
João Francisco Lisboa



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JORNAL DE TIMON



Mesa Di re to ra
Biê nio 2003/2004

Se na dor  José Sar ney
Pre si den te

Se na dor Pa u lo Paim
1º  Vice-Pre si den te

Se na dor Edu ar do Si que i ra Campos
2º Vi ce-Presidente

Se na dor Ro meu Tuma
1º Se cre tá rio

Se na dor Alber to Silva
2º Se cre tá rio

Se na dor He rá cli to Fortes
3º Se cre tá rio

Se na dor  Sér gio Zam bi asi
4º Se cre tá rio

Su plen tes de Se cre tá rio

Se na dor João Alber to Souza Se na dora Serys Slhessarenko
Se na dor  Ge ral do Mes qui ta Júnior Se na dor Mar ce lo Cri vel la

Con se lho Edi to ri al
Se na dor José Sarney

Pre si den te
Jo a quim Cam pe lo Mar ques

Vi ce-Presidente

Con se lhe i ros
Car los Hen ri que Car dim Carl yle Cou ti nho Ma dru ga

      João Almi no Ra i mun do Pon tes Cu nha Neto



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edi ções do Se na do Fe de ral – Vol. 28

JORNAL DE TIMON

Ele i ções na Anti gui da de. Ele i ções na
Ida de Mé dia. Ele i ções na Roma Ca tó li ca,

Ingla ter ra, Esta dos Uni dos, Fran ça, Tur quia
∗

Par ti dos e ele i ções no Ma ra nhão

João Fran cis co Lis boa

Bra sí lia – 2004



EDIÇÕES DO
SENADO FEDERAL

Vol. 28

O Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral, cri a do pela Mesa Di re to ra em
31 de ja ne i ro de 1997, bus ca rá edi tar, sem pre, obras de va lor his tó ri co 

e cul tu ral e de im por tân cia re le van te para a com pre en são da his tó ria po lí ti ca,
eco nô mi ca e so ci al do Bra sil e re fle xão so bre os des ti nos do país.

Pro je to grá fi co: Achil les Mi lan Neto
© Se na do Fe de ral, 2004
Con gres so Na ci o nal
Pra ça dos Três Po de res s/nº – CEP 70165-900 – Bra sí lia – DF
CEDIT@se na do.gov.br
Http://www.se na do.gov.br/web/con se lho/con se lho.htm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lis boa, João Fran cis co, 1812–1863.
Jor nal de Ti mon : ele i ções na Anti güi da de, ele i ções na

Ida de Mé dia, ele i ções na Roma Ca tó li ca, Ingla ter ra, Esta dos
Uni dos, Fran ça, Tur quia, par ti dos e ele i ções no Ma ra nhão / 
João Fran cis co Lis boa. -- Bra sí lia : Senado Fe de ral, Con se lho
Edi to ri al, 2004.

326 p. -- (Edi ções do Se na do Fe de ral ; v. 28)

1. Ele i ção, his tó ria, Anti güi da de. 2. Ele i ção, his tó ria,
Ida de Mé dia. 3. Ele i ção, his tó ria, Ma ra nhão. 4. Par ti do
Po lí ti co, his tó ria, Ma ra nhão. I. Tí tu lo. II. Sé rie.

CDD 324.9



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Su má rio

UM HISTORIADOR HUMANISTA

José Sar ney
pág. 13

ELEIÇÕES NA ANTIGUIDADE

ESPARTA E ATENAS

Li cur go re vo lu ci o ná rio – Hé ra ult-de-Sé chel les, e as leis de Mi nos e
Só lon – Os escru ti na do res pre sos, e a ma i o ria dos gri tos – As
assem bléi as po pu la res em Ate nas – A guar da cita – Os ora do res de
esta do – Os ma ru jos na tri bu na – Extra or di ná ria elo qüên cia de um
ora dor mudo – Os ven ce do res de Sa la mi na – Aris ti des pas san do
cha pas – Um rei co mu nis ta – As qu a ren ta e seis ele i ções de Fó ci on

– Os três mons tros de Ate nas.

pág. 17

ROMA

A REPÚBLICA

Di re i to ele i to ral – O tra je dos can di da tos – O de cên vi ro Ápio vo -
tan do em si mes mo – Os Gra cos – A no bre za e a ple be – Dis cur so
de Ti bé rio – Os clu bes de San ta na e São João, em Roma – Os ca ce -
te i ros ro ma nos – As ur nas rou ba das – Os no men cla do res, pon tos
da co mé dia ele i to ral – Bal cões de co mér cio de vo tos –  Ban que te de 
dez mil me sas – Pe dra das nas ruas – Os con vê ni os dos can di da tos – 
Ali an ças po lí ti co-ma tri mo ni a is – Um ces to de lixo – Ca tão des cal ço
e ape dre ja do – As cé du las es cri tas por uma só  mão – A ta qui gra fia
e o sis te ma de ro lha – O tri ún vi ro Mar co Antô nio sal tan do te lha dos 

– As suas bar bas e a sua  saia de mu lher.

pág. 31



O IMPÉRIO

O his to ri a dor Tá ci to – A tro ca de ca be ças – O sé cu lo de Pé ri cles e 
de Au gus to – As ado ções im pe ri a is, co me ça das em Au gus to e
con ti nu a das em Luís Na po leão – Cir cu la res de Ti bé rio, ga ran tin do 
a li ber da de do voto – O jor na lis ta Cre mú cio Cor do – Um im pe ra dor
ver me lho e o côn sul Inci ta tus – Um po bre ho mem re cru ta do para
im pe ra dor – O man jar dos de u ses – Os ca sa men tos de Nero –
Gal ba lo gran do os seus ele i to res – As be i jo cas de Otão – O alar ve
im pe ri al e o pas te lão mons tro – Os im pe ra do res de te a tro –  A

púr pu ra ou a mor te.

pág. 57

ELEIÇÕES NA IDADE MÉDIA E TEMPOS MODERNOS

ROMA CATÓLICA

Ele i ções dos pa pas – S. Pe dro, che fe de gru po, faz re sis tên cia à
jus ti ça, co me te o cri me de ofen sas fí si cas com mu ti la ção, e muda
de par ti do – Mis são do Pa pa do – Os pon tí fi ces tri bu nos – Ali an ça 
da re li gião e da de mo cra cia – Uma pa la vra der ri ba um rei – Cen -
to e trin ta e sete pes so as mor tas na ele i ção do Papa Dâ ma so –
Um fran go com seu re che io de pa pas – Exco mu nhões ele i to ra is
– Um Pon tí fi ce guar da dor de por cos – A me lhor ma ne i ra de des -

co brir as cha ves de S. Pe dro.

pág. 69

INGLATERRA – ESTADOS UNIDOS

O pri me i ro in glês que com prou vo tos – Pro gres si va ca res tia do
gê ne ro – Uma ele i ção por qua tro li bras no prin cí pio, e um voto por
três mi lhões no fim – Ele i ções de um só voto – A Ingla ter ra pos ta
fora da lei – Ta ri fa das cons ciên ci as – Os bran cos e os azu is – Pro -
cis são e mú si ca ele i to ral – Car ros, dís ti cos e ban de i ras – Ba ta lha de
lama, fru tas po dres, ovos cho cos e soco – Be bi das tem pe ra das –
Dig nís si mos ele i to res es ti ra dos pe las ruas – Os Hus tings – O Poll –

Os Impar ci a is.

pág. 77



FRANÇA

Gran de con tras te – O cri me de Bo na par te – A cor rup ção ele i to ral
– Fi de li da de re cí pro ca dos ele i to res e ele i tos – Ele i ções de um só in -
diví duo em de ze nas de co lé gi os – Uma dú zia de Cons ti tu i ções – O

su frá gio uni ver sal – Escra vi dão da Fran ça.

pág. 93

TURQUIA

Pro gres sos ad mi rá ve is da li ber da de nes te país – O Sul tão cul tor das
le tras e tra du tor de Vir gí lio – Pas se i os e ma no bras ele i to ra is.

pág. 97

EPÍLOGO

Con tra di ção de Ti mon – Esta mos jus ti fi ca dos – Apa rên ci as fa la ces
– A Gré cia, ra i nha das ar tes e das le tras – Roma, se nho ra do Uni -
ver so – A Ingla ter ra fica nos con fins do mun do – O Tem plo da Paz 
– Car ta go ven ce do ra de Roma – As es qua dras in gle sas – Lor de
Pal mers ton – Ci vis Ro ma nus Sum – Os má gi cos do Novo Mun do –
A Prin ce sa das Na ções – O novo Ada mas tor, e o novo Cabo das
Tor men tas – Ro sas, o de go la dor – O Mé xi co – Os dons da pro vi -

dên cia  es te ri li za dos – Assun to para sé ri as me di ta ções.

pág. 99

PARTIDOS E ELEIÇÕES NO MARANHÃO
O pre si den te can di da to – O fes tim de Bal ta sar – O tiro de S.
Mar cos – Ban de i ra im pe ri al no tope gran de – Há de ser bis po –
O der ra de i ro dia de um con de na do – Tes ta men to pre si den ci al – 
Re u niões, con ver sa ções, pro mes sas e pro fis sões de fé – Pos se
do novo pre si den te – Arti gos de jor na is so bre este gran de acon -
te ci men to – O Pos ti lhão e a Trom be ta  – A Des pe di da – Ter nu ra

Po li ci al.

pág. 107

II

Insta la ção do més ti ca do novo pre si den te – O pa lá cio do Go ver no – 
Con for to – Cri a dos do paço – Jar dins e per fu mes – O te nen te-co -
ro nel Fa gun des – Um ho mem pres tan te – Ca va los ba ra tos – Di ver sas

es pé ci es do gê ne ro – Pre si den te – O Por to Fran co.

pág. 131



III

De no mi na ções, ban de i ras, cre dos, pro fis sões de fé – Can gam bás, mu -
ru ço cas, ja bu rus, ba cu ra us – Li gas, or ga ni za ções, co a li zões, fu sões,
ci sões, dis so lu ções, re com po si ções – Re ce i ta pron ta e efi caz para cri ar
um par ti do – Re tra to – Um pre si den te im par ci al – Pro te ção à la vou ra,

cul tu ra do pal ma chris ti – Per se gui ções aos qui lom bos.

pág. 145

IV

Últi ma mão de re cru ta men to – Can du ra de pre si den te – rom pi men to
– Po lê mi ca – Os pe que nos jor na is – Uma voz do ou tro mun do, ou

a can di da tu ra do Sr. Anas tá cio Pe dro.

pág. 167

V

A pa tu léia – A pe din ta ria – As subs cri ções e im pos tos ele i to ra is – O 
dia 28 de ju lho e o dia 7 de se tem bro – Fes te jos po pu la res – O con -
ven to do Car mo e o Te a tro dos Cou ros – Elo qüên cia de clu bes –
Arroz-de-pato – As pro cis sões – Ri xas, es pan ca men tos e tu mul tos
– Des cri ções e po lê mi cas de jor na is – Mo de los de es ti lo gran di ló -

quo-fes ti val – Va ni ló quio. 

pág. 181

VI

Apro xi ma ção do dia da ele i ção – Exas pe ra ção dos par ti dos – Infi de li -
da de do cor re io, rou bo e mor te de es ta fe tas – Cu ri o sa cor res pon dên -
cia ele i to ral – Espan ca men to e mor tes, dis túr bio uni ver sal – O medo, 
nume ado ra do por an ti gos e mo der nos – Di ver sos gra us de fal si fi ca ção 
– De ci são de um Con se lho de re cur so – O par ti do ven ce dor frac ci o -
na do – Anar quia na vo ta ção – Apu ra ção fi nal – Jogo de atas – Admi -
rá vel exem plo de fi de li da de po lí ti ca – Con tra di ções, es que ci men tos e
apo lo gia do au tor – Assem bléia pro vin ci al – Ele i ções mu ni ci pa is –

