil, por 
um lado,  

 

“se deu, fundamentalmente, entre os interesses dos colonos e os 
projetos recolonizadores de Portugal, na verdade já reduzido à 
quase-impotência depois da abertura dos portos em 1808’77; e, 

por outro lado, é evidente que “o que atuou eficazmente em todo 
esse período de construção de Brasil como Estado autônomo foi 

um ideário de fundo conservador; no caso, um complexo de 
normas jurídico-políticas capazes de garantir a propriedade 
fundiária e escrava até seu limite possível”78. 

 

Todo esse contexto de formação social do Brasil, que serve 
de base ao enraizamento do Liberalismo Doutrinário, em quinto 
lugar, encontra-se amalgamado, se não por uma longa tradição, in 
situ, monárquica; sim pelo princípio da legitimidade ou princípio 
monárquico que significa, para a História do Brasil no momento de 
sua Independência, a permanência da muito nobre e leal Casa de 

Bragança, da qual, D. Pedro, enquanto Príncipe Real, e não apenas 
Príncipe Regente, é seu legítimo herdeiro. Não outra coisa registra 
o Dia do Fico (9 de janeiro de 1822) e, por exemplo, o 
Documento/Representação que a Vila de Barbacena, Barbacena em 
Câmara aos 28 de maio de 1822, ainda no contexto do Fico, dirige 

ao Príncipe Regente com as seguintes palavras:  
 
“Senhor... mal se pode esperar que um Povo nascido, e criado 
debaixo de um Governo monárquico, acostumado a Séculos a ver 

o Supremo Poder da Nação depositado em indivíduos 
descendentes de uma mesma família, e esta sendo-lhe cara por 
tantos títulos, possa agora acomodar-se (e já de repente) com um 

                                                      
77 Alfredo BOSI. Dialéctica da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 199. Na 

“Circular” que distribuíram, em 14 de dezembro de 1822, as potências da Santa Aliança, reunidas no 
Congresso de Verona, expressavam, entre outras coisas, o seguinte: “Ricas Colonias justificão a sua 

separação exatamente pelas mesmas Maximas, com que a Mãi-Pátria fundou seo Direito Publico, e 

que ella quer, mas em vão, condemnar no outro Hemispherio”. Em: José da Silva Lisboa, Visconde de 
CAYRÚ. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. (1904), p. 185 

78 Alfredo BOSI. (1992), p. 195. 
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Governo, por ele, até agora, desconhecido, não vendo a sua testa, 

pelo menos um descendente daqueles, a quem seus Pais e Avós 
obedeceram, e a quem ele mesmo está no costume de obedecer”79 
 

E aqui está, segundo nosso entendimento, a conditio sine 
qua non da possibilidade realmente factível da encarnação do 
Liberalismo Doutrinário no — metaforicamente falando — 
esqueleto da surpreendente e todavia — por paradoxal que pareça 
— invertebrada formação social brasileira. Quero dizer, se tanto o 
Liberalismo Radical quanto o Liberalismo Moderado e o 
Liberalismo Doutrinário, apesar de suas agudas diferenças, eram 
comumente constitucionais — Agenor de Roure informa-nos, não 
sem certo sarcasmo, que “Tudo n’aquella epocha tinha de ser 
constitucional, para ter valor”80 —, então não havia tanto problema 
em torno da questão de se D. Pedro aceitava exercer o poder 
político segundo uma ordem constitucional — de fato, D. Pedro, 
desde quando era Príncipe Real, ao jurar em nome de seu pai e no 

seu próprio (26 de fevereiro de 1821), a futura Constituição que se 
elaborava em Lisboa, já havia mostrado sua disposição 
constitucional; ratificada, inclusive, ainda que sob certa pressão 
das tropas portuguesas, quando jurou (5 de junho de 1821), já 
como Príncipe Regente, as Bases da Constituição Política da 

Monarchia Portugueza (publicadas em 10 de março de 1821). 
Tampouco, pelo visto, colocava-se em discussão — digamos — o 
princípio de legitimidade ou princípio monárquico; pois, por muito 
estranho que haja sido no Continente Americano, o que, em 
primeiro lugar, evitou a desintegração territorial do Reino do 
Brasil em um punhado de povos autônomos; em segundo, o que 
conseguiu unir ou conciliar as diversas correntes liberais 
independentistas em torno de um ideal comum; e em terceiro, o 

que, de diversas maneiras, desejou-se potencializar e valorizar 

                                                      
79 ARQUIVO NACIONAL. (1973 a), Vol. II, p. 31. 

80 Em: Formação Constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Tip. Do Jornal do Comércio, 1914, p. 78 
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desde o Dia do Fico, passando pela denominação de Defensor 
Perpétuo do Brasil (13 de maio de 1822), até chegar ao da 
Aclamação e da Sagração, Coroação e Entronização, precisamente 

como Imperador Constitucional do Império do Brasil, foi, 
exatamente, a pesar dos pesares, o prestígio desse princípio 
monárquico.  

O que sim será colocado em ardente discussão — inclusive, 
se nos é permitido dizer, já quando os liberais radicais 
pretenderam, antes da Aclamação, submeter D. Pedro a um 
juramento prévio da futura Constituição brasileira — por todos os 
liberais brasileiros — porque, de certo modo, será a partir daí que 
se decide o tipo de Monarquia constitucional que irá inaugurar o 
Brasil-Independente —, será a questão clássica do Liberalismo 
Doutrinário “de quem predominaria ─ o soberano ou a assembléia, 
a coroa ou a constituição?”81. 

Questão fundamental, até mesmo depois da reconciliação 

eclética que significou a união de todas as correntes liberais em 
torno do ideal da Independência, tanto para liberais radicais — os 
quais, à época imediatamente posterior à Independência, ainda que 
conservassem uma inspiração de raiz democrático/republicana, na 
realidade continuavam sendo radicais apenas com relação ao 
Liberalismo Doutrinário, isto é, porque, como ele, sustentavam 
uma Monarquia Constitucional, porém ao estilo, não de Luis XVIII, 
senão ao das Constituições francesa de 1791, espanhola de 1812 e 
portuguesa de 1822 — como para liberais moderados ou 
doutrinários — é bom saber que, depois de 1814, quem se tornou 

                                                      
81 Oliveira LIMA. O Movimento da Independência. 1821-1822. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 433. 

Pedro CALMON registra que o “Diário do Governo”, em sua edição de 21 de fevereiro de 1823, 

perguntava: “Qual foi a vontade do povo no glorioso dia 12 de outubro? Por ventura foi de fazer um 
‘rei de copas’ como o de Portugal e o de Espanha? “;  e em sua edição de 21 de março do mesmo ano, 

respondia: “S. M. I. não só quis, mas ainda quer; não só declarou mas ainda declara, que o seu povo 

terá uma Constituição. Porém não declarou de que modo e por quem ela sería feita. E pouco nos 
interessa a nós povo, quem é que a faça contanto que seja boa e bem observada”. Em: “Introdução” a 

DIARIO DA ASSEMBLEIA GERAL, CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL.  
(1973), Vol. I, p. s/n. 
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Liberalismo Radical foi o Liberalismo Moderado do tempo da 
Revolução Francesa; e quem substituiu em moderação ao 
Liberalismo Moderado daquele tempo foi o Liberalismo 

Doutrinário ou Liberalismo da Restauração —, pois, paralelamente 
à anterior questão, própria do tempo, “surge uma outra questão — 
como diria Hegel —: quem elabora a constituição?”82. Esta questão, 

explica Hegel, por uma parte, “supõe ela, efetivamente, que não 
existe constituição alguma e que há apenas um agregado atômico 
de indivíduos”83. Frei Caneca, representante do Liberalismo 
Radical daquela hora — isto é, enquanto afirmava “que duas são as 
condições da união das provincias com o Rio de Janeiro, a saber, 
que se estatua imperio constitucional, e que S. M. seja o 
imperador”84 —, sustentando que “a maioria dos votos de uma 
sociedade obriga aos restantes, quando a sociedade está formada, 
estabelecida, e já tem uma lei, que a regula; e não quando os 
homens, sendo convidados para formar uma sociedade, estão em 

debates sobre este artigo”85, praticamente, corroborava essa 
possibilidade, ao dizer: “Nós estamos sim independentes, mas não 
constituidos”86; daí que, coerente com seu modo de pensar, 
expressava:  

 

“Quando aquelles sugeitos do sitio do Ypiranga, no seu exaltado 
enthusiasmo, acclamaram a S. M. I., e foram imitados pelos 
eferventados Fluminenses, Bahia podia constituir-se republica; 

Alagoas, Pernambuco, Parahiba, Rio Grande, Ceará e Piauhy 
federação; Sergipe d’el Rei reino; Maranhão e Pará monarquia 
constitucional; Rio Grande do Sul estado despotico”87. 

 

                                                      
82 Em: (1997), p. 231 (§ 273). 

83 Idem, Ibidem 

84 Frei Joaquim do Amor Divino CANECA. Obras Políticas e Literárias (“O Typhis Pernambucano” 10 
de junho de 1824). Recife: Typographia Mercantil, 1876, Tomo II, p. 560. 

85 Idem, p. 559. 

86 Idem, Ibidem. 

87 Idem, p. 560. 
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Significa que, para o Liberalismo Radical, imediatamente 
depois da Independência, e antes da aclamação, consagração, 
coroação e entronização de D. Pedro, era possível todavia um pacto 

ou contrato social primitivo — se nos é permitido imaginar, ao 
estilo do teorizado por Rousseau —, do qual derivasse uma 
Constituição — como havia acontecido, por exemplo, com as Treze 

Colônias Inglesas da América do Norte —. Nesse contexto, se assim 
fosse — continua Hegel —, “pode-se considerar indiferente a 
maneira como um agregado alcança uma Constituição se é por si 
ou por outrem”. E conclui sua argumentação: “Mas, se tal questão 
supõe uma constituição anterior, fazer significa apenas modificar, e 
a suposição de uma constituição por si mesma já implica que a 
modificação só pode ser realizada constitucionalmente”88. 