De cep ções, no vas ci sões e co a li zões.

pág. 199

VII

Últi mas ce nas e úl ti mas fe i ções – Os ins tru men tos dos par ti dos –
As ele i ções – Os gran des e pe que nos jor na is – A luz do Infer no de

Mil ton – Os pre si den tes – Fa ci a mus ex pe ri men tum ani ma vili .

pág. 219



VIII

Os par ti dos con si de ra dos em si mes mos – Sua fra que za, ins ta bi li da de 
e efê me ra du ra ção – Car tas de Ame ri cus – Ilu sões da in fân cia – Apli -
ca ção ex clu si va à po lí ti ca – Alga ra via e fan tas ma go ria dos par ti dos –
A car re i ra dos em pre gos – Pre sun ção e des va ne ci men to da mo ci da de 
– Con se lhos de Droz – A mo ra li da de da fá bu la – O Mal pas san do da 
vida po lí ti ca para a ci vil – Sua ge ne ra li da de, pu bli ci da de e im pu ni da de 
– Tran qüi li da de, boa fé e ci nis mo do cri me – Ju í zo unâ ni me dos

par ti dos so bre a sua pró pria cor rup ção.

pág. 237

IX

Época de maravilhas e catástrofes – Os tribunos e os reis justificados
pela mão do algoz – O poder imperial, único poder efetivo entre nós – 
O Imperador deve reinar, governar e administrar – Grandeza do mal e
do remédio – Extirpação dos partidos – Presidências políticas e
presidências administrativas – O Bem, por meio do trabalho, da

indústria e da riqueza.

pág. 257

TI MON A SEUS LE I TO RES

Argüi ções a Ti mon – Sua Apo lo gia – O Sis te ma de in ter ven ção e de
abs ten ção – O ego ís mo, ou a am bi ção – Uma an do ri nha só não faz
ve rão – Os re tra tos e a di fa ma ção da Pro vín cia – O ví cio pu di bun do.

pág. 265

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A propaganda e a negação do Direito Revolucionário – A realeza e
a democracia – As repressões e as anistias.

pág. 271

ÍNDICE ONOMÁSTICO

pág. 321



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Um his to ri a dor humanista

Senador JOSÉ SARNEY

A democracia tem, por definição, um desafio: a
representatividade, como escolher quem realmente expresse a vontade e a
opinião de muitos. Desde sua invenção, na Antiguidade, uma imensa
variedade de soluções tem sido proposta, cada uma com particularidades
que se alteram a todo instante. No Maranhão, João Francisco Lisboa
procedeu ao exame das eleições ao longo da História, detendo-se
longamente nas práticas locais. 

João Fran cis co Lis boa nas ceu a 22 de mar ço de 1812, em Pi -
ra pe mas, no Ita picu ru, no Ma ra nhão, re gião onde ex plo di ria, pou cos
anos de po is, a Ba la i a da. Fe i tos os pri me i ros anos de es tu do em São
Luís, pas sa os anos se guin tes na fa zen da pa ter na. Só vol ta a es tu dar
quan do vem tra ba lhar como ca i xe i ro na ca pi tal ma ra nhen se, mas aí re -
ve la a ca pa ci da de de apren der que o tor na ria um in te lec tu al co nhe ci do
ain da que só sa in do da pro vín cia aos 43 anos. 



Sua primeira vocação é o jornalismo político, e se sucedem os
pequenos jornais de luta, de sua responsabilidade ou de outros: em 1832,
O Brasileiro e o Farol Maranhense; de 34 a 36, o Eco do Norte;
a partir de 38, a Crônica Maranhense. Ele explicaria: “Quando
comecei a escrever, não havia opinião pública no Maranhão.” 

Em 34, casou com dona Violante Luísa da Cunha. No ano
seguinte aceitou trabalhar como secretário do governo do Barão de Pindaré,
Costa Ferreira. Achou que devia explicações aos leitores, que poderiam
duvidar de sua integridade: “Mais de um lugar havemos rejeitado, e quanto
ao de secretário, aceitamo-lo: 1º, por nos julgarmos com capacidade para bem 
desempenhá-lo; 2º, para termos de que viver honestamente; 3º, porque o
governo com quem íamos servir merecia a nossa estima e confiança.”

Ele i to de pu ta do duas ve zes, pe los li be ra is, se des ta cou pelo in -
te res se pe los pro ble mas da edu ca ção – edu ca ção pú bli ca, como se di zia
en tão. Qu an do co me ça o do mí nio con ser va dor, mar ca do por um as sas si -
na to po lí ti co em Ca xi as, Lis boa vol ta ao jor na lis mo com a Crôni ca
Ma ra nhen se. Se gun do So te ro dos Reis, “não era João Fran cis co Lis -
boa o jo vem inex pe ri en te e fo go so que no Bra si le i ro e no Fa rol es po sa va 
as idéi as dos exal ta dos, mas o ho mem ama du re ci do pela ex pe riên cia, for -
ma do a todo gê ne ro de li te ra tu ra no es tu do par ti cu lar do seu ga bi ne te, o
po lí ti co pro fun do, o es cri tor aba li za do e o ad ver sá rio mais te mí vel pela
in sig ne ma es tria com que ma ne ja va a pena, quer em as sun tos sé ri os, quer 
no ri dí cu lo em que nin guém po dia com pe tir com ele”.

Empobrecido, em 1840 deixa a aventura da Crônica e
começa uma carreira de advogado, e advogado de banca bem sucedida,
“tanto assim – diz seu biógrafo, Antônio Henriques Leal, no Pantheon 
Maranhense – que, nos quatorze anos de prática em nosso foro, vivendo
folgadamente e com todos os confortos que se podem ter na capital de uma 
província, conseguiu reunir um pecúlio bastante para poder manter-se forro 
de trabalhos forçados para o resto da vida”.

Mantém uma colaboração no Eco do Norte, até que em 42
aceita o convite de Inácio José Ferreira para dirigir o Publicador
Maranhense, o que fará até 1855. Em 1848 volta à Assembléia
Provincial. 

14 João Fran cis co Lisboa



A par tir de 1852, trans for man do mais uma vez seu des ti no,
João Fran cis co Lis boa de di ca-se aos es tu dos his tó ri cos. Ini cia a pu bli ca -
ção, pri me i ro em fas cí cu los, de po is em vo lu mes, do Jor nal de Timon,
he te rô ni mo que o as si na la como his to ri a dor. Os qua tro pri me i ros fa zem
um es tu do das ele i ções ao lon go da his tó ria, des de a an ti gui da de até seu
tem po. De po is vem o re tra to, sob o man to de um per so na gem in ven ta do,
dos pro ce di men tos po lí ti cos do Ma ra nhão, que vê com um olhar a um
tem po irô ni co e de ses pe ra do. 

Des cre via Leal: “A pro pó si to de ele i ções e par ti dos do Ma ra -
nhão, como para com ple xo do qua dro, ilus tra ção e sim pli fi ca ção das ins -
ti tu i ções e sis te ma po lí ti co, es bo ce ja os ti pos do pre si den te de pro vín cia, do 
can di da to, de di ver sos so e zes si co fan tas por há bi to, por in te res se, por imi -
ta ção; do jor na lis ta sem pu dor e ca lu ni a dor de pro fis são, e do es cri tor de
boa-fé e an cho de si; do ca u di lho ele i to ral, e da ralé do povo ou gen ta lha;
e fá-lo com crí ti ca tão con su ma da e es pi ri tu o sa que tor na de tais re tra tos
a par te não me nos apra zí vel e es ti ma da des se tra ba lho.”

A parte mais interessante do Jornal de Timon, no entanto,
é a da visão dos sistemas políticos do século XIX. Vale a reflexão, não
de todo ultrapassada, sobre a probidade política na Inglaterra e na
França: na ilha as eleições eram fraudulentas, os políticos acima de
qualquer suspeita; no continente eleições impecáveis elegiam personagens
corruptos. Já então, com pouco mais de setenta anos da Constituição
Americana, louvava o respeito quase sagrado que lhe tinham os seus
políticos, lembrando o acordo entre Henry Clay e John Quincy Adams
para a vitória na Câmara dos Representantes, ninguém tendo alcançado
número no colégio eleitoral.

Lis boa é, no Jor nal de Timon, se ve ro com os nos sos há bi tos 
po lí ti cos e se ve ro com os par ti dos. Há sem dú vi da um lado de amar gu ra
em seu re tra to, mas o fato con cre to é que ain da es ta mos por cons tru ir um 
sis te ma re pre sen ta ti vo que re fli ta in te gral men te, de ma ne i ra es tá vel e
efi ci en te, a von ta de do povo bra si le i ro.

De po is de seu in gres so nos es tu dos his tó ri cos, João Fran cis co
Lis boa de di cou-se à His tó ria. Foi o gran de ini ci a dor dos es tu dos so bre os 
je su í tas no Nor te do Bra sil, so bre Antônio Vi e i ra, so bre Beck man, so -

Jor nal de Ti mon 15



bre o Ma ra nhão, sua po vo a ção, suas lu tas. Em 1855 foi para o Rio de
Ja ne i ro, e daí para Lis boa, onde subs ti tui Gon çal ves Dias como pes qui -
sa dor dos ar qui vos his tó ri cos por tu gue ses. Como o po e ta, mor reu fora da
ter ra na tal, lon ge das pal me i ras e do sa biá. 
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Eleições na Antiguidade

ESPARTA E ATENAS

LICURGO REVOLUCIONÁRIO – HÉRAULT-DE-SÉCHELLES, E AS LEIS
DE MINOS E SÓLON – OS ESCRUTINADORES PRESOS, E A MAIORIA
DOS GRITOS – AS ASSEMBLÉIAS POPULARES EM ATENAS – A
GUARDA CITA – OS ORADORES DE ESTADO – OS MARUJOS NA
TRIBUNA – EXTRAORDINÁRIA ELOQÜÊNCIA DE UM ORADOR
MUDO – OS VENCEDORES DE SALAMINA – ARISTIDES PASSANDO
CHAPAS – UM REI COMUNISTA – AS QUARENTA E SEIS ELEIÇÕES
DE FÓCION – OS TRÊS MONSTROS DE ATENAS.

DEN TRE os di ver sos po vos da An ti gui da de, os gre gos e ro -
ma nos fo ram os que mais lar ga men te exer ci ta ram o di re i to ele i to ral. De -
les pois me hei de ex clu si va men te ocu par, não para es cre ver uma obra
com ple ta acer ca das suas ins ti tu i ções e cos tu mes po lí ti cos, mas tão-so -
men te para dar uma leve tin tu ra do que diz res pe i to à ma ni fes ta ção da
von ta de po pu lar no me ne io dos pú bli cos ne gó ci os.

A Gré cia, de que pri me i ro tra ta rei, era di vi di da em uma in fi ni -
da de de re pú bli cas, onde to das as for mas e prin cí pi os pre pon de ra vam
al ter na ti va men te, des de a de mo cra cia pura, a aris to cra cia, e as mo nar qui -
as, mis tas e tem pe ra das do prin cí pio po pu lar, até à mais de sor de na da
anar quia, à oli gar quia, e à ti ra nia pro pri a men te dita, que na que les tem pos
sig ni fi ca va o Go ver no de um só, usur pa do e exer ci do con tra as leis, de
um modo opres si vo e odi o so. O es ta do de per tur ba ção em que cons tan te -
men te vi ve ram aque las re pú bli cas, pro du zia e fa ci li ta va in ces san tes e re -
pe ti das mu dan ças e mo di fi ca ções no prin cí pio cons ti tu ti vo do Go ver no. 



Assim, já es tas di ver sas for mas em si, já a sua ins ta bi li da de e pou ca
du ra ção, isto é, a mu dan ça de umas para ou tras for mas, tudo con cor ria
po de ro sa men te para o exer cí cio e ação da von ta de do povo, re ve la da
nos vo tos da mul ti dão.

No nos so mo der no sis te ma re pre sen ta ti vo, ou o Go ver no se 
de no mi ne re pú bli ca, ou mo nar quia cons ti tu ci o nal, o povo, não a mul -
ti dão ou to ta li da de dos ha bi tan tes de um país, mas o povo de pu ra do e
qua li fi ca do, pe los ha ve res, pela ida de, pelo do mi cí lio, ou já sim ples -
men te cer tas clas ses do povo, mais gra du a das pe las ri que zas, pe los car -
gos, ou pro fis sões, uma vez fe i ta a es co lha dos seus re pre sen tan tes ou
pro cu ra do res, fica in te i ra men te apar ta do da di re ção dos ne gó ci os pú -
bli cos; nem mais exer ce so bre eles ou tra in fluên cia que a da opi nião,
in fluên cia, é cer to, co los sal e ir re sis tí vel, e o pri me i ro po der das so ci e -
da des bem or ga ni za das, de po is da in ven ção da im pren sa e dos jor na is,
con tan to que al can ce, como na Ingla ter ra, mo de lar-se pela pró pria sa -
be do ria.

Nas re pú bli cas an ti gas, po rém, com es pe ci a li da de em Espar -
ta e Ate nas, que pela sua pre e mi nên cia es co lhe rei, com ex clu são das
ou tras, para as sun to des te pe que no tra ba lho, o povo, a mul ti dão, o su -
frá gio uni ver sal, não só ele gia os che fes do Go ver no, e os le gis la do res,
se não tam bém os ju í zes, os ma gis tra dos, os ad mi nis tra do res e fun ci o -
ná ri os de toda es pé cie, os ge ne ra is de mar e ter ra, os em ba i xa do res, e
ain da os pon tí fi ces das re li giões; e não con ten te de se fa zer ser vir por
tão nu me ro sos de le ga dos, vi nha ele mes mo co nhe cer e de ci dir, e or di -
na ri a men te nos fo ros e pra ças pú bli cas, úni cas ca ba is pa ra tão vas tas
as sem bléi as, de to dos os ne gó ci os de paz e de guer ra, das leis, dos im -
pos tos, das con tas do erá rio, das re com pen sas dos be ne mé ri tos, da na -
tu ra li za ção dos es tran ge i ros, dos pro ces sos ju di ciá ri os, da edu ca ção,
dos cos tu mes, e até acer ca da ha bi ta ção, do ves tuá rio, e do ali men to
dos ci da dãos.

Na in fân cia da vida e ciên cia po lí ti ca, os me i os e fór mu las
em pre ga das para tan tas e tão com pli ca das ele i ções e vo ta ções eram sin -
gu la res e pi to res cas em todo ex tre mo. O le i tor o irá jul gan do no de cur so 
des ta nar ra ção.

Con si de ran do Li cur go na cor rup ção dos cos tu mes dos seus
con ci da dãos, as sen tou de re ge ne rá-los, re for man do des de os seus
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fun da men tos as ins ti tu i ções e leis pá tri as; e para aba lan çar-se a tão glo ri o sa
e ar ris ca da em pre sa, não fez a me nor con ta, que eu sa i ba ao me nos, da
dou tri na com tan to abu so hoje pre co ni za da e se gui da de que as leis de -
vem aco mo dar-se aos cos tu mes. Fez uma re vo lu ção, isto é, in sur giu-se
con tra as leis e cos tu mes do seu país, es cu tan do tão-so men te as ins pi ra -
ções da di vin da de, de uma cons ciên cia pura, e de um gê nio nas ci do para 
mu dar a face das cou sas, e como pe nhor da sua he rói ca te me ri da de ofe -
re ceu, aos con tem po râ ne os a vida, e à pos te ri da de a me mó ria e a re pu -
ta ção. Tri un fou, e como se há de sa ber sem gran de es tra nhe za, com pôs
o Se na do em sua to ta li da de de par ci a is seus, to dos gran des re vo lu ci o ná -
ri os, e cúm pli ces na re cen te mu dan ça.

Eis aqui uma pri me i ra ele i ção por im po si ção re vo lu ci o ná ria;
mas o gran de ho mem, o le gis la dor por ex ce lên cia, sa ben do bem que
não po dia ser eter no no po der, pro veu des de logo so bre a ma ne i ra de
pre en cher as va gas que fos sem ocor ren do para o di an te.

Essas va gas só po di am ser pre en chi das por ci da dãos ma i o res
de ses sen ta anos, re co men dá ve is, pela sua sa be do ria e vir tu de, en tre os
mais sá bi os e vir tu o sos. É ma ni fes to que não se tra ta aqui de uma vir tu de
sim ples e or di ná ria, mas de uma tal ex ce lên cia, per fe i ção, e su bli mi da de
que pu des se avul tar e so bres sa ir no meio de um povo tão afa ma do por
sua pu re za e ri gi dez, co mo o es par ta no. A nos sa sá bia e pro vi den te
cons ti tu i ção, que nes ta par te de ri vou qua se em li nha reta da de Li cur go,
dis põe no seu ar ti go 45 que o Se na dor te nha de ida de qua ren ta anos
para cima, apre sen te fo lha cor ri da lim pa de cri mes, e seja pes soa de sa -
ber, ca pa ci da de, e vir tu des, com pre fe rên cia os que ti ve rem fe i to ser vi -
ços à pá tria.

Sem exa mi nar por ora como esta lei se cum pre, ve ja mos
como em Es par ta se ele gia o Se na dor.

Ajun ta va-se o povo na pra ça pú bli ca; e em uma casa vi zi nha,
don de nin guém po dia ver a mul ti dão, nem ser vis to por ela, mas onde,
cm des con to, tudo se ou via dis tin ta men te, en cer ra va-se uma por ção de
ci da dãos es co lhi dos, isto é, cre io eu, ci da dãos co nhe ci dos por seu pa tri o -
tis mo, e de uma fama pura e ir re pre en sí vel. Mas como e por que modo
eram eles es co lhi dos e qua li fi ca dos para se rem en cer ra dos, e ou vi rem sem
ver?
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Lem bra-me ter lido que Hé ra ult-de-Sé chel les, mem bro fa mo -
so da Con ven ção fran ce sa, sen do ele i to para a co mis são que ti nha de or ga -
ni zar a cons ti tu i ção, che io de pa chor ra e in ge nu i da de es cre ve ra um bi -
lhe te ao bi bli o te cá rio-mor da re pú bli ca para que ti ves se a bon da de de
man dar-lhe os vo lu mes das leis de Mi nos e Li cur go, pois os ha via mis -
ter, a fim de ex tra ir os apon ta men tos ne ces sá ri os para o seu tra ba lho.
Estou bem per su a di do que nas leis e re gu la men tos ele i to ra is do sá bio
gre go ha vi am de es tar pre ve ni das to das as hi pó te ses e ocor rên ci as ima -
gi ná ve is, mas não ten do à mi nha dis po si ção as bi bli o te cas de Pa ris, sou
for ça do a con ten tar-me com o que diz Plu tar co, úni co ami go que me é
dado con sul tar nes te pon to.

Re u ni da pois a as sem bléia, e de vi da men te en cer ra dos os no tá -
ve is da re pú bli ca, co me ça va a me lin dro sa ope ra ção. Apre sen ta vam-se in -
con ti nen ti os can di da tos, e não em tur ba, mas cada um por sua vez, e
se gun do a sor te o de ter mi na va; e atra ves san do a pra ça, com os olhos
cra va dos no chão, e sem pro fe rir uma só pa la vra, era aco lhi do pe las
acla ma ções, mais ou me nos es tre pi to sas, dos vo tan tes der ra ma dos em
tor no, ou dis pos tos em alas. Então os no tá ve is en cer ra dos que, como se 
ob ser vou, tudo po di am ou vir, mas nada ver, re gis tra vam cu i da do sa men -
te em tá bu as a esse fim des ti na das o grau mais ou me nos su bi do do cla -
mor e ar ru í do po pu lar, com re fe rên cia ao pri me i ro, se gun do ou ter ce i ro
can di da to que pas sa va, con for me a or dem do sor te io, sem aliás sa be rem 
qual ver da de i ra men te fos se cada um de les. – O que ti nha a for tu na de
ex ci tar uma al ga zar ra mais es tru gi do ra, era pro cla ma do Se na dor. Co ro a -
do de flo res, e acom pa nha do de uma tur ba de man ce bos e ra pa ri gas,
que en to a vam hi nos ao seu mé ri to e tri un fo, o fe liz can di da to cor ria
ime di a ta men te ao tem plo para ren der gra ças aos de u ses, don de, pen so
eu, se in tro du ziu o cos tu me de can tar-se o Te-Deum nas nos sas apu ra -
ções fi na is. Do tem plo pas sa va o can di da to à casa de to dos os seus pa -
ren tes, cada um dos qua is era obri ga do a ser vir-lhe um re fres co; e con -
clu í das es tas vi si tas, à sala dos ban que tes pú bli cos, onde só ha via de ex -
tra or di ná rio da rem-lhe duas ra ções em vez de uma.

To dos os ou tros ne gó ci os se de ci di am pelo mes mo teor com
a só di fe ren ça que em vez dos no tá ve is, era um dos éfo ros quem ve ri fi -
ca va a ma i o ria, e quan do isso lhe era im pos sí vel só pela apre ci a ção dos
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cla mo res e da al ga zar ra, con ta va os vo tos por ca be ça, fa zen do ar ru mar
os de cada opi nião a um lado dis tin to.

Estas as sem bléi as se con vo ca vam or di na ri a men te para a lua
che ia, e dos ci da dãos só eram ad mi ti dos a vo tar os ma i o res de trin ta
anos, con tan to que a esse re qui si to re u nis sem uma re pu ta ção sem man -
cha. Entre as di ver sas ex clu sões, so bres sai a dos co var des, fu gi ti vos dos
com ba tes, que não po di am ser vo tan tes, e mu i to me nos ele gí ve is, e para
se rem co nhe ci dos eram obri ga dos a tra zer a ca be ça des co ber ta, a usar
an dra jos de co res va ri e ga das, e a ra par me ta de da bar ba so men te, de i -
xan do cres cer a ou tra me ta de. A cada um que os en con tra va, era lí ci to
es pan cá-los sem que a eles o fos se o que i xar-se ou de fen der-se. Tal vez a
sa be do ria do le gis la dor ima gi nas se este meio fe liz e ino cen te de fa zer
eva po rar a exal ta ção ele i to ral.

Os la ce de mô ni os cos tu ma vam pas se ar as ruas da ci da de ar ma -
dos de gros sos bas tões, re cur va dos na pon ta su pe ri or à fe i ção de al gu -
mas ben ga li nhas e cha péus-de-sol dos nos sos mo der nos ele gan tes; mas
era-lhes ve da do pe ne trar com eles o re cin to do cam po ele i to ral, sem
dú vi da para que no ca lor do seu en tu si as mo não fos sem ten ta dos a fa zer 
um uso me nos pru den te da que les per su a si vos ins tru men tos.