Agora bem, se levamos em consideração — em correta 
coerência com a teoria do, a estas horas, triunfante Liberalismo 
Doutrinário — primeiro, a existência de alguns historiadores do 

Direito Brasileiro que sustentam que “o Direito Constitucional 
Brasileiro, principiou com a colonização, ou seja, começou em 1532, 
com a criação de várias capitanias no Brasil, pela Coroa 
Portuguesa, traçando no foral de doação a extensão dos poderes 
dos donatários, os direitos dos colonos e os privilégios da própria 
Coroa, no território dessas capitanias”89; segundo, que o Brasil, a 
16 de dezembro de 1815, havia sido constituído em Reino Unido ao 
de Portugal e Algarves — constituindo ambos os Reinos, 
tacitamente, uma Monarquia confederada —; terceiro — como 
diziam os congressistas da Santa Aliança reunidos em Verona 
(Circular do 14 de dezembro de 1822) —, que o Brasil havia se 
tornado independente “sob os auspícios do seu Príncipe Natural”90, 
quebrando, definitivamente, qualquer outro intento de 

                                                      
88 Em: (1997), p. 231 (§ 273). 

89 Ernesto RODRIGUES. (1981), p. 3. 

90 José da Silva Lisboa, Visconde de CAYRÚ. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico 
Brazileiro. (1904), p. 187. 
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recolonização ou de pacto colonial; e quarto, que não outra coisa 
defendeu, entre outros, José Bonifácio de Andrada e Silva tanto 
durante o processo da aclamação —  

 

“aliás, José Bonifácio afagára sempre a idéia de, tanto o grito 
decisivo da nossa liberdade, como a acclamação do principe 
regente partissem da terra paulista. Isso muito antes ainda das 

deliberações, a respeito desta ultima, tomadas, quer pelo 
GRANDE ORIENTE, em sessões de 20 de agosto e 14 de 

setembro, quer pelo Senado da Camara, em vereação de 10 de 
outubro de 1822”91 — 
 

e conseqüente consagração, coroação e entronização de D. 
Pedro, assim como enquanto membro da Constituinte de 1823 — 
naquele momento, dizia:  

 
“Estou certo que todos nós temos em vista um só objecto: uma 

Constituição digna do Brasil, digna do Imperador, e digna de 
nós... Mas protesto á face da Assembléa, e á face do Povo que não 
concorrerei para a formação de uma Constituição demagogica 

mas sim monarquica, e que serei o primeiro a dar ao Imperador 
o que realmente lhe pertence”92 ─; 

então concordaremos que, em vez de levar-se a cabo, 
rigorosamente falando, um pacto ou contrato social originário e 

originante de uma sociedade, qualquer que esta seja, com e depois 
da Independência brasileira, o que em realidade aconteceu — talvez 
por mera força das circunstâncias que, naquela conjuntura 
histórica, obrigaram o Príncipe Real (naquele momento também 
Príncipe Regente) a encabeçar o já insistente movimento 

                                                      
91 Max FLEIUSS. “Centenário da Aclamação de D. Pedro I (12 de outubro de 1822)”. Em: Revista do 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro. O anno da Independencia. Tomo Especial. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1922, p. 342. Diz-nos Oliveira LIMA que, enquanto a cerimônia da 

aclamação popular “era a aceitação do título imperial mediante a investidura nacional que 

estabelecia a legitimidade do regime aos olhos da facção avançada”, a da “consagração de um novo 
trono o tornava aceitável aos que se apegavam ao passado, no que este pelo menos oferecia de 
garantia da ordem e preservativo da anarquia”. Em (1997), p. 433. 

92 “Sessão de 6 de maio”; “O Sr. Andrada e Silva”. Em: DIARIO DA ASSEMBLEIA GERAL, 
CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, p. 30. 
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independentista — foi que, dados os fatos independentistas levados 
a cabo por D. Pedro, naturalmente, respeitou-se o princípio da 
legitimidade ou princípio monárquico e, por conseguinte, não foi 

difícil aceitar e adotar um certo tipo de Liberalismo — o 
Liberalismo Doutrinário — que predicava o equilíbrio — entre os 
Poderes Políticos, entre a soberania do Povo/Nação e a do 

Monarca, entre o Liberalismo Radical da Revolução Francesa e o 
Absolutismo do Antigo Regime, enfim —, o justo meio, a 
reconciliação na sociedade, a paz, o respeito à tradição histórica e, 
em síntese, “hum Systema de Governo que conciliasse o Principio 
da legitimidade com o liberal espirito do seculo”93.  

Assim sendo, esse liberalismo foi o que nos parece que as 
classes dominantes — para usar um termo de inspiração marxista 
— brasileiras do ciclo da Independência, encabeçadas por D. Pedro, 
conseguiram imitar, adotar, adaptar ou transplantar — 
metamorfoseando-o em Liberalismo brasileiro — para organizar a 

sociedade do recém Estado/Nação constitutiva do Brasil-
Independente. É, pois, essa metamorfose do Liberalismo 
Doutrinário — vigente hegemonicamente na Europa, praticamente, 
de 1814 a 1848 — em Liberalismo brasileiro — vigente, 
institucionalmente falando de 1822 a 1889 — que nos permite 
afirmar — baseados no processo e nas razões históricas que já 
vimos — que, mais que um pacto ou contrato social revolucionário, 
o que se estabeleceu e deu origem à flamante História do Brasil 
Independente foi, melhor dizendo, uma modificação deste Pacto, 
isto é, a transformação em um mero pacto constitucional; pois, 
mesmo na Assembléia Constituinte de 1823 — lugar privilegiado do 
pacto social — os próprios deputados reconhecem que  

 

“quando para um semelhante fim nos congregamos neste 
Augusto Recinto; já então nós tinhamos ajustado e firmado o 

nosso Pacto Social, já formavamos uma Nação: só nos restava 

                                                      
93 José da Silva Lisboa, Visconde de CAYRÚ. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico 
Brazileiro (1904) p. 187. 
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especificar as condições indispensaveis, para fazer aquelle Pacto 

proficuo, estavel e firme. Nós fomos encarregados de declarar e 
determinar estas condições; achamo-nos revestidos do Augusto 
Poder de organizar o Codigo Constitucional do Imperio do 

Brasil”94. 
 

Além do mais, em absoluta coerência com o Liberalismo 

Doutrinário da época, o chamado constitucionalismo de D. Pedro I, 
ao dissolver a Assembléia Constituinte de 1823 (12 de novembro), e 
pelo modo como mandou elaborar sua Constituição95 — jurada e 
promulgada a 25 de março de 1824 —, pode-se dizer que 
respondeu satisfatoriamente às perguntas formuladas 
anteriormente em nosso texto por Oliveira Lima e Hegel, a saber: o 
Soberano era quem predominava ante a Assembléia e a Coroa ante 
a Constituição; portanto, a quem, de certa maneira, cabia elaborar 
e outorgar a própria Constituição era ao próprio Soberano. 

Um grupo de conselheiros, formado por dez membros ─ 

seu primeiro Conselho de Estado, como já vimos —, junto com o 
Imperador, foi encarregado, por uma parte, de elaborar o Projeto 
de Constituição que, mediante Carta de Lei (25 de março de 1824), 
converteu-se na Constituição Política do Império do Brasil — daí 
que Afonso Arinos de Melo Franco atreva-se a dizer: “A 
Constituição de 1824 foi elaborada por uma elite intelectual 
realmente extraordinária no Brasil”96 —; e, por outra, de adotar, 

                                                      
94 “Sessão de 26 de Junho”. “O Sr. Carneiro de Campos”. Em: DIARIO DA ASSEMBLEIA GERAL, 
CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, p. 299 

95 Sabemos da existência da acérrima crítica de alguns autores sobre o uso que se faz do termo 

“Constituição” quando se fala da “Constituição Política do Império do Brasil” — os quais preferem 

chamá-la “Carta Outorgada”, devido às razões já conhecidas. É o caso, por exemplo, de Ernesto 
RODRIGUES quando diz: “Discordamos dos autores que, numa impropriedade terminológica, 

chamam a esse notável texto constitucional, de Constituição. Chamamo-lo ‘Carta Constitucional’ por 

não revestir a característica principal de uma Constituição: a de ter sido elaborado pelo único órgão 

competente para tal — uma Assembléia Constituinte”. Em (1981), p. 3. De nossa parte, ainda que 
conscientes de tais observações, tendo em conta o modo como foi elaborada e, sobretudo, o título 

oficial com que foi sancionada, continuaremos denominando-a indistintamente, toda vez que,  além 
do mais, ao longo de nosso texto esclarecemos amplamente seu “status quaestionis” a respeito. 

96 Afonso Arinos de Melo FRANCO. (1978), p. 28. 
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adaptar ou transplantar o Liberalismo Doutrinário à caleidoscópica 
realidade brasileira, convertendo-o, automaticamente, no 
Liberalismo brasileiro que nos ocupa, o qual, se por um lado, 

confirma o pensamento de Hegel de que o que no Continente 
Americano sucede: “é apenas a ressonância do Velho Mundo e a 
expressão de vitalidade alheia”97; por outro, precisamente, como 

que já atendendo a um de seus conselhos — qual seja que “a 
América deve apartar-se do solo em que até hoje se desenrolou a 
história universal”98 —, e, também, como que fazendo justiça à 
recomendação de Emmanuel Kant — que dizia: “tem o valor de 
servir-te de tua própria razão!: eis aqui o lema da Ilustração”99 —, 
outorgando-lhe, através dessa metamorfose que sua adoção, 
adaptação ou transplante implica, ao mesmo tempo, sua 
originalidade. 

Sem embargo, ainda que nos seja de suma importância a 
valorização dessa metamorfose original — pelo que diz respeito ao 

nosso trabalho —, não podemos deixar de criticar a atitude — 
relativamente passiva, imitativa, quase nada criativa — que os 
liberais brasileiros em pauta assumiram, tanto em relação com a 
peculiar realidade brasileira que viviam, como com as idéias fora 
do lugar que adotaram e adaptaram. Crítica pertinente, sobretudo, 
se levarmos em consideração que, entre outras coisas, pelo menos 
em sua origem e trajetória européia, o Liberalismo é uma teoria 
socioeconômica e política que acompanha uma Era de Revoluções e 
que manifesta a atitude aprendida em uma Era de Ilustração. 
Assim sendo, a Filosofia da Ilustração ─ contradizendo um pouco a 
XI Tese sobre Feuerbach100, escrita por Karl Marx (1818-1883) —, a 
do homem liberal ilustrado, é claro,  

                                                      
97 G. W. F. HEGEL. (1995 b), p. 173. 

98 Idem, Ibidem. 

99 Em: Filosofia de la Historia. México: Fondo de Cultura Económica. 1985, p. 25. 

100 Em seu escrito intitulado “Ad Feuerbach” (traduzido como “Teses sobre Feuerbach) – elaborado 

entre maio e junho de 1845 –, Karl Marx escreveu:  “XI. – Os filósofos apenas interpretaram o 
mundo de forma diferente, o que importa é mudá-lo” (citação extraída de: Georges LABICA. As 
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“em lugar de encerrar a filosofia nos limites de um edifício 
doutrinal firme, em vez de vincular-se a uns axiomas 
determinados, estabelecidos para sempre, e às suas 

conseqüências dedutivas, esforça-se em andar 
desembaraçadamente e, nesta marcha imanente, trata de 
desvelar a forma fundamental da realidade”101. 

 

Quer dizer, manifesta-se nela uma autêntica atitude 
filosófica ante a realidade, qualquer que esta seja, ao mesmo tempo 
em que se leva a cabo um verdadeiro exercício do filosofar: o de 
“desvelar a forma fundamental da realidade”. Nesse sentido, 
“quando o século XVIII designa a si mesmo, com soberbia, como 
‘século filosófico’, a pretensão resulta justificada na medida em que, 
de fato, a filosofia é restaurada em seu direito primordial e 

compreendida em seu sentido original ‘clássico’”102; isto é, uma vez 
que os filósofos não se dedicaram apenas a interpretar o mundo, 

senão também a transformá-lo — como queria Marx —,  
 
“o sentido fundamental e o empenho essencial da filosofia da 
Ilustração não se reduzem a acompanhar à vida e a captá-la no 

espelho da reflexão. Antes, crê na espontaneidade radical do 
pensamento; não lhe designa um trabalho de mera cópia senão 
que lhe reconhece a força e lhe confere a missão de conformar a 

vida”103. 
 

                                                                                                                
‘Teses sobre Feuerbach’ de Karl Marx. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1990, p. 35). A respeito, 
François CHÂTELET comentou: “Nas ‘Teses sobre Feuerbach’, Marx diz que a filosofia vê o mundo, 

mas não o transforma. Pois bem, acho que ele disse uma bobagem. Os filósofos transformaram o 

mundo. Quiseram e conseguiram transformá-lo. Não diretamente, é claro, mas porque suas idéias 

influenciaram as elites e as massas”. Em: Uma História da Razão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1994, pp. 15-16. Entre outros, nos parece que este é o caso paradigmático da filosofia da 
Modernidade, em geral, e da Ilustração, em particular.  

101 Ernst CASSIRER. La Filosofía de la Ilustración. México: Fondo de Cultura Económica, 1997, p.11. 

102 Idem, Ibidem. 

103 Idem, p. 12. 
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Pelo que se refere ao Brasil, pensamos que foi na carência 
dessa atitude filosófica, característica da Modernidade, em geral, e 
da Ilustração, em particular, mas própria de todo filósofo, que 

encontramos uma falha imperdoável — ainda que explicável — nos 
liberais brasileiros encarregados de pôr em marcha, 
constitucionalmente falando, uma nova Nação, que era, naquele 

momento, o Brasil Independente. Certamente o momento 
privilegiado da Independência do Brasil o merecia e era um bom 
momento para pensar a realidade brasileira e transformá-la, 
segundo parâmetros, até certo ponto, originais, que dessem como 
fruto algo que se pudesse chamar, com propriedade, de Filosofia 
brasileira104. Os mesmos filósofos-políticos da Restauração na 
Europa, desafiados por sua inédita realidade, foram capazes de 
criar o denominado Liberalismo Doutrinário105. Não ocorreu assim 
entre os liberais brasileiros da Constituição de 1824, pois, ainda 
que desfrutassem também de uma realidade inédita, ao importar 

maciçamente o ideário liberal europeu em voga, em vez de assumir 
o desafio com sua capacidade filosófico-criativa, própria de todo 
homem, na verdade, transformaram tal desafio de criatividade em 
um mero esforço de adoção, adaptação ou transplante de idéias 
produzidas “fora do lugar”. Visto dessa forma, o que, no final das 
contas, resultou como original criatividade dos liberais brasileiros 
constitucionalistas de 1824 foi, exatamente, sua capacidade de 
articulação e sistematização adotiva e adaptativa desse liberalismo 
importado na forma de uma Constituição: a Constituição Política 

                                                      
104 Basta o que, sob outra perspectiva, mas válido como alerta, já em 1873, o próprio Machado de 
ASSIS aconselhava: “O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o 

torne homem do seu tempo e de seu país, ainda quando trata de assuntos remotos no tempo e no 

espaço”. Em: “Obras Completas. Crítica Literária (“Literatura Brasileira. Instinto de Nacionalidade”). 
Rio de Janeiro: W. M. Jackson Inc., 1959, Vol. 29, p. 135. E insinuava: “Esta outra Independência não 

tem Sete de Setembro nem campo do Ipiranga; não se fará em um dia, mas pausadamente, para sair 

mais duradoura; não será obra de uma geração nem duas; muitos trabalharão para ela até perfazê-la 
de todo”. Em: idem, pp. 129-130. 

105 Cfr.: Luis DIEZ DEL CORRAL. (1984), pp. 29-49. 
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do Império do Brasil, jurada e promulgada por D. Pedro I em 25 de 
março de 1824106. 

Mas, observada a Constituição de D. Pedro I, ao mesmo 

tempo e no mesmo espaço, como o fruto maduro de um processo 
histórico que enquanto concluía uma etapa, em um mesmo 
movimento, dava início a uma nova; podemos dizer, sem dúvida, 

que os filósofos-políticos constitucionalistas de 1824, em profunda 
coerência com a mentalidade da Restauração e dos filósofos-
políticos criadores do Liberalismo Doutrinário na Europa, ao 
assumirem uma atitude intelectual que, por um lado, não se 
preocupou tanto com a criação — digamos — de uma filosofia 
autêntica ou original (que, em seu pensar radical, pusesse em 
questão tudo, em um intento revolucionário de creatio ex nihilo); 
e, por outro, cuidou mais de levar a cabo um aggiornamento 
evolutivo com o melhor que, nesse momento, havia no mundo no 
tocante à filosofia política107, intencionalmente ou não, o certo é 

que, com essa atitude, eles conseguiram sintetizar, por uma parte, 
o ponto de vista filosófico da Restauração européia — enquanto que  

 
“a filosofia sempre vem muito tarde. Enquanto pensamento do 

mundo, aparece apenas quando a realidade completou e 
terminou seu processo de formação. O que o conceito ensina, a 

História mostra com a mesma necessidade... Quando a filosofia 
chega com sua luz crepuscular ao anoitecer, uma manifestação de 

                                                      
106 Este fenômeno reconhece-o Euclides da CUNHA, quando escreve: “com efeito, legislar para o 

Brasil gregário de 1823 — agrupamentos étnica e historicamente distintos — seria tudo, menos 

obedecer à consulta lúcida do meio. Era trabalho todo subjetivo, ou capricho de minoria erudita 
discorrendo dedutivamente sobre alguns preceitos abstratos, alheia ao modo de ser da maioria... Um 

salto desmesurado e perigoso... Invertidas as suas fontes naturais, as reformas liberalíssimas, 

ampliando todas as franquias do pensamento e da atividade, iriam descer a golpes de decretos, à 
maneira de decisões tirânicas. Impô-las um grupo de homens, que mais do que representantes deste 

país, eram representantes do seu tempo. Despejados das tradições nacionais, que a bem dizer não 

existiam, arrebatava-os, exclusiva, a miragem do futuro”. Em: Obra completa (“À Margem da 
história”) . Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1995. Vol I, p. 378. 

107 Da própria democracia republicana americana dizia G. W. F. HEGEL o seguinte: “América do 

Norte não pode ainda considerar-se como um Estado constituído e amadurecido, mas como um 
Estado em formação; não está ainda suficientemente avançado para ter a necessidade de realeza”. 
Em: (1995b), p. 172. 
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vida acaba de envelhecer... Ao cair das sombras da noite é que 

alça vôo o pássaro de Minerva”108 —; 
 

por outra, o ponto de vista filosófico da Ilustração — já 
apontado anteriormente — e, se se quer, o da exigência da 
novidade epocal ibero-americana — enquanto que, como escreve 
Augusto Salazar Bondy,  

 
“Hegel dizia que a ‘coruja de Minerva’ levanta o vôo ao 
entardecer, com o que dava à filosofia o caráter de uma teoria 

que elucida o sentido dos fatos já consumados. Mas no crepúsculo 
costumam estar os presságios do amanhecer. Contra o veredicto 
do grande filósofo alemão, nós cremos que a filosofia pode ser, e 

em mais de uma ocasião histórica tem sido, a mensageira da 
aurora, e princípio de uma mutação histórica por uma forma de 
consciência radical da existência projetada para o futuro”109. 

 

Assim sendo, ainda que lamentemos o fato da carência de 

uma maior criatividade filosófica nos liberais constitucionalistas 
brasileiros de 1824, na realidade, somos conscientes de que, tanto 
quanto tiveram que se preocupar com os excessos revolucionários 
do Liberalismo Radical — cujos extremismos começavam a 
preocupar aos próprios libertadores de Hispano-américa110 —; 
assim também se preocuparam com conter a radicalidade que 

significava o exercício do filosofar em sua fundamental e primitiva 
realidade (tal e como o exemplificava com suficiência a Filosofia da 
Ilustração). Mas, seria por isso que se conformaram apenas com 
adotar, adaptar, ou transplantar à realidade brasileira de então um 
pensamento alheio? É claro que não, pois, — como vimos — as 

                                                      
108 G. W. F. HEGEL. (1997), p. 37. 

109 Augusto Salazar BONDY. ¿Existe una Filosofía de Nuestra América? México: siglo XXI, 1976, p. 

125 

110 A respeito, Manuel Filipe Cruz CANAVIEIRA registra que “o pensamento constitucional 

bolivariano constituiu-se, na década de vinte, como um precioso elemento para a aceitação do 
moderantismo constitucional das novas nações sul-americanas de expressão espanhola. O espírito 

moderado tornou-se uma alternativa em que muitos depositavam as suas esperanças para apartar o 
espectro do radicalismo e da desestabilização política”. Em: (1988), p. 36. 
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idéias não estão separadas da realidade, isto é, há alguns 
interesses, condições e necessidades sócio-históricas que as fazem 
possíveis; ou como diriam Marx e Engels, “são os homens que, 

desenvolvendo sua produção material e suas relações materiais, 
transformam com a realidade que lhes é própria, seu pensamento e 
também os produtos do seu pensamento”111. Quer dizer, como o 

mostramos em páginas anteriores, foram as condições sociais da 
existência, próprias do recém Estado/Nação brasileira, as que 
tornaram possível que o Liberalismo Doutrinário — as idéias fora 
do lugar, pois — se convertesse no Liberalismo Brasileiro da Carta 
Constitucional de D. Pedro I. Cheia de razão, portanto, Emília Viotti 
da Costa chama a atenção para o fato de que “o Liberalismo 
brasileiro... só pode ser entendido com referencia à realidade 
brasileira. Os liberais brasileiros importaram princípios e fórmulas 
políticas, mas as ajustaram às suas próprias necessidades” 112. 

Agora, se, como expunha Hegel, “a filosofia resume seu 

tempo no pensamento”113; e se a “Constituição de cada povo 
depende da natureza e cultura da consciência desse povo”114; então, 
por todas as razões com que temos argumentado nesse capítulo, 
podemos dizer francamente que “cada povo tem, por conseguinte, 
a Constituição que lhe é adequada”115, que a Constituição Política do 
Império do Brasil, de 25 de março de 1824, portanto, saída da 
dialética liberal do ciclo da Independência e de sua peculiar 
formação social, foi a melhor possível. Quais foram, pois, as 
características dessa Constituição que sintetiza o Liberalismo 
Brasileiro que põe de pé o Brasil Independente? É o que veremos a 
seguir. 