Nes te bre ve re su mo do sis te ma ele i to ral de Espar ta, mos -
tra-se que já na que las re mo tas e di to sas eras se ma ni pu la va a ma té ria
com bas tan te dis cri ção e in te li gên cia, as con di ções de ele gi bi li da de e in ca -
pa ci da de de fi ni das; as can di da tu ras, o pas se io ele i to ral, o modo de vo tar, 
o de apu rar os vo tos, a se qües tra ção dos es cru ti na do res como a do júri
atu al, os cân ti cos, apla u sos e ban que tes em hon ra do can di da to tri un fan -
te, as pre ca u ções po li ci a is con tra o ca ce te, de ve ram sem dú vi da pren der
a aten ção dos mo der nos Li cur gos, se a rude e se ve ra Espar ta não fos se
nes te pon to, como em mu i tos ou tros, tão  somenos da bri lhan te e bu li -
ço sa Ate nas. É em Ate nas, mo de lo aliás ul tra pas sa do por este nos so
povo tão amá vel como es pi ri tu o so, é nas suas va ri a das ce nas ele i to ra is e
par la men ta res, que ele en con tra rá um as sun to dig no das suas pro fun das
e ma li ci o sas ob ser va ções.

Não obs tan te as su ges tões po de ro sas do pa tri o tis mo e da am -
bi ção, e o alto in te res se que de vi am sem pre ex ci tar os ne gó ci os pú bli cos 
em um es ta do li vre, as as sem bléi as po pu la res de Ate nas nem por isso
eram mu i to nu me ro sas nos pri mi ti vos tem pos da re pú bli ca; e para que
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os ci da dãos com pa re ces sem a dar o seu voto, era mis ter obri gá-los por
meio da vi o lên cia ou das mul tas. Mas de po is que, co nhe ci da a ine fi cá cia
da que les re cur sos, se to mou o acor do de dar uma gra ti fi ca ção de três
óbo los aos pre sen tes, o povo co me çou a ser mais as sí duo, con cor ren do
so bre tu do em gran de ma i o ria, como é bem fá cil de su por, os in di ví du os
das clas ses me nos abas ta das, que pelo só fato das suas tu mul tuá ri as re u -
niões, e ain da mais pe los seus fu ro res e vi o lên ci as em al gu mas oca siões,
afu gen ta vam a ma i or par te dos no bres e ri cos.

Além de que a fa mo sa lei pela qual Só lon, com o fito de pre -
ve nir os pe ri gos da ina ção e in di fe ren ça, pu nia os ci da dãos que em tem -
pos de agi ta ção se não de cla ras sem aber ta men te por al gum dos par ti dos, 
era bem pró pria para ar re mes sar na liça a to dos sem ex ce ção; e a ex pe -
riên cia não tar dou a mos trar que ela bem lon ge de pre ve nir os pe ri gos,
pela in ter ven ção, ain da que obri ga da, dos bons, os agra vou ao con trá rio
pela exu be rân cia e na tu re za dos con cor ren tes.

O mes mo Só lon ha via pro mul ga do ou tra lei to lhen do aos ci -
da dãos das úl ti mas clas ses o exer cí cio das ma gis tra tu ras ele va das; mas o
sá bio e vir tu o so Aris ti des pro pôs e ob te ve a ab-ro ga ção. Veio de po is
Pé ri cles, o mais bri lhan te e mag ní fi co am bi ci o so que por ven tu ra nos de -
pa ra a his tó ria, e li son je an do a ple be com adu la ções, li be ra li da des e es -
pe tá cu los, a pôs de ma ne i ra nos seus in te res ses, e re ba i xou tan to a in -
fluên cia das clas ses su pe ri o res, que to das as pre ca u ções de Só lon para
pre ser var os gran des in te res ses do es ta do das in con se qüên ci as e des re -
gra men tos da mes ma ple be, de sar ma ram em vão, e se tor na ram per fe i -
ta men te inú te is.

É nes sa fase da cons ti tu i ção po lí ti ca de Ate nas que cum pre
ob ser var as suas as sem bléi as. Não eram ad mi ti das a elas as mu lhe res, os
me no res de vin te anos, os no ta dos de in fâ mia, os con de na dos por uma
in fi ni da de de de li tos, os es tran ge i ros en fim, sen do pu ni do de mor te
todo aque le que sem ser ci da dão de Ate nas se in tro du zia nas suas as sem -
bléi as, re pu ta do por esse só fato como vi o la dor e usur pa dor da so be ra -
nia do povo.

Para o exer cí cio po rém de cer tos car gos mais im por tan tes, o
de ora dor do es ta do, por exem plo (e ha via dez a quem cor ria par ti cu lar
obri ga ção de de fen der os in te res ses da pá tria pe ran te o Se na do e  o
povo), se re que ri am con di ções mais one ro sas, como fos sem ta len tos
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ex tra or di ná ri os, e gran de re pu ta ção de vir tu de, para que não acon te ces -
se, di zia-se, que o povo se de i xas se gui ar pe los al vi tres, ain da que cor da -
tos, de ho mens in fa mes e per di dos. Isto era o que di ta va a lei e a ra zão;
mas como, em ri gor, a nin guém era ex pres sa men te de fe so su bir à tri bu -
na e opi nar, ver-se-á como des ta per mis são se abu sa va com gran de des -
co me di men to e es cân da lo.

A as sem bléia se re u nia or di na ri a men te logo ao ama nhe cer, na 
pra ça do mer ca do, na do Pni ce, nos te a tros, ou em ou tros qua is quer
re cin tos aco mo da dos ao in ten to e à mul ti dão. Seis mil su frá gi os eram
ne ces sá ri os para dar for ça de lei a qual quer de li be ra ção, mas nos ca sos
ur gen tes bas ta va um nú me ro in fe ri or. A pre si dên cia se de fe ria aos prin -
ci pa is do Se na do; e os ge ne ra is do exér ci to ocu pa vam as sen tos dis tin tos. 
Para man ter a or dem, re qui si ta va-se a guar da cita, es pé cie de gen dar mes
ou po lí cia, que pela ocu pa ção se as se me lha va às guar das su í ças que al gu mas 
na ções mo der nas cos tu ma vam tra zer a sol do, e pela pro nún cia bár ba ra e 
atra ves sa da, e so bre tu do pelo ví cio do mi nan te da em bri a guez, aos re gi -
men tos de ir lan de ses que há cer ca de vin te e cin co anos se re be la ram no 
Rio de Ja ne i ro con tra a po pu la ção iner me, e con tra o pró prio Go ver no
que se ha via lem bra do de os pôr a seu ser vi ço.

Entre tan to este fato de uma li bér ri ma e an ti ga re pú bli ca pôr a 
or dem da sua ca pi tal, e o exer cí cio da sua so be ra nia, sob a pro te ção ar -
ma da de uma guar da de bár ba ros, é para fa zer re fle tir um pou co aos que 
en tre nós tan to de cla mam con tra o en ga ja men to de es tran ge i ros em ge -
ral; e pro va pelo me nos que o des di to so Ca mi lo Des mou lins im pro vi sa -
va com a cos tu ma da le vi an da de quan do, im pa ci en ta do e con tra ri a do nas 
suas ten ta ti vas re vo lu ci o ná ri as pe las ron das ati vas e in ces san tes de La fa i -
e te e da Gu ar da Na ci o nal, ex cla ma va nos seus es pi ri tu o sos pan fle tos:
No Ce râ mi co ao me nos não ha via pa tru lhas! Não, in fe liz men te, ha via, e fo ram 
ali tão inú te is e im po ten tes pa ra pre ve nir o mal, como em Pa ris, e em
tan tos ou tros lu ga res.

De po is que to dos os as sis ten tes to ma vam as sen to, pu ri fi ca -
va-se o lu gar por meio de sa cri fí ci os, e um rei d’armas, al çan do a voz, e
im plo ran do o au xí lio dos de u ses, bol ça va hor rí ve is im pre ca ções con tra
os ora do res ve na is que se de i xas sem cor rom per para en ga nar o Se na do
e o povo. Eram de po is os ci da dãos con vi da dos a dar a sua opi nião so bre 
os ne gó ci os pen den tes, e como a ma té ria se jul gas se es go ta da ou dis cu ti da,
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pas sa va-se aos vo tos, que se to ma vam às ve zes por es cru tí nio, po rém
mais or di na ri a men te er guen do-se as mãos, em si nal de apro va ção. Lido
o de cre to sem re cla ma ção, a as sem bléia se dis sol via com o mes mo tu -
mul to que des de o co me ço re i na ra nas suas de li be ra ções.

Às ve zes, e pre ce den do pro pos ta, os vo tos se to ma vam por
tri bos, se pa ra da men te, for ma que de or di ná rio dava mais pre pon de rân -
cia às clas ses po bres.

Se gun do a lei, ne nhum de cre to se de via sub me ter à de li be ra ção
po pu lar, sem pré via dis cus são e apro va ção do Se na do, a quem com pe tia
toda a ini ci a ti va; mas es tas, como tan tas ou tras bar re i ras opos tas à pre ci -
pi ta ção do povo, fo ram por ele pou co a pou co der ri ba das, sen do im po -
ten te para de fen dê- las um Se na do ânuo, cu jos mem bros, fin do o tem po
de suas fun ções, re ca íam na an ti ga de pen dên cia, e se apre sen ta vam nas
as sem bléi as a so li ci tar fa vo res da mes ma mul ti dão que ain da há pou co
ti nham di ri gi do.

Des ta gra du al re la xa ção dos prin cí pi os re sul tou que cer tas
ma gis tra tu ras, a prin cí pio só con fe ri das a ho mens de uma in te gri da de a
toda pro va, por meio de uma ele i ção li vre e es cru pu lo sa, já de po is se ou -
tor ga vam por via de sor te io; e afi nal, des pre za da a ele i ção como a sor te,
cada qual ma ne jou a in tri ga e o di nhe i ro para al can çar todo e qual quer
em pre go, e in tro du zir -se até no pró prio Se na do. A ini ci a ti va des te caiu
em com ple to des pre zo; e não só os seus de cre tos eram cons tan te men te
re je i ta dos, mas ou tros se pro pu nham in con ti nen ti à as sem bléia po pu lar,
de que ele nun ca ti ve ra co nhe ci men to, não bas tan do, para im pe dir es tas
ir re gu la ri da des, os es for ços que em pre ga vam os pre si den tes ti ra dos do
seu seio, ora cha man do os ora do res à ques tão, ora re fu san do ad mi tir as
pro po si ções no vas à dis cus são, ora fi nal men te adi an do a as sem bléia para 
mais fa vo rá vel oca sião; por quan to o povo, im pa ci en te ou fu ri o so, não só 
aba fa va as suas de ter mi na ções pe los cla mo res, co mo os for ça va a ce der
o lu gar a ou tros mais con des cen den tes.

Já não eram as leis, e os ma gis tra dos por ela de po si ta da men te
ins ti tu í dos que exer ci am in fluên cia nas as sem bléi as, se não os tur bu len tos
e fac ci o sos que ar ras ta vam a mul ti dão pela sua au dá cia, os ri cos que a
cor rom pi am com o seu ouro, e os ora do res que a co mo vi am pela sua
elo qüên cia.
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Estes ora do res de pro fis são, den tre os qua is, como já ob ser -
vei, os dez mais qua li fi ca dos se cha ma vam até ora do res do es ta do, con sa -
gra vam todo o seu tem po aos ne gó ci os pú bli cos, nem era pos sí vel que o 
ti ves sem mais pa ra ou tra qual quer ocu pa ção. Os es tu dos e a ex pe riên cia re -
que ri da para que pu des sem pri mar na sua su bli me e ar ris ca da pro fis são
eram imen sos; e as leis ain da mul ti pli ca vam as di fi cul da des, exi gin do ne -
les uma in fi ni da de de con di ções, a qual de las mais ri go ro sa, a fim de os
con se lhe i ros do povo fos sem ho mens su pe ri o res a toda sus pe i ta, vir tu o -
sos, sá bi os, ami gos da pá tria, e in te res sa dos na ma nu ten ção da or dem e
das ins ti tu i ções.