                                                      
111 Karl MARX – Friedrich ENGELS. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 19-20. 

112 Emilia Viotti da COSTA. Da Monarquia à República. Momentos Decisivos. São Paulo: UNESP, 
1999, p. 132. 

113 G. W. F. HEGEL. (1997), p. 231 (§ 274). 

114 Idem, p. 231 (§ 274). 

115 Idem, Ibidem. 
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Naturalmente, não é nosso propósito abordar a 
Constituição Política do Império do Brasil de um ponto de vista 
analítico-descritivo que leve em consideração, exegeticamente, 

cada um de seus 8 Títulos, com seus 179 artigos constitucionais — 
trabalho já realizado com suficiente competência por egrégios 
autores116 —, senão, de um outro ângulo, o de procurar-lhe sua 

mentalidade, suas idéias- força ou, melhor dito, as “idéas nella 
dominantes”117, que nos permitam apresentá-la teoricamente como 
um todo coerente; conscientes, por uma parte, de que ela, olhando-
a bem: “não foi a obra exclusiva dos dez conselheiros que a 
elaboraram, com o assentimento do monarcha, mas constitue antes 
o produto de tres factores complexos e distinctos, que actuaram 
conjuntamente: ─ o nacional, o internacional e o complementar 
resultante do concurso de D. Pedro I.“118; e, por outra, que, embora 
“o pensamento europeo de fins do século XVIII e da primeira 

                                                      
116 A respeito, Aurelino de Araujo LEAL informa-nos: “...não apareceram cedo os commentadores da 

Carta. Só em 1857 Pimenta Bueno nos deu o seu ‘Direito Publico Brasileiro e analyse da Constituição 
do Imperio’. Em 1867, tivemos a ‘Analyse e Commentario da Constituição politica do imperio do 

Brasil’, do desembargador José Rodrigues de Sousa”. Em: “Historia constitucional do Brasil. (Resumo 

das cinco prelecções realizadas no Instituto, em 1914, e inserção integral da IV conferência)”. Em: 
Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. Tomo LXXVII. Parte I. 1914, Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1915, p. 319. Por sua vez, João Camillo de Oliveira TORRES nos diz: “Tradicional 

a nossa pobreza em estudos teóricos de qualquer índole e pouco rica a nossa bibliografia em 
comentários da Constituição de 1824 – Aurelino Leal aponta apenas dez títulos – e o número total 

não atingirá, talvez a quinze, explica-se o fato, que será explicado também por outros motivos, 

principalmente pela falta de continuidade de esforços. Mas, se na década final do Império não se 
constituirá ainda a teoria do regime, isto não significava a ausência absoluta de tentativas. Estas se 

fizeram, e algumas em grande estilo”. Em: A Democracia Coroada, Teoria Política do Império do 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1964, p. 134. De nossa parte, além dos já citados, tivemos notícias de outros 

trabalhos – tais como, por exemplo, os de Manuel Godofredo Alencastro AUTRAN (A Constituição 
Política do Império do Brasil Comentada e Anotada. Rio de Janeiro, 1881) e de F. Sá e BENEVIDES 

(Analyse da Constituição Política do Império do Brazil. São Paulo, 1891) – mas, lamentavelmente, 

apesar de nossos esforços, não nos foi possível consultá-los diretamente. Mesmo assim, registramos 
sua existência aqui com vistas a possíveis trabalhos futuros e como informação. 

117 Esforço já tentado, por exemplo, por Cezar Rego MONTEIRO. Em: “A Carta Constitucional de 
1824. Idéas nella dominantes”. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. Tomo 

Especial. Congresso Internacional de Historia da América (1922). Volume VI. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1928, pp. 77-94; e por José de Barros WANDERLEY, em: “A Carta Constitucional 
de 1824. Idéas nella dominantes”. Em: Idem, pp. 95-146. 

118 José de Barros WANDERLEY. Em: Idem, pp.95-96. 
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metade do século XIX tendeu a articular-se em torno das diferenças 
políticas desenvolvidas a partir dos acontecimentos da Revolução 
Francesa”119, em geral, e de maneira hegemônica — com exceção 

apenas do regime republicano —, o Estado/Nação fruto da 
Modernidade poderia ser identificado pelas seguintes 
características que, em si, de algum modo, o definem: “é territorial, 

nacional, monárquico, centralizador de todos os poderes públicos, e 
soberano em dupla dimensão externa e interna”120 Estas 
características, é claro, são as que também englobam e 
impulsionam, grosso modo, ao novo Estado/Nação brasileiro, cujos 
detalhes encontram-se na Carta Constitucional121 que nos ocupa e 
que — sem nos sentirmos obrigados necessariamente a seguir sua 
ordem seqüencial — os exporemos ao longo de toda nossa 
dissertação sobre ela. 

De entrada, claro, observemos que respeita o Artigo XVI 
(“Qualquer sociedade na qual a garantia dos direitos não está em 

segurança, nem a separação dos poderes determinada, não tem 
constituição”) da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
─ 26 de agosto de 1789 ─122, e, mesmo que saibamos que a própria 
criação de uma Constituição, pelo que concerne ao Absolutismo, 
haja sido produto da demanda secular desses direitos, o certo é que 
a Constituição Política do Império do Brasil, primordialmente, vai 
girar e articular-se em torno do princípio da legitimidade ou 
princípio monárquico, isto é, em obediência a um regime 
Monarchico Hereditario, Constitucional e Representativo (Título 1o, 
Art. 3o), cujas contradições in terminis — por exemplo, tanto na 
Carta de Lei que manda observá-la, como corretamente devia ser 
em um regime monárquico, D. Pedro diz: “Fazemos saber a todos 

                                                      
119 Paula BEIGUELMAN. Formación Política do Brasil. São Paulo: Pioneira, 1976, p. 143. 

120 Mario de la CUEVA. La Idea del Estado. México: Fondo de Cultura Económica/UNAM, 1996, p. 49. 

121 Aqui utilizaremos o texto constitucional que se encontra em: Adriano CAMPANHOLE – Hilton 
Lobo CAMPANHOLE. Constituições do Brasil. São Paulo: Editora Atlas. 1992, pp. 746-770.  

122Jayme de ALTAVILA. Origem dos Direitos dos Povos. São Paulo: Ícone Editora, 1989, p. 293.  



430 | O Liberalismo em Ibero-América: um pensamento “fora” do lugar 
 

 

os Nossos Subditos”123; assim como na formula da Promulgação da 
Lei (Título 4o Capítulo IV, Art. 69), o Soberano reinante devia 
dizer: “Fazemos saber a todos os Nossos Subditos”; apesar disso, 

dentro da Constituição, somente essa vez é usado o termo 
Súbditos, em todo o restante, os Subditos do Império são tratados 
de Cidadãos Brazileiros (paradigmático nisso é o Título 8o, Das 

Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos 
Cidadãos Brazileiros), tal e como foi o mais profundo intento 
popular da Revolução Francesa: o fazer passar os indivíduos de 
súditos a cidadãos124 —, próprias do Liberalismo Doutrinário e/ou 
Liberalismo brasileiro em seu afã eclético de conciliar ou equilibrar 
valores tradicionais com valores revolucionários, não impediram, 
de nenhuma maneira, que se tecesse constitucionalmente e se 
garantisse tal regime, e até, de um modo estritamente peculiar125, 
se salvaguardasse a figura do Monarca mediante a 
institucionalização do denominado Poder Moderador (Título 5o, 

Capítulo I Arts. 98-101). 
Assim sendo, quando todavia o território brasileiro, o corpo 

da Pátria, debatia-se organizando suas “fronteiras por acôrdos e 
tratados”126; quando em traçados de linhas imaginárias, 
atravessando rios, serras e selva virgem, vasta e orgulhosamente 
apresentava seus limites com frases como: “Não se ouça pois entre 
vós outro grito que não seja ─ UNIÃO DO AMAZONAS AO PRATA 
─ não retumbe outro eco, que não seja ─ INDEPENDÊNCIA ─. 
                                                      
123 “Carta de Lei – de 25 de Marzo de 1824”. Em: Adriano CAMPANHOLE – Hilton Lobo 
CAMPANHOLE. (1992), p. 749. 

124 Albert SOBOUL. La Revolución Francesa. Madrid: Editorial Tecnos, 1975, pp. 197-339. 

125 Cezar do Rego MONTEIRO nos diz, referindo-se à conhecida divisão de poderes do Estado de 
MONTESQUIEU – o qual havia escrito: “Existem em cada Estado três tipos de poder: o poder 

legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo 

daquelas que dependem do direito civil... Chamaremos a este último poder de julgar e ao outro 
simplesmente poder executivo do Estado”. Em: O Espírito das Leis. São Paulo: Martins Fontes. 1993, 

pp. 171-172 –, “nessa classica divisão, onde a nossa Carta revelou originalidade, foi na creação de um 

quarto orgão que nenhuma Constituição possuia e que somente o publicista francez Benjamin 
Constant, preconizava” Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, (1928), p. 84. 

126 Ivair Nogueira ITAGIBA. (1947), p. 244. 
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Formem todas as nossas províncias o feixe misterioso, que 
nenhuma força pode quebrar”127; quando “a população geral 
elevava-se a quatro milhões e meio”128 de habitantes, formada por 

indo-americanos, africanos, europeus, crioulos, mestiços etc.; 
quando, enfim, ainda não se sabiam com segurança seus limites 
entre o Oiapoque e o Chuí; levanta-se o Estado/Nação brasileiro — 

pelas razões já apontadas — na forma de Império, definindo-se 
como “a associação Política de todos os Cidadãos Brazileiros” 
(Título 1o, Art. 1), sujeita sua forma de governo à “Dynastia 
Imperante da Casa de Bragança” (Título 1o, Art. 4), sob os auspícios 
da Religião Católica, Apostólica, Romana, como “Religião do 
Império” (Título 1o, Art. 5), uma vez que era a da maioria dos 
cidadãos brasileiros e a do próprio Monarca (fazendo honra à 
máxima latina Cujus regio, ejus religio); mas permitindo “o culto 
doméstico, ou particular a Todas as outras Religiões”. Esta medida 
se, por uma parte, tendo em conta a Reforma Protestante, era eco, 

por exemplo, de A Letter Concerning Toleration (1689), de John 
Locke, e do Art. X (“Ninguém pode ser incomodado por causa de 
suas opiniões, mesmo religiosas, contanto que não perturbem a 
ordem pública estabelecida pela lei”) da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão francesa (por certo, recolhido pela Carta 
brasileira em seu Título 8o, Art. 179, § V); por outra, ao manter 
constitucionalmente a hegemonia da Religião Católica, e ao 
introduzir no mesmo Juramento do Imperador a obrigação de 
mantê-la (Título 5o, Capítulo II, Art. 103), convertia-a também, 
excluídas as religiões afro-indígenas, em uma posição política: “Era 
defesa de uma homogeneidade política, que correspondia a uma 
homogeneidade cultural”129. 

                                                      
127 “O manifesto de Agosto do Príncipe Regente”, 1o. de Agosto de 1822. Em Paulo BONAVIDES – R. A. 

Amaral VIEIRA. Textos Políticos da História do Brasil. Independência – Império (I). Fortaleza: 
Imprensa Universitária da UFCE, s/d, p. 75. 

128 Américo Jacobina LACOMBE. Ensaios Brasileiros de História. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1989, p. 34. 

129 Afonso Arinos de Melo Franco. (1978), p. 33. 
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Identificado seu território — aqui entendido como elemento 
constitutivo do ser do Estado/Nação, cuja expressão geopolítica 
soberana torna-o, em sua unidade e individualidade, sujeito de 

direitos e deveres ante a comunidade internacional, reconhecidos, 
em primeiro lugar, pelos Estados Unidos da América (26 de maio 
de 1824) e, em segundo lugar, pelo México (9 de março de 1825); e 

ainda que, política e administrativamente, se encontrasse dividido 
em Províncias (Título 1o, Art. 2), isso não significava nenhuma 
situação federal entre elas e o governo central, pois não são 
consideradas  

 
“Estados distintos, ou federados, sim circunscrições territoriais, 
unidades locais, ou parciais de uma só e mesma unidade geral... 

por isso mesmo que o império é um e único, que ele não é 
dividido em províncias senão no sentido e fim de distribuir 

convenientemente os órgãos da administração”130; 
 

daí que “As Resoluções dos Conselhos Geraes de Província” 
serão remetidas para aprovação, ou ao Poder Executivo (Título 4o, 
Capítulo V, Art. 84) ou à “Assembléia Geral” (Título 4o, Capítulo V, 
Art. 85); além do que o Imperador reservava-se o poder de 
nomear, remover, “quando entender” (Título 7o, Capítulo I, Art. 

165), a seu Presidente —, definida sua personalidade política — “O 
IMPERIO do Brazil” (Título 1o, Art. 1) — e sua forma de governo — 
“Monarchico Hereditario, Constitucional, e Representativo” (Título 
1o, Art. 30), pois, está claro que os “Poderes Políticos” (Título 3o, 
Arts. 9-10), ainda que explicitamente se rechaçasse o princípio de 
que “toda a soberania reside essencialmente na Nação” (Art. III da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgados 
pela Assembléia Nacional francesa) e, em seu lugar, se aceitasse 

(em semelhança com a Constituição francesa de 1791, Título III, 
Art. 2) que “Os Representantes da Nação Brazileira são o 

                                                      
130 José Antonio Pimenta BUENO. Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. 
Brasília: Senado Federal, 1978, pp. 21-22. 
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Imperador e a Assembléia Geral” (Título 3o, Art. 11), na realidade, 
eram todos “delegações da nação” (Título 3o, Art. 12) —; o que lhe 
dá — dizíamos ─ estrutura teórica ao espírito das leis131 

constitucionais e fundamentais — enquanto que “são as que 
estabelecem as normas e relações constitutivas dos poderes 
públicos e dos direitos e deveres políticos dos cidadãos”132 ─ do 

Imperio do Brazil é o Liberalismo da Restauração ou Liberalismo 
Doutrinário, cujo princípio articulador é o princípio da legitimidade 
ou princípio monárquico. 

Parece-nos importante destacar o fato, em primeiro lugar, 
de que o Liberalismo Doutrinário, e não outro, nem qualquer 
liberalismo, em geral, é o que “deita raízes na forma mesma 
através da qual se deu a formação do Brasil como sociedade 
nacional”133; e, em segundo lugar, que essa sociedade nacional pôs-
se em curso contendo  

 
“em si uma inevitável conciliação sócio-cultural, resultante da 

necessidade de adotar os padrões ideológicos europeus... e ao 
mesmo tempo de adaptá-los a uma realidade que escapava à 
racionalidade formal daqueles padrões e que era, ela própria, 

matriz de outros padrões (indígenas, afro-brasileiros; 
propriamente nacionais)”134;  

 

                                                      
131 MONTESQUIEU, explica-o assim: “A lei, em geral, é a razão humana, enquanto governa todos os 

povos da terra; e as leis políticas e civis de cada nação devem ser apenas casos particulares onde se 

aplica esta razão humana. Devem ser tão próprias ao povo para o qual foram feitas que seria um 
acaso muito grande se as leis de uma nação pudessem servir para outra. Devem estar em relação 

com a natureza e com o princípio do governo que foi estabelecido, ou que se pretende estabelecer;... 

Devem ser relativas ao físico do país;... ao gênero de vida dos povos, ...; devem estar em relação com 
o grau de liberdade que sua constituição pode suportar; com a religião de seus habitantes, com suas 

inclinações, com suas riquezas, com seu número, com seu comércio, com seus costumes, com seus 

modos... É de todos estes pontos de vista que elas devem ser consideradas. É o que tento fazer nesta 

obra. Examinarei todas estas relações: elas formam juntas o que chamamos o ESPÍRITO DAS LEIS”. 

Em: (1993), pp. 16-17. 

132 José Antonio Pimenta BUENO. (1978), p. 14. 

133 Marco Aurélio NOGUEIRA. As Desventuras do Liberalismo, Joaquim Nabuco, a Monarquia e a 
República. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 66. 

134 Idem, Ibidem. 
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com vistas a evitar cair na armadilha de criticar o 
liberalismo específico do constitucionalismo de D. Pedro — que 
“fazia questão de reinar e de governar”135 —, a partir, por exemplo, 

de um suposto liberalismo, em geral,136, ou, o que é pior, de um 
Liberalismo Radical — pois, “em toda a actuação de d. Pedro, mais 
do que um desejo de separação entre o Brasil e Portugal, o que se 

discerne claramente é a recusa de uma Constituição demasiado 
‘democrática’, que não dava espaço suficiente para a acção do 
monarca”137 —, tecendo frases como:  

 
“Nesse contexto, os valores europeus ─ dominantes por força da 
correlação entre os países e dos quais não se podia fugir ─ 

firmavam-se muitas vezes apenas no plano retórico: ganhavam 
vida tão somente como valores ideais, eram ‘proclamados’, mas 
não efetivamente encarnados, tinham ‘vigência’, mas nem 

sempre ‘eficácia’”138. 
 

Pelo contrário, é nosso pensamento que o Liberalismo 
Doutrinário, enquanto tal, ao construir-se como lúcida reação 
tanto contra os excessos dos radicais da Revolução Francesa — 
manifestos sobretudo, entre 1792-1795, quando “os Montanheses se 
aliaram aos esfarrapados”139, ou seja, os chamados Jacobinos e 
Sans-Culottes —, assim como contra um simples retorno ao Antigo 

                                                      
135 Barbosa LIMA SOBRINHO. “Introdução” a Braz Florentino Henriques de SOUZA. Do Poder 

Moderador. Ensaio de Direito Constitucional contendo  A Análise do título V, Capítulo I da 
Constituição Política do Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1978, p. 4. 

136 Roque Spencer Maciel de BARROS, a respeito, esclarece-nos dizendo: “Em primeiro lugar, acho 

difícil definir o que seja o liberalismo, mesmo porque é da sua essência fugir às definições. Há 
liberalismos, e não liberalismo... mantendo-se, entretanto, um ponto em comum: exatamente o 

respeito pelo indivíduo, o amor à liberdade, a independência do espírito crítico, partindo daí para a 

busca de caminhos próprios”. Em: Ubiratan Borges de MACEDO. Liberalismo e Justiça Social. São 

Paulo: IBRASA, 1995, p. 181. 

137 Maria Beatriz Niza da SILVA. Movimento Constitucional e Separatismo no Brasil. 1821-1823. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p. 132. 

138 Marco Aurélio NOGUEIRA. (1984), p. 66. 

139 Albert SOBOUL. (1975), p. 197. Cfr.: Jacques GODECHOT. As Revoluções (1770-1799). São Paulo: 
Pioneira, 1976, pp. 217-234. 
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Regime — como era o caso dos tradicionalistas radicais, estilo 
Fernando VII na Espanha —; mas também contra o que, dentro 
mesmo da Revolução Francesa, havia-se considerado como 

Liberalismo Moderado — tipo Constituição de 1791 —, adquire uma 
lógica própria, uma objetividade e uma eficácia. Como sabemos, a 
síntese final desse liberalismo é uma complexa e contraditória 

posição eclética.  
 
“Os que sustentavam esta doutrina (que não se pode chamar 
tradicional, senão moderna), acreditavam no dever do monarca e 

por conseqüência do Estado em dar liberdade intelectual 
(obviamente no campo das ciências e das artes), de fomentar a 
cultura mediante a fundação de academias e colégios, de ajudar 

os sábios, artistas e intelectuais, de iniciar uma série de medidas... 
em favor das classes populares para aliviar sua miséria e seu 

desamparo, tais como, a fundação de hospitais, creches, asilos, 
etc. Todo este programa devia realizá-lo o monarca por convicção 
pessoal e amor à cultura”140;  

 

mas nunca como uma obrigação demandada pelos direitos 
que os indivíduos têm frente ao Estado. Assim sendo, tal e como 
rezava o Tratado da Santa Aliança (26 de setembro de 1815), os 
monarcas teriam que ser vistos “por seus súditos e exércitos, como 
pais de família”141. 

Até certo ponto, resta dizer que, entre outras coisas, graças 
à mentalidade patriarcal com que se havia formado a sociedade 
brasileira desde a fundação colonial do Brasil e pela imperiosa 
necessidade, no momento de sua Independência, de concentrar o 
poder político em um governo forte — ante o perigo de dispersão 
das Províncias, com a conseqüente desintegração do Império —, a 
Monarquia Constitucional do tipo doutrinário convinha bem ao 

recém criado Brasil-Independente cujo Conselho de 

                                                      
140 Raúl CARDIEL REYES. Del Modernismo al Liberalismo. La Filosofía de Manuel María Gorriño con 
un Apéndice. México:UNAM, 1989, p. 96. 

141 Jayme de ALTAVILA. (1989), p. 296. 
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Estado/Constituinte conseguiu articulá-la em torno do 
denominado Poder Moderador142. 

Ainda que já na Assembléia Constituinte de 1823 tenha 

aparecido a noção de Poder Moderador143, na realidade, essa noção 
provinha de autoria do teórico político francês Benjamin Constant 
— em um escrito publicado depois da Declaration de Saint-Ouen 

(2 de maio de 1814) e antes da Charte Constitionelle (4 de junho 
de 1814), intitulado: Réflexions sur les Constitutions et les 
Garanties avec une Esquisse de Constitution (precisamente 
publicado em 24 de maio de 1814), mais comumente conhecido 
como Cours de Politique Constitutionnelle144 —, o qual, ao falar 
dos poderes constitucionais (que nossa Constituição 
institucionalizará integralmente em seu Título 3o, Art. 10), dizia: 
“Les pouvoirs constitutionnels sont: le pouvoir royal, le 
pouvoir exécutif, le pouvoir représentatif, le pouvoir 
jucidiaire”145; definindo o pouvoir royal da seguinte maneira: 

“Elle est peut-être la clef de toute organisation politique”146; e 
atribuindo, por sua vez, a honra de sua invenção a M. de Clermont-
Tonnerre147. 

Os justos motivos de sua aparição e necessidade, segundo 
Constant, e que quebram a clássica divisão tríplice do poder 

                                                      
142 Barbosa LIMA SOBRINHO, com certa insistência, destaca: “A criação desse Poder Moderador foi a 

fórmula que permitiu a Pedro I aceitar a instituição da monarquia constitucional. E como teve receio 

de que a Assembléia Constituinte de 1823 não a admitisse, valeu-se de qualquer pretexto para 
dissolver a Assembléia”. Em (1978), p. 7. 

143 Pela primeira vez na voz do “Sr. Dias” – Terceira Sessão Preparatória. Em 30 de Abril de 1823 – e 

uma segunda pela intervenção do “Sr. Carneiro de Campos” – Sessão de 26 de junho -, principal 
redator da Constituição do Império. Cfr.: DIARIO DA ASSEMBLEIA GERAL, CONSTITUINTE, E 
LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL, (1973), Vol. I, pp. 5 e 300 respectivamente. 

144 Benjamin CONSTANT. Cours de Politique Constitutionnelle ou Collection des Ouvrages publies 

sur le Gouvernement Representatif. Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1861, Tome Premier, pp. 
165-372. 