Mas tal é a va i da de da pru dên cia hu ma na, que to das es tas pre -
ven ções le ga is não pre ser va vam a tri bu na de ser in va di da por gen te cor -
rom pi da e de ba i xa con di ção, e até por ma ru jos bê ba dos e ig no ran tes, a
quem, nada me nos, o povo aco lhia às ve zes com mais fa vor do que a
ora do res ex pe ri men ta dos; ca pri cho sin gu lar, de que tão amar ga men te se
que i xa va De mós te nes.

Entre tan to, mais do lo ro so ain da era ver os mes mos gran des
ora do res avil ta dos e cor rom pi dos pelo ouro. O pró prio De mós te nes re -
ce beu de Hár pa lo, sá tra pa asiá ti co, um dom de vin te ta len tos, den tro de
uma taça de ouro, pri mo ro sa men te tra ba lha da, que ha via ex ci ta do a sua
ad mi ra ção, e isto pa ra que de fen des se na as sem bléia do povo os in te res -
ses do opu len to es tran ge i ro. Este ao me nos foi pu ni do, e na im pos si bi li -
da de de pa gar uma for te mul ta a que foi con de na do, viu-se obri ga do a
des ter rar-se da pá tria que, con tu do, ama va mais que a vida; po rém Dê -
ma des, o seu gran de ri val, que de re me i ro das ga le ras da re pú bli ca pas sa ra 
a ser um dos seus pri me i ros ora do res, e atin gi ra à mais per fe i ta elo qüên -
cia, esse até fa zia alar de e zom ba ria da pró pria cor rup ção. Alu din do aos
mu i tos pre sen tes que re ce bia dos ini mi gos da sua pá tria, di zia rin do:
“Qu an do ca sar mi nha fi lha, o dote será fe i to à cus ta das po tên ci as es -
tran ge i ras.” A um ator fa mo so e de gran de mé ri to que se ga ba va de ter
re ce bi do um ta len to por uma só re pre sen ta ção: “Não é gran de ma ra vi -
lha (dis se-lhe ele) que re ce bes ses um ta len to por ter fa la do; por que a
mim me tem dado o gran de rei mu i to mais de dez para es tar ca la do!”

Qu an do os gran des ho mens che ga vam a este grau de ab je ção, 
não era ma ra vi lha que as di vi sões e as in tri gas, fer men tan do de con tí nuo 
no seio da re pú bli ca, re ben tas sem com mais for ça nas suas tu mul tu o sas
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as sem bléi as. Os ora do res acu di am a elas, aju dan do-se, uns de che fes mi -
li ta res cuja pro te ção ti nham ga nha do, e ou tros de fac ci o sos su bal ter nos,
cujo fu ror di ri gi am e uti li za vam. Mal se avis ta vam, tra va va-se a for mi dá vel
pe le ja de pa la vras e in jú ri as; a mul ti dão re pro va va ou apla u dia, cla man -
do, vo ci fe ran do, e sol tan do es tre pi to sas gar ga lha das; e no meio des te
cla mor imen so e con fu so, nem mais se po dia ou vir a voz dos pre si den -
tes, a dos guar das dis pos tos por toda a par te para man ter a or dem, a do
pró prio ora dor en fim que des tar te na u fra ga va na mes ma tem pes ta de
que ex ci ta ra.

Algum tem po ima gi nou-se ob vi ar à de sor dem, sor te an do-se
em cada as sem bléia uma das dez tri bos, a fim que, ro de an do a tri bu na, a 
pre ser vas se da con fu são e tu mul to, e ti ves se a mis são es pe ci al de acu dir
pe las leis vi o la das; bal da da pre ca u ção! a tri bo es co lhi da, ar re ba ta da pela
tor ren te que de via sus ter, se ba ra lha va com as ou tras; e o mal, de ri van do 
igual men te da for ma do Go ver no, e do ca rá ter do povo, se mos tra va re -
bel de a to dos os re mé di os, e su pe ra va tudo.

Des tes qua dros ge ra is, pas se mos ago ra a al gu mas ce nas par ti -
cu la res que não ca rac te ri zam me nos as ins ti tu i ções, o es pí ri to e os cos -
tu mes da que les an ti gos re pu bli ca nos.

Em uma ele i ção ge ral foi pre te ri do um ci da dão be ne mé ri to, e
sem pre an te ri or men te hon ra do pelo voto po pu lar. Cu i dai vós que ele
por isso per tur bou o es ta do, ou pro cu rou pelo me nos em ba ra çar, en re -
dar e anu lar a ele i ção? Não, con ten tou-se com pro fe rir es tas sim ples pa -
la vras: “Fol go de ha ver Es par ta en con tra do tre zen tos ci da dãos mais dig -
nos que eu!”

Ga nha a me mo rá vel ba ta lha de Sa la mi na, os ge ne ra is gre gos
se di ri gi ram ao ist mo de Co rin to, e se gun do a an ti ga usan ça, con gre ga -
ram-se jun to do al tar de Ne tu no, para con fe ri rem aos mais dig nos os
prê mi os do va lor e mé ri to. To ma dos os vo tos, a nin guém cou be a ma i o ria,
por que acon te ceu que to dos aque les he róis, ven ce do res do gran de rei,
vo ta ram em si mes mos, ad ju di can do-se cada um o prin ci pal prê mio!

Entre tan to, nes tes nos sos de ge ne ra dos tem pos mo der nos, o
cé le bre pro gres sis ta por tu guês Pas sos Ma nu el, em uma cir cuns tân cia de -
ci si va, de i xou de ser ele i to de pu ta do, por que re cu sou vo tar em si, ape sar 
dos con se lhos dos ami gos, e das su ges tões da sua pró pria am bi ção e
pa tri o tis mo!
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Ha via em Ate nas uma es pé cie de ba ni men to de no mi na do os -
tra cis mo, o qual ser via não à pu ni ção de cri mes, mas à se gu ran ça da li ber -
da de, ar re dan do-se por meio dele do seio da re pú bli ca os ci da dãos que
por sua de ma si a da in fluên cia, ain da al can ça da a pre ço de gran des ser vi -
ços, pu des sem as pi rar à do mi na ção. Era uma sa tis fa ção dada ao povo
que fol ga va de re ba i xar quan tos lhe fa zi am som bra, e cujo ci ú me se ado ça -
va com a sua que da. Pa ra dar-se o os tra cis mo era mis ter, como em ou tros
mu i tos ca sos, o con cur so de seis mil vo tan tes; os vo tos es cre vi am-se em 
pe que nas con chas, e de po si ta dos em lu gar pró prio, eram apu ra dos, sen do
obri ga do o que ob ti nha a ma i o ria a des ter rar-se por dez anos, se an tes
dis so não era re vo ca do, como fre qüen te men te acon te cia.

As dis sen sões de Te mís to cles e Aris ti des per tur ba vam a re pú -
bli ca; pa ra ob vi ar ao pe ri go, re cor reu-se ao os tra cis mo. O vir tu o so Aris -
ti des as sis tia à vo ta ção; um cam po nês anal fa be to as sen ta do a seu lado
ro gou-lhe que es cre ves se por ele na con cha o nome do gran de ci da dão.
Sur pre so Aris ti des, per gun tou-lhe que mal lhe ti nha fe i to o acu sa do?
“Ne nhum”, res pon deu o cam po nês, “nem se quer o co nhe ço; mas es tou 
fa ti ga do de ou vir sem pre e por toda par te cha má-lo jus to.” Aris ti des es -
cre veu o pró prio nome, foi ba ni do, e ao sair de Ate nas, ao re vés de
Aqui les e Co ri o la no, er gueu as mãos ao céu, e ro gou aos de u ses que
pro te ges sem a pá tria para que ela em tem po al gum nem mais hou ves se
mis ter lem brar-se do po bre des ter ra do.

Nes tes tem pos, e nes te nos so país não te nho no tí cia de per so -
na gem al gu ma que cha pe as se à ma ne i ra de Aris ti des.

Ágis, rei de Espar ta, ven do a de ca dên cia e cor rup ção da sua
pá tria, e que ren do re ge ne rá-la, em pre en deu res ta u rar as an ti gas cons ti tu i -
ções de Li cur go, e nes se in tu i to pro pôs a par ti lha das ter ras, a abo li ção
das dí vi das, e ou tras me di das que du ran te três sé cu los, ti nham fe i to a
pros pe ri da de e a gló ria dos la ce de mô ni os. A re for ma foi de ba ti da pri -
me i ro no Se na do, e de po is pe ran te a as sem bléia do povo; e como os vo -
tos eram dis cor des, Ágis, que como se vê, era um rei so ci a lis ta, e mes mo 
al gum tan to co mu nis ta, adi an tan do-se para a mul ti dão, em pre gou, para
ven cer toda a re sis tên cia, o se guin te ex pe di en te cor rup tor, que na que le
tem po pro du ziu um efe i to ime di a to, mas hoje pa re ce ria sin gu lar, e se ria
cer ta men te pou co imi ta do. “Po nho em co mum”, dis se ele, “to dos os
meus ha ve res, tan to em ter ras de la vrar, como em cam pos de pas ta gens,
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que mon tam a não pe que no ca be dal, e a tudo isso ajun to se is cen tos ta -
le mos em mo e da de pra ta. Este exem plo há de ser se gui do por mi nha
mãe, mi nha avó, por to dos os meus pa ren tes e ami gos en fim, que é a
gen te mais abas ta da den tre os la ce de mô ni os.” O povo en le a do, e ca ti vo
de tan ta mag na ni mi da de, cla mou que a era de Li cur go se re no va va,
apla u diu, e vo tou.

O pio e ins tru í do le i tor sabe per fe i ta men te não só que to das
es tas me di das não fo ram pro mul ga das de uma só vez, se não que den tre
aque les que apo i a vam o prín ci pe re for ma dor, uns apro va vam cer tas re -
for mas, e re je i ta vam ou tras. Assim Age si lau (não se tra ta do ilus tre guer -
re i ro des te nome), um dos mais po de ro sos ci da dãos da que le tem po, ve -
xa do por seus inu me rá ve is cre do res, era gran de par ti dá rio da abo li ção
das dí vi das; e ao mes mo tem po como se nhor de gran des pro pri e da des
ter ri to ri a is, não in cli na va de modo al gum para a par ti lha e co mu ni da de
dos bens. Este e ou tros dis si den tes pois, uni dos aos eter nos ami gos da
or dem, opo si to res ine vi tá ve is de toda e qual quer ino va ção, raça que na -
que le tem po não flo res cia me nos que hoje, de ma ne i ra tal com ba te ram e 
per se gui ram a Ágis, que com ser prín ci pe e rei, e o que mais é, de uma
re pú bli ca de mo crá ti ca, o lan ça ram em mas mor ra; e ali ape sar do povo, e 
me di an te o voto do mes mo Se na do que nos prin cí pi os o au xi li a ra, lhe
de ram mor te de gar ro te, pri me i ro a ele, de po is à avó e à mãe.

Fi lo pê men foi oito ve zes ele i to ge ne ral dos aque us; no tem po
da úl ti ma ele i ção con ta va já se ten ta anos de ida de. Exem plo sin gu lar de
cons tân cia na afe i ção po pu lar!