145 Idem p. 175. 

146 Idem, p. 176. 

147 Idem, Ibidem. 
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político provinda desde Aristóteles148, seriam devidos à possível 
situação seguinte:  

 

“Les trois pouvoir politiques, tels qu’on les a connus jusqu’ici, 
le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, sont trois ressorts 
qui doivent coopérer, chacun dans sa partie, au mouvement 

général; mais quand ces ressorts dérangés se croisent, 
s’entrechoquent et s’entravent, il faut une force qui les 

remette à leur place. Cette force ne peut pas être dans l’un de 
ces ressorts, car elle lui servirait à détruire les autre; il faut 
qu’elle soit en dehors qu’elle soit neutre, en quelque sorte, 

pour que son action s’applique partout où il est nécessaire 
qu’elle soit appliquée, et pour qu’elle soit préservatrice et 
réparatrice sans être hostile”149. 

 

E conclui, como bom teórico do Liberalismo da 
Restauração : “La monarchie constitutionnelle a ce grand 
avantage, qu’elle crée ce pouvoir neutre dans la personne du 

roi, déjà entouré de traditions et de souvenirs, et revêtu d’une 
puissance d’opinion, qui sert de base à sa puissance 
politique”150 ; indicando-lhe, ademais, sua específica função : 
“L’intérêt véritable de ce roi n’est acunement que l’un des 
pouvoirs renverse l’autre, mais que tous s’appuient, 
s’entendent et agissent de concert”151.  

Praticamente seguindo o Esquisse de Constitution 
proposto por B. Constant, o Conselho de Estado/Constituinte de 
1824 ao definir assim o Poder Moderador (Título 5o, Capítulo I, Art. 
98): “O Poder Moderador é a chave de toda a organização Política, 
e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da 

                                                      
148 ARISTOTELES. Política. Madrid: Alianza Editorial, 1995, pp. 174-184. 

149 Idem, Ibidem. 

150 Idem Ibidem. 

151 Idem, Ibidem. Desta idéia do “Pouvoir royal”, informa-nos Guizot (citado por Braz Florentino 

Henriques de SOUZA, (1978), p. 42): “Um soberano fez dela, na constituição do Brasil, a base de seu 
trono, sendo ali representada a realeza como ‘poder moderador’, colocado acima dos poderes ativos, 
como um espectador e um juiz das lutas políticas”.  
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Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente 
vele sobre a manutenção de Independencia, equilibrio, e harmonia 
dos mais Poderes Politicos”; ao atribuir-lhe conjuntamente 

também o Poder Executivo (Título 5o, Capítulo II, Art. 102: “O 
Imperador é o chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus 
Ministros de Estado”); e ao indicar suas prerrogativas (por 

exemplo, Título 5o, Capitulo I, Art. 99: “A pessoa do Imperador é 
inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade 
alguma”); colocava o Imperador no centro e salvaguarda da 
Monarquia Constitucional brasileira. Pois, no que concerne à 
realeza, por um lado, “o Imperador recebera a unção sagrada que o 
fazia aos olhos dos monarcas europeus soberano legítimo e aos 
seus próprios olhos e de seu povo plus que roi”152; e, por outro,  

 
“esta Suprema Authoridade, que constitue a sua Pessoa sagrada e 

inviolavel, e que os mais sabios Publicistas deste tempo tem 
reputado um Poder Soberano distincto do Poder Executivo por 
sua natureza, fim e atribuições,... que alguns denominão Poder 

Neutro, ou Moderador, e outros Tribunicio he especial nos 
Governos Representativos”153. 
 

                                                      
152 Oliveira LIMA. O Movimento da Independência. 1821-1822. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 450. 

153 “Sessão de 26 de Junho”. “O Sr. Carneiro de Campos”. Em: DIARIO DA ASSEMBLEA GERAL, 

CONSTITUINTE, E LEGISLATIVA DO IMPERIO DO BRASIL. (1973), Vol. I, p. 300. Defendido por 

alguns — por exemplo, por Braz Florentino Henriques de SOUZA, dizendo: “Vê-se pois, que da 
mesma natureza das coisas atentamente observadas, e não de um puro esforço de imaginação, 

nascem para a teoria científica o ‘Poder Moderador’ reconhecido pela Constituição brasileira”. Em: 

(1978), p. 33—-, criticado por outros — por exemplo, por Zacaryias de Góes e VASCONCELOS ao 

refletir sobre o fato de que o Imperador “não está sujeito a responsabilidade alguma” (Título 5o, 
Capítulo I, Art. 99), dizia: “Só há, só podem haver dois reis irresponsáveis, o absoluto e o das 

monarquias representativas, ou, por outros termos, o da Ordenação do reino, ou o da Constituição 

do Império” (Em: Da Natureza e Limites do Poder Moderador. Brasília: Senado Federal, 1978, p. 22) 
—, não obstante, uma vez que “todas as teses da Constituição, relativas ao poder moderador, são, 

como se vê, dominadas por aquela que solenemente declara a pessoa do Imperador inviolável, 

sagrada, não sujeita a responsabilidade alguma” (Zacaryias de Góes e VASCONCELOS. (1978), p. 29), 
a partir dessa “superioridade moral da realeza” (Tobias BARRETO. A Questão do poder  Moderador e 

Outros Ensaios Brasileiros. Petrópolis/Brasília: Vozes/INL, 1977, p. 82) procurou-se articular a teoria 
do Império do Brasil. 
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Assim pois, denegado o fato, pelo próprio Imperador 
(possivelmente, desde a dissolução brusca da Assembléia 
Constituinte de 1823), de que a soberania da Nação fora apenas 

representada pela “Assembléia Geral”; e sendo representada por o 
“Imperador, e a Assembléia Geral” (Título 3o, Art. 11), apesar do 
protesto franco de Frei Caneca — o qual insistia em que “o Brazil 

com os olhos abertos está firme em que a soberania reside na nação 
e não no imperador, que é creatura sua”154 —; a Assembléia Geral, 
salvadas as prerrogativas reais e fazendo um grande esforço 
democrático, ficou dividida em duas Câmaras (Título 4o, Capítulo I, 
Art. 14): uma vitalícia — a Câmara de Senadores (Título 4o, 
Capítulo III, Art. 40), como que dando força conservadora e 
estabilizadora ao regime — e outra temporal (4 anos) — a Câmara 
de Deputados (Título 4o, Capítulo II, Art. 35) como que cumprindo 
permanentemente uma missão de aggiornamento legislativo. 

Ambas as Câmaras, portanto, constituindo-se em 

Assembléia Geral representavam o Poder Legislativo, cujo trabalho, 
por causa da forma como estava constituído — “O Poder Legislativo 
é delegado à Assembléia Geral com a Sancção do Imperador” 
(Título 4o, Capítulo I Art. 13) —, enfrentava diretamente o veto155 
suspensivo156 do Imperador, por suposto, muitas vezes assessorado 
por seu Conselho de Estado (Título 5o, Capítulo VII, Art. 1d37-144), 
isto é, por — conforme as palavras de João Camillo de Oliveira 
Torres — o “cérebro da monarquia”, pois, “a êlle afluíam todos os 
assuntos que deviam ser decididos e dêle partiam tôdas as decisões. 
E nêlle as decisões se tomavam”157. 

                                                      
154 Frei Joaquim do Amor Divino CANECA. “Typhis Pernambucano”, 27 de maio de 1824. Em: (1976) 

Tomo II, p. 550. 

155 “Veto é a recusa de sanção”, nos diz Ernesto RODRIGUES. (1981), P. 15. 

156 Joaquim Rodrigues de SOUSA. Analyse e Commentario da Constituição Política do Imperio do 
Brazil. São Luiz: Typ. B. de Mattos, 1867, Vol. I, p. 268. 

157 João Camillo de Oliveira TORRES. (1964), p. 161. 
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As eleições para Deputados e Senadores, tanto para a 
Assembléia Geral, como para os “Conselhos Geraes das Províncias” 
(Título 4o, Capítulo VI, Art. 90), davam ao regime seu caráter 

timocrático. Evidentemente, por serem “Eleições indirectas 
elegendo a massa dos Cidadãos activos em Assembléas Parochiaes 
os Eleitores de Provincia, e estes os Representantes da Nação, e 

Provincia” (Título 4o, Capítulo VI, Art. 90), aparentemente davam 
ao regime um ar democrático; mas, na realidade, pelas condições 
impostas de exclusão/inclusão (Título 4o, Capítulo VI, Arts. 91-95) 
para ter direito de eleger, de ser eleito e de votar — ou melhor de 
pertencer à categoria de Cidadãos activos158, isto é, de “Os 
Cidadãos Brazileiros, que estão no gozo de seus direitos políticos” 
(Título 4o, Capítulo VI, Art. 91, § I), e, em conseqüência, apesar do 
que rezava o Título 2o, Arts. 6-8 (referentes precisamente a indicar 
a condição Dos Cidadãos Brazileiros), de pertencer real e 
oficialmente ao Império do Brasil, o qual “é a associação Política de 

Todos os Cidadãos Brazileiros” (Título 1o, Art. I) —, tal caráter 
democrático tornava bastante-se elitista, em si, e não apenas por 
seu caráter censitário; pois, se acreditamos em Pimenta Bueno — 
quando fala daqueles excluídos por causa de “Não tiverem de renda 
líquida annual cem mil réis por bens de raiz, industria, commercio, 
ou Empregos” (Título 4o, Capítulo VI, Art. 91, § V) —, no Brasil 

                                                      
158 Emmanuel Joseph SIEYÉS escreveu: “Até agora, não temos exposto mais que os ‘direitos naturais 

e civis’ dos cidadãos. Resta-nos por conhecer quais são os direitos “políticos”. A diferença entre estas 
duas classes de direitos consiste em que os direitos naturais e civis são aqueles para cuja manutenção 

e desenvolvimento a sociedade foi constituída; e os direitos políticos são aqueles mediante os quais a 

sociedade é formada. Melhor será para dar maior clareza à linguagem chamar aos primeiros direitos 

‘passivos’ e aos segundos, direitos ‘ativos’. Todos os habitantes de um país devem desfrutar dos 
direitos do cidadão ‘passivo’: todos têm direito à proteção de sua pessoa, de sua propriedade, de sua 

liberdade, etc; contudo nem todos têm direito a desempenhar um papel ativo na formação dos 

poderes públicos, nem todos são cidadãos ‘ativos’”. Em: David PANTOJA MORAN (Comp.). Escritos 
Políticos de Sieyés. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 183. De sua  parte ARISTÓTELES, 

depois de fazer algumas considerações em torno da pergunta: “a quem se deve chamar ‘cidadão’ e 

quem é o ‘cidadão’?”  respondeu: “de modo que quem é o cidadão, do anterior resulta claro: aquele a 
quem está permitido compartir o poder deliberativo e judicial, este dizemos que é cidadão desta 

cidade, e cidade, em uma palavra, é o conjunto de tais pessoas capacitado para uma vida auto-
suficiente”. Em: (1995), p. 109. 
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desse tempo, “quase que é preciso ser mendigo para não possuir tal 
rendimento, ou pelo menos ser homem perfeitamente vadio e 
inútil”159. 

E nesta exclusão/inclusão à hora de eleger parte dos 
representantes da soberania nacional (outra parte, como sabemos, 
pertencia ao Imperador), a partir do conceito de Cidadão activo, 

encontramos a base de sustentação econômica do Liberalismo 
Brasileiro que impulsionou o Império. Pois, como já se perguntava 
e respondia o chamado Pai do Liberalismo:  

 
“Se o homem é tão livre no estado de natureza como se tem dito, 
se ele é o senhor absoluto de sua própria pessoa e de seus bens, 

igual aos maiores e súdito de ninguém, por que renunciaria a sua 
liberdade, a este império, para sujeitar-se à dominação e ao 
controle de qualquer outro poder? A resposta é evidente: ainda 

que no estado de natureza ele tenha tantos direitos, o gozo deles é 
muito precário e constantemente exposto às invasões de outros. 

Todos são tão reis quanto ele, todos são iguais, mas a maior parte 
não respeita estritamente, nem a igualdade nem a justiça, o que 
torna o gozo da propriedade que ele possui neste estado muito 

perigoso e muito inseguro”160. 
 

Em tais circunstâncias, “o objetivo capital e principal da 
união dos homens em comunidades sociais e de sua submissão a 

governos é a preservação de sua propriedade”161. Segundo Locke, 
“aí encontramos a base jurídica inicial e a gênese dos poderes 
legislativo e executivo, assim como dos governos e das próprias 
sociedades”162. 

Assim sendo, no caso específico do Brasil, quem o torna 
independente de Portugal, seja por causa de uma possível 

                                                      
159 José Antônio Pimenta BUENO. (1978), p. 192. 

160 John LOCKE. Segundo Tratado sobre o Governo Civil e Outros Escritos. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 
156. 

161 Idem, Ibidem. 

162 Idem, p. 157. 
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recolonização ou pelo perigo que significava uma tradução 
brasileira do Liberalismo Radical (estilo Haiti), e apropria-se do 
Poder Constituinte163, é a classe dominante, isto é, uma elite164 de 

proprietários fisiocratas que assumem em sua práxis política esse 
liberalismo eclético, em moda naquele tempo, chamado 
Liberalismo Doutrinário. 

Liberalismo este que, se observarmos bem, de nenhuma 
maneira, entrará em contradição com a “estrutura escravocrata e 
colonial da sociedade... e o caráter tardio da Revolução 
Industrial”165 em que viviam. Porque, segundo havia escrito Locke,  

 
“embora os homens ao entrarem na sociedade renunciem, à 
igualdade, à liberdade e ao poder executivo que possuíam no 

estado de natureza, que é então depositado nas mãos da 
sociedade, para que o legislativo deles disponha na medida em 

que o bem da sociedade assim o requeira, cada um age dessa 
forma apenas com o objetivo de melhor proteger sua liberdade e 
sua propriedade (pois não se pode supor que nenhuma criatura 

racional mude suas condições de vida para ficar pior), e não se 
pode jamais presumir que o poder da sociedade, ou o poder 
legislativo por ela instituído, se estenda além do bem comum”166. 

 

Por conseguinte, ainda que — como vimos — a elite no 
poder evitou um pacto ou contrato social original e originante — 
substituindo-o por um simples pacto constitucional —, o certo é 
que, bem observadas as condições em que se desenvolvia a vida 
nacional daquela época — enquanto “era inteiramente inviável a 
abolição naquele momento no Brasil, como era ela inviável nos 

                                                      
163 Enquanto que, como diria SIEYÉS: “o que se constitui não é a nação, senão seu estabelecimento 

político... O poder constituinte tem capacidade para tudo a este respeito. Não está submetido de 

antemão a uma Constituição dada”. Em: David PANTOJA MORAN (Comp.). (1993), p. 183. 

164 Afonso Arinos de Melo FRANCO, um tanto enfático e como que querendo acabar com discussões 
estéreis a respeito, diz: “Todos os povos têm elite. Não há revolução em nenhum lugar, de nenhuma 
natureza, que não tenha sido feita por elite”. Em: (1978), p. 28. 

165 Emília Viotti da COSTA. (Depoimento de). (1985), p. 7. 

166 John LOCKE. (1994), p. 159. 
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Estados Unidos, pela mesma razão da economia, baseada na 
agricultura extensiva”167 ─, não era apenas por causa do bem 
comum que se tinha assumido esse tipo de liberalismo; senão, se 

assim se entende, pela mesma metamorfose que, a essas alturas, o 
próprio Liberalismo havia sofrido. 

Quer dizer, se, por um lado, o próprio Rousseau, em seu 

Contrato social, havia escrito:  
 
“Qual! A liberdade só se mantém com o apoio da servidão? 
Talvez. Os dois opostos se tocam. Tudo que não é natural tem 

seus inconvenientes, e a sociedade civil mais do que todo o resto. 
Tais posições infelizes como essas estabelecem-se onde só se pode 
conservar sua liberdade às expensas de outrem, e onde o Cidadão 

só é perfeitamente livre, enquanto o escravo é extremamente 
escravo”168;  

 

por outro, a mesma Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão169, promulgada pela Convenção Nacional de 1793 
(constando de 35 Artigos), à semelhança da de 1789 (a qual tinha 
apenas 17 Artigos), continuava sustentando que: “I- ...O governo é 
instituído para garantir ao homem o gozo destes direitos naturais e 
imprescriptíveis”, entre os quais, para o caso, encontrava-se o de 
“propriedade” (Art. II); e, finalmente, se também levamos em 
consideração, por uma parte, que o Consulado — sob o comando 
de Napoleão Bonaparte —, aos 20 de maio de 1802, havia 
restabelecido a escravidão nas colônias francesas; e, por outra, que 
à elite brasileira (basicamente com um fundo de formação 
aristotélico-tomista) não lhe eram estranham as teses de 
Aristóteles em particular a que diz respeito à escravidão170; então, 

                                                      
167 Afonso Arinos de Melo FRANCO. (1978), p. 46. 

168 Jean-Jacques ROUSSEAU. Discurso sobre a Economia Política e Do Contrato Social. Petrópolis: 
Vozes, 1995, p. 150. 

169 Jayme de ALTAVILA. (1989), pp. 293-296. 

170 A tese central de ARISTOTELES a respeito é a seguinte: “...está claro que, por natureza, uns são 
livres e os outros escravos. E que a estes convém a escravidão, e é justa”. Em: (1995), p. 49. 
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como bem viu Joaquim Nabuco nessa democracia econômica: “... 
pela Constituição, os cidadãos brasileiros não podem ser reduzidos 
à condição de escravos, mas os escravos não são cidadãos 

brasileiros, desde que a Constituição só proclama tais os ingênuos e 
os libertos”171. Não, em realidade, os escravos não eram cidadãos 
brasileiros, senão propriedade de cidadãos brasileiros, isto é, “o que 

sendo homem não se pertence por natureza a si mesmo, senão que é 
um homem de outro, esse é, por natureza, escravo. E é homem de 
outro o que sendo homem, é uma possessão”172. Tal possessão, era 
absolutamente garantida pela Constituição do Império ao 
prescrever — dentro do Título 8o Das Disposições Geraes, e 
Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros — 
o seguinte: “É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua 
plenitude” (Art. 179, § XXII). 

É claro, a existência da escravidão tampouco entrava em 
contradição com o que estipulava o Título 8o, Art. 179, § XIX, ao 

dizer: “Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de 
ferro quente, e todas as mais penas crueis”; pois, tais disposições — 
como o indicava bem o cabeçalho do Título 8o — garantiam os 
Direitos Civis, e Políticos dos cidadãos Brazileiros. 

Além disso, tanto a força outorgada às prerrogativas 
reais173 no dispositivo constitucional (Título 5o, Capítulos I-II, Arts. 
98-102), como a concessão plena da cidadania brasileira (isto é, a 
absoluta capacidade para exercer simultaneamente os direitos civis 
e políticos) apenas reconhecida aos Cidadãos activos (ainda que 
entrasse em flagrante contradição com o que se sustentava no 
Título 8o, Art. 179, § XIV, em ordem a que “todo Cidadão pode ser 
admitido aos Cargos Publicos Civis, Politicos, ou Militares, sem 

                                                      
171 Joaquim NABUCO. O Abolicionismo. Petrópolis: Vozes, 1988, p. 91. 

172 ARISTOTELES, (1995), p 47. 

173 “Este poder de agir discricionariamente em vista do bem público na ausência de um dispositivo 

legal, e às vezes mesmo contra ele, é o que se chama de prerrogativa”, nos diz John LOCKE. Em: 
(1994), p. 182 
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outra differença, que não seja a dos seus talentos, e virtudes”); 
ademais de evidenciar as contradições próprias de um liberalismo 
eclético (por exemplo, a metamorfose prática, vital, de fato e de 

direito, entre subditos e cidadãos), qual era o Liberalismo 
Doutrinário do Brasil-Independente; também, à larga, mostraria 
sua fragilidade. Pois, como já dizia Rousseau: “O corpo político, 

tanto quanto o corpo humano, começa a morrer desde que nasce e 
traz em si mesmo as causas de sua destruição”174. 

Nesse sentido, como iria se tornando costumeiro nas 
revoluções brasileiras, não eram necessários nem os radicalismos 
ao estilo, por exemplo, da Confederação do Equador (estabelecida 
em 2 de julho de 1824), nem sequer a intransigência do Imperador 
— tal como se havia manifestado durante a crise da abdicação (6/7 
de abril de 1831), pondo em perigo até o princípio monárquico, ao 
defender uma de suas prerrogativas constitucionais (Título 5o, 
Capítulo I, art. 101, § VI) diante do povo e da tropa reunidos, os 

quais exigiam que devolvesse o Ministério aos Ministros nomeados 
em 19 de março de 1831 e, conseqüentemente, demitisse os 
recentemente nomeados em 5 de abril —, o qual preferiu abdicar a 
ser lesado em suas prerrogativas reais e, em conseqüência, 
desobedecer à Constituição que ele mesmo havia outorgado175, 
para que não apenas se fosse democratizando o regime 
monárquico constitucional176 — a começar pela manifestação 
                                                      
174 Jean-Jacques ROUSSEAU. (1975), p. 143. 

175 Pois, segundo confiou a Pontois, encarregado dos negócios da França no Brasil, representante de 

Luis Felipe: “sou liberal, o chefe dos constitucionais, mas nunca serei o cabeça dos revolucionários”. 

Em: Otávio Tarquínio de SOUZA. História dos Fundadores do Império do Brasil. A vida de D. Pedro I. 
Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editôra, 1960, Vol. IV, Tomo III, p. 913. 

176 Oliveira LIMA faz a seguinte reflexão a respeito do Império liberal brasileiro: “... para que 

florescesse verdadeiramente um império, faltavam porém as condições necessárias. Sobre que 

fundamentos havia de descansar um regime de essência monárquica posto que constitucional, onde 

não existiam uma nobreza privilegiada, um exército disciplinado e um clero sectário do direito 

divino dos reis? O clero brasileiro era das classes nacionais o mais liberal; o exército só se conseguia 
reforçar com mercenários; a nobreza não se trazia do berço, antes se conquistava no decorrer da 

existência deixando de formar uma casta para significar uma distinção individual. O Império foi pois 

de fato desde o seu início uma ‘democracia coroada’, em que o executivo começou por prevalecer e o 
legislativo acabou por predominar”. Em: (1997), pp. 450-451. 
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federalista e a supressão do Conselho de Estado no Acto Addicional 
de 12 de agosto de 1834, o qual resulta na primeira reforma 
constitucional e na lei de 12 de maio de 1840, que ajuda a 

interpretar alguns artigos do anterior Acto Addicional —, senão, se 
se quer, “inclusive até a mudança da forma de governo para o 
regime republicano”177. Basta ler os Arts. 174 a 177 da Constituição 

do Império e combiná-los com o Art. 65 para chegar a esta 
conclusão. 