Todo mun do co nhe ce a Fó ci on, o ate ni en se, esse gran de mo -
de lo de to das as vir tu des, e o mais sin gu lar exem plo de es qui si ta po pu la -
ri da de que nos apre sen ta a His tó ria. Nem a mul ti dão, nem os seus ora -
do res e li son je i ros o ama vam, e ele da sua par te lhes pa ga va na mes ma
mo e da. Não é me nos co nhe ci do o seu dito, em uma oca sião em que
ten do opi na do na as sem bléia do povo, foi por este apla u di do e vi to ri a do.
“Dis se eu aca so al gum dis pa ra te?”, per gun tou ele, con fu so e ad mi ra do
da que la de su sa da apro va ção.

Não obs tan te esta pou ca sim pa tia, Fó ci on foi ele i to pelo
povo não me nos de qua ren ta e cin co ve zes para ge ne ral e di ver sos ou -
tros car gos da re pú bli ca, sem nun ca achar-se nas as sem bléi as ele i to ra is,
ou fa zer a me nor so li ci ta ção; é cer to tam bém que uma vez ele i to, nun ca
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re cu sa va os car gos. Plu tar co pro cu ra ex pli car a con tra di ção que se nota
en tre a sua im po pu la ri da de e es tas re pe ti das es co lhas, di zen do que os
ate ni en ses ama vam os ora do res agra dá ve is e le vi a nos, para seu sim ples
di ver ti men to; mas que quan do se tra ta va dos ne gó ci os gra ves, e do co -
man do dos exér ci tos, o povo, sá bio e si su do como ne nhum ou tro, ele gia 
en tão os ci da dãos mais ca pa zes, sem em bar go de se rem ao mes mo tem -
po os mais aus te ros e ru des em cen su rar os seus ca pri chos e de va ne i os.
Con tra uma tal ex pli ca ção está to da via a úl ti ma ele i ção de Fó ci on, isto é, 
a qua dra gé si ma sex ta, que vou ago ra nar rar.

De po is de ha ver pres ta do emi nen tes ser vi ços à pá tria, e já na
úl ti ma ve lhi ce, Fó ci on foi in jus ta men te acu sa do de tra i ção. Ata do e con -
du zi do em um car ro, atra ves sou ig no mi ni o sa men te as ruas de Ate nas,
para ser jul ga do na as sem bléia do povo, em que des ta fe i ta to ma ram
par te os mais vis mal fe i to res, os es cra vos e ain da as mes mas mu lhe res.
Bem que a prin cí pio al guns bons ci da dãos ver tes sem lá gri mas, e fi zes -
sem ou vir vo zes de pi e da de, ven do-se es tes obri ga dos a re ti rar-se, ame -
dron ta dos do fu ror da ple be; quan do se veio a pro ce der à vo ta ção, nin -
guém se de i xou fi car sen ta do, to dos se er gue ram como por um só mo vi -
men to, e os mais dos vo tan tes até se co ro a ram de flo res. A sen ten ça de
mor te foi unâ ni me!

Re con du zi do à mas mor ra, foi o ve ne rá vel an cião, du ran te
todo o tra je to, alvo dos mais atro zes in sul tos, e um dos seus ini mi gos
até lhe es car rou no ros to. No mo men to fa tal, ce deu ele a pre ce dên cia
para a mor te aos seus com pa nhe i ros de in for tú nio, to dos de ida de me -
nor que a sua; de ma ne i ra que quan do lhe che gou a vez es ta va es go ta da
a taça do su plí cio. Então o al goz, ho mem de uma pon tu a li da de e exa ti -
dão que fa ria hon ra a qual quer ban que i ro mo der no, de cla rou que já ti -
nha fe i to o seu de ver, e cer ta men te não ha via aí obri gá-lo a moer ou tra
dose de ce gu de, se lhe não pa gas sem pri me i ro as suas doze drac mas,
que era o pre ço le gal. Como esta di fi cul da de fi nan ce i ra, gas tan do o tem po,
pu nha em ba ra ço ao li vre cur so da jus ti ça re pu bli ca na, Fó ci on, vol tan -
do-se para um de seus ami gos pre sen tes, lhe dis se com a mais per fe i ta
se re ni da de: “Pois que em Ate nas não se pode mor rer grá tis, rogo-vos que pa gue is a 
este ho mem as cus tas que re cla ma.”

Pas sa dos tem pos, os ate ni en ses ar re pen de ram-se! Estes amá -
ve is re pu bli ca nos ti nham esta apre ciá vel qua li da de: raro era o ho mem
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emi nen te en tre eles que es ca pas se à mor te ou ao des ter ro; mas o ar re -
pen di men to vi nha sem pre após, se bem que or di na ri a men te... quan do já 
não po dia apro ve i tar. Pelo que, não jul go que De mós te nes, ao par tir
tam bém para o seu des ter ro, os ca rac te ri zas se in jus ta men te, quan do, er -
guen do as mãos para a ci da de la, e di ri gin do-se a Mi ner va, ex cla mou:
“Pro te to ra des tes mu ros, é pos sí vel que pa tro ci nes a três mons tros tão odi o sos, como o 
mo cho, a ser pen te e o povo?”
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Roma

A RE PÚ BLI CA

DIREITO ELEITORAL – O TRAJE DOS CANDIDATOS – O DECÊNVIRO 
ÁPIO VOTANDO EM SI MESMO – OS GRACOS – A NOBREZA E A
PLEBE – DISCURSO DE TIBÉRIO – OS CLUBES DE SANTANA E SÃO
JOÃO, EM ROMA – OS CACETEIROS ROMANOS – AS URNAS
ROUBADAS – OS NOMENCLADORES, PONTOS DA COMÉDIA
ELEITORAL – BALCÕES DE COMÉRCIO DE VOTOS – BANQUETE DE
DEZ MIL MESAS – PEDRADAS NAS RUAS – OS CONVÊNIOS DOS
CANDIDATOS – ALIANÇAS POLÍTICO-MATRIMONIAIS – UM CESTO
DE LIXO – CATÃO DESCALÇO E APEDREJADO – AS CÉDULAS
ESCRITAS POR UMA SÓ MÃO – A TAQUIGRAFIA E O SISTEMA DE
ROLHA – O TRIÚNVIRO MARCO ANTÔNIO SALTANDO TELHADOS –
AS SUAS BARBAS E A SUA SAIA DE MULHER.

EM ROMA, o te a tro onde se re pre sen tam as ce nas ele i to -
ra is alar ga-se qua se in de fi ni da men te, to man do as pro por ções gi gan tes cas
des te povo cuja gran de za ain da nun ca foi igua la da. His to ri ar e ana li sar
as suas ins ti tu i ções po lí ti cas nem é para o mes qui nho ta len to do es cri tor,
nem para a es tre i te za des ta pu bli ca ção. Ao de ma is, o le i tor ins tru í do se
en fa da ria de gas tar o tem po sem pro ve i to na re pro du ção en fra que ci da
das idéi as su bli mes e das ob se va ções pro fun das e ju di ci o sas que so bre o 
as sun to fi ze ram Ma qui a vel e Mon tes qui eu.

Bas ta di zer que nun ca povo al gum, como o ro ma no, deu ma i -
o res e mais cons tan tes oca siões ao exer cí cio do di re i to ele i to ral, seja pela 
na tu re za das suas ins ti tu i ções, seja pela sua gran de za qua se con tem po râ -



nea da sua exis tên cia e fun da ção, seja en fim pela lar ga du ra ção da sua
vida. No pri me i ro pe río do da his tó ria ro ma na do mi nou a re a le za; mas
os reis eram ele ti vos. Ex pul sos os Tar quí ni os, go ver na ram a no bre za e o 
povo pro mis cu a men te, com va ri a das al ter na ti vas, pre pon de ran do hoje a
de mo cra cia, ama nhã a aris to cra cia, e de ci din do-se tudo cons tan te men te
pe los vo tos, do fo rum ou do povo, dos di ver sos ma gis tra dos e tri bu na is, e 
do Se na do en fim, que era o Par la men to da épo ca.

A au to ri da de con su lar, qua se a úni ca nos pri mi ti vos tem pos,
era si mul ta ne a men te exe cu ti va, mi li tar, ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra, ju di -
ciá ria, ci vil e cri mi nal, e abran gia até a po lí cia so bre os cos tu mes. Esta
imen sa au to ri da de con tu do se foi en fra que cen do e de com pon do gra du -
al men te, com o cur so dos acon te ci men tos, e com a cri a ção su ces si va de
vá ri os ou tros car gos, como os dos pre to res, ques to res, edis, cen so res e
tri bu nos, por quem a mes ma au to ri da de se fra ci o nou e re par tiu. Foi
uma vez vi o len ta men te in ter rom pi da pela rá pi da, mas dura ti ra nia dos
de cên vi ros; fi ca va sus pen sa nas di ta du ras, umas le ga is e glo ri o sas, ou tras 
san gui no len tas e ob ti das pela for ça e pode se di zer que fe ne ceu de todo
com a mo nar quia mi li tar dos im pe ri a lis mos. Esta mes ma po rém era ele -
ti va, e a es co lha se fa zia ora pelo voto dos pre li mi ne an tes e das le giões,
ora do Se na do es pa vo ri do da sua tre men da prer ro ga ti va.

Du ran te a re pú bli ca, a na ção vo ta va di vi di da em centúrias, em 
cú ri as e em tri bos; as úl ti mas di vi sões era mais fa vo rá ve is ao povo, a pri -
me i ra aos no bres.

Des de a ins ti tu i ção do Go ver no po pu lar até o tem po dos
Gra cos, em que as dis cór di as e per tur ba ções ci vis co me ça ram a mu dar
de as pec to e ca rá ter, trans for man do-se em gran des e san gui no len tas co -
li sões, as cou sas mar cha ram me nos mal, e o di re i to ele i to ral sem pre se
ex cer ceu com al gu ma re gu la ri da de. Mas de po is, cres cen do os ví ci os com 
a pros pe ri da de e as ri que zas,  as ins ti tu i ções se cor rom pe ram, e do di re i -
to ele i to ral, como de to dos ou tros, só res tou um vão si mu la cro. “Os am -
bi ci o sos (diz Mon tes qui eu, ci tan do a Cí ce ro por seu tur no) con du zi am a 
Roma ci da des e na ções in te i ras pa ra per tur bar as ele i ções ou con ver -
tê-las em seu pro ve i to; as as sem bléi as eram ver da de i ras con ju ra ções,
dava-se o nome de co mí ci os a um ban do de se di ci o sos e mal fe i to res; tudo
se tor nou qui mé ri co, a au to ri da de, as leis e o mes mo povo; e a anar quia
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era tal que já por fim se não po dia apu rar quan do re al men te se vo ta va um
de cre to, e quan do se não vo ta va.”

Estu de mos po rém es tas ins ti tu i ções e es tes cos tu mes na pró -
pria fon te; ve ja mos a his tó ria dos gran des acon te ci men tos, e a vida dos
gran des ho mens; a ação, em vez dos pu bli cis tas e pen sa do res.