Ademais, como sabemos, o povo brasileiro nunca abdicou 
de todo de sua soberania — “Soberania quer dizer autoridade 
suprema” nos diz Clovis Bevilaqua178. E o Império Liberal fundado 
por D. Pedro I, entre a tensão do exercício do poder real/pessoal do 
Imperador 179 e as demandas cada vez mais democráticas da 
população brasileira, através de alguns de seus mais lúcidos porta-
vozes180, ao ir-se ressentindo, ia anunciando seu ocaso inevitável181. 
E ainda que isso não nos interesse mais aqui, ao encerrar nosso 

capítulo, queremos destacar que, através do processo de formação 
da Monarquia Constitucional (como o mostraria no processo de 
formação da República), sem dúvidas, o povo brasileiro havia 
aprendido, do braço do Liberalismo, que o “eu penso, logo existo” 
de Descartes182 e da Ilustração, de nenhuma maneira — ainda que a 

                                                      
177 José de Barros WANDERLEY. Em: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro. (1928), 
p. 139. 

178 Clovis BEVILAQUA. Direito Publico Internacional A Synthese dos Principios e a Contribuição do 
Brasil. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1939, Tomo I, p. 207. 

179 O Visconde de URUGUAI dizia: “A máxima – ‘o Rei reina e não governa’- é completamente vasia 

de sentido para nós, pela nossa Constituição”. Em: Ensaio sôbre o Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1960, p. 342 

180 Basilio de MAGALHÃES (por). “A ‘Circular’ de Teophilo Ottoni”. Em: Revista do Instituto 
Histórico e Geographico Brasileiro. Tomo LXXVIII. (1915) Parte II. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

1916, pp. 193-367. 

181 Oliveira VIANNA escreveu: “O Constitucionalismo – reação contra o autocratismo do antigo 

regime – tinha, como se vê, por pressuposto fundamental a soberania do Povo, ou melhor, a 

Democracia Representativa”. Em: O Ocaso do Império. Recife: FUNDAJ/Editora Massangana 1990, p. 
22. 

182 DESCARTES, Os princípios da Filosofia. Lisboa: Guimarães Editores, 1995, p. 53. 
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Constituição imperial não lhe garantisse o direito de rebelião, tal e 
como o garantiam as Declarações dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (a da Assembléia Nacional, de 1789 no Art. II; a da 

Convenção Nacional, de 1793, no Art. XXXIII) —, seria útil se não 
fosse acompanhado simultaneamente do convocador e solidário 
“Eu me revolto, logo existimos” de Camus183. 

                                                      
183 Albert CAMUS. O Homem Revoltado. Rio de Janeiro: Editora Record, 1996, p. 35. 





 

CONCLUSÃO 

 
Como dizíamos em nossa Introdução, ao longo do nosso 

trabalho, entre outras coisas, procuramos, de entrada, mostrar 

historicamente as queixas pela carência de um pensamento 
próprio, peculiar, original de Ibero-américa, em geral, e do Brasil 
em particular; ao mesmo tempo que sua urgente procura, 
conseqüência da adoção, adaptação ou transplante de um 
pensamento fora do lugar, principalmente de origem europeu, e a 

necessidade de cancelamento deste fenômeno. 
Ao nos dedicar a estudar dessa perspectiva, de maneira 

privilegiada, o Liberalismo brasileiro da Constituição Política do 
Império do Brasil, jurada e promulgada por D. Pedro I, em 25 de 
março de 1824, descobrimos esse mesmo fenômeno e o mostramos 
em seu desenvolvimento histórico e não apenas, por assim dizer, 
filosófico. Sem embargo, como o objetivo de nosso trabalho não era 
meramente o de comprovar a adoção, adaptação ou transplante de 

um pensamento fora do lugar — sob todas as luzes evidente —, 
senão o de desafiar-nos a descobrir, para dizer de alguma maneira, 
o grau ou nível de adaptação, ou, se se prefere — em atenção à 
demanda de um pensamento próprio surgida das críticas a um 
pensamento fora do lugar —, sua originalidade, então a esse fim 
dirigimos nossos esforços. 

Assim sendo, ao final de nossa investigação, descobrimos e 

concluímos — claro, com as vantagens e desvantagens que um 

trabalho da envergadura do nosso oferece — o seguinte: 

Em primeiro lugar, que o tão propalado problema da 
carência de originalidade ou não, da filosofia em Ibero-américa 
e/ou Brasil não deve ser estudado tão só no interior do fenômeno 

estritamente filosófico que significa o transplante de um 

pensamento que resulta sempre fora do lugar, senão, melhor, no 
interior da formação social e desenvolvimento histórico da 
sociedade que lhe dá origem ou o adapta a suas necessidades. 
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Ao estudar o Liberalismo brasileiro em pauta, desse ponto 
de vista, em segundo lugar, pudemos descobrir, não unicamente as 
causas e razões de sua adoção e adaptação, como também, o que 

mais nos interessou aqui, sua carga de identidade ou originalidade. 
Isto é, se bem que por um lado, encontramos um Liberalismo 
Doutrinário de raízes européias; por outro, também nos 

deparamos com um Liberalismo brasileiro que, de certo modo, 
surgindo de necessidades históricas próprias, organizava 
constitucionalmente a administração de um país ibero-americano 
com fisionomia singular, qual era o Brasil-Independente. 

Isso significa, em terceiro lugar, que a originalidade do 
Liberalismo brasileiro que nos ocupa, encontramo-la, melhor que 
no confronto ou comparação da quantidade de idéias importadas, 
imitadas ou adaptadas do — digamos assim — modelo liberal 
original (neste caso, o denominado Liberalismo Doutrinário), por 
meio do estudo da capacidade de adaptação e transplante que tais 

idéias têm na relação com a realidade sócio-histórica — neste caso 
— brasileira, e vice-versa. 

Naturalmente, em quarto lugar, descobrimos também que, 
para não criticá-lo a partir de outro modelo distinto do 
Liberalismo, nem tampouco considerá-lo, sem mais, como um 
pensamento fora do lugar, era necessário identificar com bastante 
precisão, tanto histórica como filosoficamente, qual tipo de 
Liberalismo era aquele de que estamos tratando. Em nosso caso, 
como já temos dito, trata-se do Liberalismo Doutrinário que, ao 
servir teoricamente para a articulação da Constituição de 25 de 
março de 1824, transformou-se no Liberalismo brasileiro que 
procurávamos. 

Dotado de uma grande maleabilidade, devida tanto à 

circunstância histórica que lhe deu origem, bem como a seu 
caráter eclético, em quinto lugar, parece-nos que o Liberalismo 
Doutrinário foi o que, ao resultar sumamente apropriado — 
segundo a elite dirigente — para organizar politicamente o recém-
nascido Brasil Independente, mostrou-nos, por um lado, a 
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fragilidade da argumentação que, neste caso, sustentava ou 
suspeitava das idéias fora do lugar e, por outro, da carência de 
originalidade do Liberalismo brasileiro; pois, pelo contrário, visto 

não só desde os Fundadores do Império Brasileiro, senão, 
sobretudo, desde a própria lógica de sua estrutura teórica, bem 
poderíamos dizer que as idéias estão no seu lugar. E ainda que não 

nos conformemos de todo com os resultados de nossa investigação 
e, dessa forma, convivamos com a carência — do ponto de vista 
estritamente filosófico — de um maior esforço de originalidade ao 
pensar a realidade ibero-americana e/ou brasileira, o certo é que, 
observadas as coisas do ponto de vista rigorosamente histórico, a 
tal exigência de originalidade, por uma parte, resulta demasiado 
idealista; por outra, um tanto anacrônica; finalmente, ingênua em 
relação à nova vida que, graças à transformação sofrida pela 
adoção, adaptação, transplante, haviam adquirido as idéias 
originais em outro lugar. 

Por conseguinte, ao fim das contas — como temos 
procurado demonstrar ao longo do nosso trabalho —, a tão por nós 
pretendida originalidade do Liberalismo brasileiro em questão — 
fruto das idéias fora do lugar —, temo-la encontrado configurada, 
de forma privilegiada, incluso suas contradições, no conteúdo 
integral da Constituição Política do Império do Brasil de 1824. 

E dificilmente, levando em consideração as circunstâncias 
que lhe deram origem, ao mesmo tempo em que fazendo o esforço 
de situar-se em seu momento histórico, seria possível tecer uma 
crítica acre e corrosiva sobre essa cosmovisão liberal 
constitucional. Não, pelo menos, em nome de um pretenso 
Liberalismo, em geral, pois, como vimos, segundo as 
transformações sofridas em seu desenvolvimento histórico, não 

existe. Nem tampouco do suposto ponto de vista de um 
Liberalismo Radical — presuntivamente entendido como o 
representante monolítico universal, paradigmático de todo e 
qualquer Liberalismo —, pois, por uma parte, sabemos das 
mudanças ocorridas no interior do próprio Liberalismo Radical 
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(umas vezes monárquico constitucional, outras republicano); e, 
por outra, sendo ele mesmo uma particularidade do Liberalismo, 
de certo modo arbitrariamente universalizada, se pretenderia 

criticar o Liberalismo Doutrinário — fazendo, além do mais, 
abstração de sua específica circunstância histórica — a partir de 
uma cosmovisão liberal que não é a sua. Se, apesar destas 

advertências, ou, melhor, levando-as em consideração, assim 
mesmo, se o criticasse — como o cremos justo com qualquer 
pensamento político —, pelo menos, deve-se ter cuidado de que a 
crítica não seja vertida fora do lugar. 

Em conformidade com o resultado mais denso de nossa 
investigação, para evitar cair em semelhante erro, torna-se 
necessário aprender a lição de combinar a Filosofia com a História 
ou a História com a Filosofia, pois a vida humana é uma práxis 
definida como pensamento e ação simultaneamente. Foi assim que 
descobrimos e comprovamos, para nossa própria surpresa, que 

nosso ponto de partida inicial traçado sobre a afirmação feita por 
alguns historiadores da filosofia de Ibero-america e/ou Brasil em 
relação às idéias fora do lugar, quando nos propusemos – a partir 
de um horizonte de compreensão rigorosamente histórico – 
procurar-lhes seu lugar ou originalidade dentro de seu processo 
histórico específico, se bem, por um lado, segundo nosso estudo, 
era certamente verdade que eram idéias transplantadas; não 
obstante, por outro, parecia-nos que tal afirmação não era de todo 
objetiva, pois, olhada a Filosofia desde o ingrediente proporcionado 
pela História, resultava que tais idéias estavam, e estão — como 
dizíamos — concretamente em seu lugar. 

Mesmo assim, sem embargo, abrigamos a esperança de 
que, algum dia, tanto o Brasil como toda Hispano-américa, possam 

sentir orgulho, não apenas de um pensamento de transplantada 
originalidade, senão de um pensamento que, tanto por força de sua 
criatividade, assim como por encarar de forma mais franca o 
desafio que lhe propõe a realidade circundante, seja capaz de 
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apresentar-se como um pensamento próprio e, por conseguinte, 
original. 
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