Era cos tu me em Roma, já do tem po de Co ri o la no apre sen -
tar-se o can di da to ape nas en vol to em uma sim ples toga, sem ou tras rou -
pa gens e gran des ves ti men tas. Plu tar co, que o re fe re, du vi da se o cos tu me
se in tro du ziu por ser hu mil de e con for me à si tu a ção de um can di da to
su pli can te, se para fa ci li tar-lhe a os ten ta ção e mos tra das ci ca tri zes, pro -
va do seu va lor nos com ba tes; nega po rém po si ti va men te que a pro i bi ção
do cin to e dos re fo lhos se fi zes se com o fim de evi tar que trou xes sem
es con di do o di nhe i ro com que com pras sem os su frá gi os na mes ma pra -
ça, e por as sim di zer, em fla gran te vo ta ção. O trá fi co ele i to ral de com -
pra e ven da não se in tro du ziu se não lar go tem po de po is, se cre ta men te,
pas so a pas so, não de cho fre, e a olhos vis tos, por ma ne i ra que nun ca se
pôde sa ber ao cer to qual o ro ma no que abriu o exem plo de cor rom per
o povo e os ma gis tra dos. Isto hon ra cer ta men te os pri me i ros tem pos da
re pú bli ca, mas a mim já me pa re ce bem sin gu lar a idéia que teve Plu tar co
de fa zer a apo lo gia do tra je ele i to ral dos can di da tos de en tão.

Mal gra do a li ber da de, paz e or dem que lo gra va a re pú bli ca, as 
con ten das en tre os pa trí ci os e os ple be us eram fre qüen tes e cons tan tes,
e es tes úl ti mos por ve zes aba la ram de Roma para o Mon te Aven ti no,
don de não re gres sa vam aos la res do més ti cos, sem pro mes sas e con ces -
sões dos no bres; mas de or di ná rio bas ta va um sim ples dis cur so, um
apó lo go como o de Me nê nio Agri pa so bre a dis pu ta do es tô ma go e dos
bra ços, para co movê-los e de ter mi ná-los.

De re pen te, e por uma cru el ti ra nia, foi in ter rom pi do este es -
ta do de cou sas to le rá vel, se não prós pe ro e per fe i to. Foi a ti ra nia dos de -
cên vi ros, ele i tos, com ex clu são e sus pen são de to das as ou tras ma gis tra -
tu ras, como re mé dio he rói co para ob vi ar àque las con ten das e dis pu tas,
que à inex pe riên cia do povo mal-so fri do se afi gu ra vam o mal em todo o 
seu ex ces so. Mas para logo co nhe ceu ele o erro de plo rá vel em que ca í ra; 
úni cos do mi na do res da re pú bli ca, os de cên vi ros re u ni am o po der con -
su lar ao tri bu ní cio, o le gis la ti vo e o exe cu ti vo ao ju di ciá rio. O abu so des ta
imen sa au to ri da de se guiu bem de per to a sua in dis cre ta con ces são; pos to
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que os de cên vi ros ti ves sem o di re i to de con vo car quer o povo, quer o
Se na do, abs ti ve ram-se sem pre e cu i da do sa men te de usar dele; além de
que, os mes mos Se na do res vi ram-se obri ga dos a ex pa tri ar -se. Roma ofe -
re ceu en tão o do lo ro so es pe tá cu lo de uma gran de ci da de di vi di da em
duas clas ses; de um lado uma pe que na tur ba de odi o sos opres so res; do
ou tro, uma mul ti dão imen sa de opri mi dos. A ti ra nia ces sou com o cri me 
de Ápio e o sa cri fí cio de Vir gí nia; uma vo ta ção a ele vou, uma su ble va -
ção a pros trou.

Ti mon deu esta bre ve no tí cia do de cen vi ra to para ter oca sião
de con tar a se guin te cu ri o sa ane do ta ele i to ral. A pri me i ra vez que se
hou ve de pro ce der à re no va ção des tes ma gis tra dos, qua se não hou ve
no bre que se não apre sen tas se can di da to, mas ne nhum o fez com tan to
ar dor como Ápio, o de cên vi ro há pou co men ci o na do. A sua de vo ra do ra 
am bi ção, re ve lan do-se em ma ne jos e ca ba las de todo o gê ne ro com que
ar ma va à po pu la ri da de, ge rou no âm bi to dos co le gas pri me i ro as sus pe i tas,
de po is os re ce i os dos fu tu ros pe ri gos. Pelo que tra ça ram um ar dil com
que, guar da das as apa rên ci as, fos se ao mes mo tem po hon ra do em sua
pes soa, e em ba ra ça do nos seus in ten tos. De ram-lhe pois a pri ma zia para 
que fos se ele quem de sig nas se ao voto do po vo os no mes dos dez can -
di da tos, es pe ran do que a mo dés tia o to lhes se de in di car o seu. Ille vero
im pe di men tum pro oc ca si o ne ar ri pu it, diz Tito Lí vio; is to é, não só se pro pôs
a si mes mo, se não tam bém em pri me i ro lu gar, com gran de po rém inú til
es tu pe fa ção dos só ci os. Este ras go faz re cor dar os ven ce do res de Sa la -
mi na, e os es crú pu los de Pas sos Ma nu el.

Os tre zen tos anos de cor ri dos des de a ex pul são dos Tar quí ni os
até os Gra cos fo ram a ida de de ouro da re pú bli ca; as de sor dens que até
en tão re ben ta ram no seio dela não se ca rac te ri za ram por seus re sul ta dos 
fu nes tos e ir re pa rá ve is, nem os par ti dos tri un fan tes se in fa ma ram com
vin gan ças im pla cá ve is. As mul tas eram o cas ti go mais usu al; não fo ram
mu i tos os des ter ros, as con de na ções ca pi ta is ain da em me nor nú me ro.
E as mais das sen ten ças, co mo a dos fi lhos de Bru to, e a de Mân lio, pre -
ci pi ta do da ro cha Tar péia, eram jus tas pos to que se ve ras. Ma qui a vel ob -
ser va va nos seus Dis cur sos so bre Ti to Lí vio, que so bre tu do nes te glo ri o so
pe río do os ro ma nos se mos tra ram mu i to ou tros do que os gre gos das
di ver sas re pú bli cas. Ate nas des ter ra va Aris ti des e Te mís to cles, fa zia
mor rer a Mil cía des na pri são, das con se qüên ci as de suas glo ri o sas fe ri das, e
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dava a be ber a ce gu de a Só cra tes e Fó ci on, en quan to o Se na do ro ma no
re ce bia com to das as hon ras ao côn sul Var rão, der ro ta do pe los seus er -
ros e in ca pa ci da de, e lhe agra de cia como um ser vi ço emi nen te o não ter
de ses pe ra do da sal va ção da re pú bli ca. E que ren do o di ta dor Pa pí rio
Cur sor fa zer su pli car a Fá bio, por que con tra as re gras da dis ci pli na, e
em me nos ca bo das suas or dens, com ba te ra e ven ce ra os sam ni tas, o pai
do réu ar gu men tou em de fe sa, e foi po de ro so ar gu men to para a ab sol vi -
ção, que nun ca os ro ma nos, em seus ma i o res re ve ses, ha vi am pen sa do
em pu nir os ge ne ra is ven ci dos com a mes ma se ve ri da de que Pa pí rio
que ria usar com Fá bio ven ce dor.

Nas lu tas com o Se na do, o povo ora usa va da sua su pe ri o ri da -
de nos su frá gi os, ora re cu sa va mar char para a guer ra, ora ame a ça va re ti -
rar-se da ci da de, ora en fim pro mul ga va leis vi o len tas, e con de na va nos
seus co mí ci os os que lhe fa zi am de ma si a da re sis tên cia. O Se na do, já de -
fen di do pela pró pria sa be do ria e jus ti ça, e pelo res pe i to que a gló ria das
prin ci pa is fa mí li as e a vir tu de dos gran des ho mens ins pi ra va ao povo,
opu nha tam bém efi caz re sis tên cia, re cor ren do aos ter ro res re li gi o sos,
adi an do as as sem bléi as, sob pre tex to de não se rem fa vo rá ve is aos aus pí -
ci os, sus ci tan do um tri bu no con tra ou tro, no me an do di ta do res, e en tre -
ten do os es pí ri tos nas dis tra ções das no vas e in ces san tes guer ras. O que
po rém ser via mais po de ro sa men te a con ju rar os pe ri gos, era a sua pa ter -
nal con des cen dên cia em sa tis fa zer par te das exi gên ci as do povo, para
ob ter a re mis são das ou tras, sem pre fir me e cons tan te na má xi ma de
pre fe rir a sal va ção da re pú bli ca aos pri vi lé gi os de qual quer or dem ou
ma gis tra tu ra.

Os Gra cos fo ram as pri me i ras ví ti mas ilus tres do sis te ma de
vi o lên cia e san gue que se ina u gu rou em seu tem po. Fi lhos da imor tal
Cor né lia, ne tos do pri me i ro Ci pião, no bres, ri cos, gran des na paz e na
guer ra, não me nos pe la for ta le za e va lor, que pela tem pe ran ça, li be ra li -
da de e elo qüên cia, nada obs tan te, os Gra cos ti ve ram em me nos pre zo a
ali an ça da pre po ten te e ca u te lo sa aris to cra cia do Se na do, tão há bil aliás,
e pron ta em aca ri ci ar e ab sor ver to dos os gran des ta len tos, e pre fe ri ram
se guir as par tes do povo, e am pa rar os po bres das in jus ti ças dos seus
opres so res. Ambos os he róis po pu la res fo ram vil men te as sas si na dos; a
sua me mó ria tem sido ain da mais vil men te ca lu ni a da, os seus no mes são 
ain da hoje si nô ni mos de se di ção e de sor dem; mas de mim con fes so que
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rara vez te nho en con tra do na His tó ria, essa lon ga nar ra ção de cri mes e
atro ci da des de todo gê ne ro, exem plos de tão cla ra vir tu de, e de ca rac te -
res tão no bres, ele va dos e ge ne ro sos, como os dos Gra cos. Não en tra
po rém no meu pro pó si to apre ciá-los mais que sob as re la ções ele i to ra is,
e quan do mu i to, sob as ora tó ri as e par la men ta res.

Ha via em Roma o cos tu me de ven der-se par te das ter ras con -
quis ta das ao ini mi go, re ser van do-se a ou tra par te no do mí nio pú bli co
para ser afo ra da ao povo por quan ti as mó di cas e ra zoá ve is. Mas a co bi ça 
dos ri cos não pôde por mu i to tem po so frer esta par ti lha, e en ca re cen do
o pre ço das ren das, con se guiu a pou co e pou co des po jar os po bres, isto
é, a gran de mas sa da po pu la ção, dos mes qui nhos cam pos que cul ti va -
vam com suas pró pri as mãos, e re ga vam com o suor do seu ros to. E já
os no bres se não pa ga vam so men te das ter ras que ar ren da vam em seu
pró prio nome, por quan to, aju dan do-se de suas gran des ri que zas e de
pes so as in ter pos tas, to ma vam no vos ar ren da men tos em nome de las, e
acres cen ta vam cada dia os seus vas tos do mí ni os. E por que por uma par te
os fi zes sem cul ti var por ad ven tí ci os e es cra vos, e por ou tra, pela mi sé ria
e pe nú ria co me ças se a es cas se ar a po pu la ção, acon te cia até que às ve zes
fa le ci am os ci da dãos ne ces sá ri os para as guer ras. A es tes in to le rá ve is
abu sos pre ten deu Ti bé rio Gra co pôr um ter mo, pro pon do as suas fa -
mo sas leis so bre ter ras, co nhe ci das pelo nome de leis agrá ri as. A pri me i ra 
lei pro pos ta era tão su a ve e che ia de eqüi da de quan to se po dia de se jar, e
ca bal por cer to a con ten tar a to dos, me nos os que ti ves sem o âni mo
cego e per tur ba do pe las pa i xões e pela co bi ça. Os afo ra men tos fe i tos
aos no bres eram con trá ri os às an ti gas leis, e evi den te men te no ci vos à
pros pe ri da de da re pú bli ca. Não obs tan te, a nova lei só im pu nha aos ar -
ren da tá ri os a obri ga ção de abrir mão das ter ras, me di an te uma com pen -
sa ção, para se rem elas dis tri bu í das aos po bres a quem fa le ci am to dos os
me i os de vida. Ora se gun do as an ti gas dis po si ções po di am ser os no -
bres, não só ex pul sos, mas ain da pu ni dos e mul ta dos, pela sua vi o la ção.

O povo, des ta fe i ta ao me nos, mais mo de ra do e pru den te que 
os seus ini mi gos, sa tis fez-se com esta pe que na re for ma, e con sen tiu no
es que ci men to do pas sa do, uma vez que lhe afi an ças sem o por vir; não
as sim os ri cos e gran des pro pri e tá ri os, que es ti mu la dos a um tem po,
pela ava re za, con tra a lei, e por des pe i to e ca pri cho, con tra o le gis la dor,
se de ma si a ram con tra es te em toda cas ta de in jú ri as e ca lú ni as, as so a -
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lhan do que um no va dor au daz per tur ba va e pu nha em pe ri go a paz da
re pú bli ca. Mas de bal de em pe nha vam os seus re cur sos, que to dos des fe -
cha vam em vão con tra a sua elo qüên cia vi to ri o sa e ir re sis tí vel, quan do
do alto da tri bu na, e cer ca do de uma imen sa mul ti dão, co mo vi do, pa té ti -
co e en tu si as ma do, Ti bé rio Gra co di zia ao povo: “Os ani ma is fe ro zes
que va gue i am por toda a Itá lia, ao me nos têm co vis em que se abri guem 
e re pou sem; os ci da dãos po rém que to mam as ar mas, e ver tem o seu
san gue para de fen dê-la, es ses só têm nela a luz que os alu mia, e o ar que 
res pi ram, pois sem casa, ou ou tro qual quer es ta be le ci men to fixo, dis cor -
rem in cer tos por toda par te, se gui dos das mu lhe res e fi lhos, em mi sé ria
e de sam pa ro. Ó ro ma nos, os côn su les vos ilu dem quan do vos exor tam a 
com ba ter pe los vos sos de u ses e tú mu los; por que qual de vós, den tre
essa den sa mul ti dão, pode di zer que tem um al tar no seu lar do més ti co,
ou um tú mu lo on de guar de as cin zas dos seus ma i o res? Com ba tei e
mor rei para man ter o lu xo e opu lên cia de vos sos du ros opres so res; se -
nho res do uni ver so vos cha mam, mas não ten des se quer um pal mo de
ter ra em que pôr os pés!”

Nin guém ou sou res pon der a este dis cur so, e de ses pe ran do de 
ven cer pe la dis cus são, os ad ver sá ri os de Ti bé rio Gra co re cor re ram a ou -
tros me i os, e con se gui ram atra ir à sua par ci a li da de Mar co Otá vio, um
dos seus co le gas no tri bu na do. Um dos prin ci pa is ca rac te rís ti cos des ta
ins ti tu i ção era que a opo si ção ou o veto de um só tri bu no bas ta va para
pa ra li sar as de li be ra ções de to dos os ou tros re u ni dos. Otá vio opôs-se.
Ti bé rio Gra co ir ri ta do des ta ino pi na da opo si ção (pois Otá vio era seu
ami go, e ho mem de bem) re ti rou a lei mo de ra da, e apre sen tou ou tra
mais se ve ra, de ter mi nan do a ime di a ta ex pul são dos usur pa do res das ter -
ras. Daí in ces san tes e vi go ro sos com ba tes de tri bu na en tre ele e Otá vio;
e pos to que a ve e mên cia e a obs ti na ção da luta, como a gran de za dos in -
te res ses dis pu ta dos, de ves sem es can de cer o âni mo dos ora do res, ob ser va
Plu tar co que nun ca o tri bu no po pu lar, esse pre ten di do sím bo lo da anar -
quia, de i xou es ca par uma só pa la vra im pe ri o sa e mal so an te; que tal era a 
bon da de de sua ín do le, e a de li ca de za e ho nes ti da de da sua edu ca ção!

Ven do Ti bé rio que Otá vio era pes so al men te in te res sa do na
ques tão, co mo pos su i dor de gran de quan ti da de de ter ras do do mí nio
pú bli co, pro pôs- lhe que abris se mão de las, que ele lhe com po ria o pre -
ço, à sua pró pria cus ta, pos to não fos se gran de men te rico. Otá vio re cu -
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sou. A ofer ta como a re cu sa eram igual men te hon ro sas; mas no pon to a 
que as cou sas ti nham che ga do, já não era um sim ples ato de mag na ni mi -
da de e dig ni da de pes so al, que po de ria sal var a re pú bli ca. De po is de
gran des al ter na ti vas e da sus pen são do exer cí cio de qua se to das as fun -
ções pú bli cas, a lei pas sou. Os no bres se ves ti ram de dó e luto, e per cor -
ri am as pra ças com um ar mor no e aba ti do, como ex ci tan do a com pa i -
xão pela pre ten di da in jus ti ça que aca ba vam de so frer, mas ao mes mo
tem po ar ma vam tra i ções e em bos ca das para fa zer as sas si nar a Ti bé rio.
Cada dia eram no vos tu mul tos e pe ri gos; os ri cos fa zi am ar re ba tar as ur -
nas, para es tor var a ope ra ção dos su frá gi os; os ci da dãos se ar ma vam e
ame a ça vam re ci pro ca men te; os prin ci pa is che fes já não ou sa vam de sair
à rua, sem gran de acom pa nha men to e à luz dos ar cho tes; as por tas das
suas ca sas eram guar da das por tur mas imen sas de par ti dá ri os. Este es ta -
do de cou sas in to le rá vel não po dia du rar mu i to, e efe ti va men te teve um
des fe cho fu nes to e ina u di to até àque la épo ca.

Ima gi ne o le i tor duas mul ti dões de ad ver sá ri os ran co ro sos e
exas pe ra dos, re u ni dos em dous lo ca is vi zi nhos, como, por exem plo, em
San ta na e São João.1 Um dia que Ti bé rio Gra co as sis tia no Ca pi tó lio à
as sem bléia do povo, veio de re pen te um Se na dor da sua ami za de avi -
sá-lo que o Se na do es ta va re u ni do, e os seus ini mi gos, não obs tan te a opo -
si ção do côn sul, re so lu tos a matá-lo, ha ven do para isso co lo ca do gran de
có pia de es cra vos e cli en tes. Der ra ma da a no tí cia en tre os que se acha -
vam mais pró xi mos, cada um se ar mou para a de fe sa, con for me per mi -
ti am as cir cuns tân ci as, par tin do-se até em pe da ços para esse fim os chu -
ços de que os lic to res se ser vi am para ar re dar e con ter a mul ti dão. Sur -
pre sos e en le a dos os que fi ca vam a lar ga dis tân cia pelo que viam fa zer,
pois não ti nham ou vi do o avi so, pe di am em al tos gri tos a sig ni fi ca ção
da que le de su sa do mo vi men to. Foi en tão que Ti bé rio Gra co lem brou-se
de le var a mão à ca be ça, bus can do, por este si nal, dar a co nhe cer aos
que não po di am ouvi-lo, o pe ri go que o ame a ça va.

De nun ci a do ime di a ta men te este gesto no Se na do como pro va 
ma ni fes ta e ir re fra gá vel de que Ti bé rio as pi ra va à re a le za, isto é, a pôr
di a de ma na ca be ça, os pa dres cons cri tos, como cada um pode ima gi nar,
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fi ze ram uma ad mi rá vel ex plo são de pa tri o tis mo an ti mo nár qui co. De u ses 
imor ta is! (ex cla ma vam voz em gri ta). Que cri me abo mi ná vel! Aspi rar à
re a le za! Aten tar à ma jes ta de do povo ro ma no! E so bres sa ía en tre to dos
Ci pião Na si ca, a quem a per da de uma imen sa quan ti da de de ter ras tor -
na ra fu ri o so con tra o tri bu no, e que nes ta oca sião, alu din do à opo si ção e 
ti bi e za do côn sul, ho mem jus to e mo de ra do, er gueu-se e ex cla mou:
“Pois que o pri me i ro ma gis tra do atra i çoa a re pú bli ca, si gam-me to dos
aque les que qui se rem acu dir à li ber da de e às leis em pe ri go!” Dito isto,
gui ou ao Ca pi tó lio se gui do de uma imen sa tro pa ar ma da de pu nha is, e
pe sa das mas sas e bas tões; sen do que os ve ne rá ve is Se na do res, por que
não fo ram pre ve ni dos a tem po, vi ram-se obri ga dos a ar mar-se com os
frag men tos de ban cos e ou tros mó ve is da cú ria, que o tu mul tu o so
ar ran co ha via fe i to pe da ços.

De sar ma do pela ma i or par te, e as so ber ba do pela fú ria do ino -
pi na do aco me ti men to, o povo re u ni do no Ca pi tó lio não lhes pôde sus -
ter o ím pe to, e dis pa ran do em con fu sa e de sor de na da fuga, uns se pre ci -
pi ta vam so bre os ou tros, em ba ra çan do-se re ci pro ca men te. Os agres so -
res, ca ce tan do, a um e ou tro lado, com ga lhar dia sem igual, como quem
não en con tra va re sis tên cia, ma ta ram cer ca de tre zen tos; e o pró prio Ti bé rio 
Gra co, ar ras ta do na fuga, res va lou, caiu, e foi ime di a ta men te mor to. O pri -
me i ro que o fe riu foi Pú blio Sa tu re io, um de seus co le gas, dan do-lhe
com uma per na de ban co na ca be ça; se guiu-se-lhe Lú cio Rufo, e ou tros
que o aca ba ram, van glo ri an do-se sem pre dali por di an te des ta imor tal
pro e za. Os ca dá ve res de Ti bé rio, e das de ma is ví ti mas, de po is de mil
ul tra jes, fo ram ar ras ta dos e lan ça dos no Ti bre, re cu sa dos pela cru el da de
dos ven ce do res à pi e da de dos pa ren tes e ami gos que os so li ci ta ram em
vão para ren der-lhes as hon ras fú ne bres.

Igno ro se a ci da de ilu mi nou-se de po is des ta es plên di da vi tó -
ria, que aliás foi fes te ja da com o su plí cio e des ter ro de mu i tos dos cúm -
pli ces do odi o so cons pi ra dor po pu lar. Tudo isso en tre tan to en con tra a
sua na tu ral ex pli ca ção na em bri a guez da mes ma vi tó ria. O que é po rém
mais para no tar-se é que cer ca de ses sen ta anos de po is, Cí ce ro, o gran de 
ora dor, o vir tu o so ci da dão, es pí ri to tão vas to e bri lhan te, com ca rá ter
fra co e va i do so, para des ter rar as ir re so lu ções do Se na do, pu xar-lhe pe -
los bri os, e fazê-lo vo tar a mor te dos cúm pli ces de Ca ti li na, ci tas se a
ação de Na si ca como dig na de imi ta ção e de lou vor, e exem plo de de ci -
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di do e ar den te pa tri o tis mo! Qu an to a este pre ten di do vin ga dor de leis,
pou co se lo grou do seu tri un fo; pre pon de ran do al gum tem po de po is a
fac ção po pu lar, não po dia ele sair à rua que se não vis se as sal ta do das
in vec ti vas e cla mo res pú bli cos; e obri ga do a de i xar a Itá lia, er rou sem
des ti no cer to por al gum tem po, de vo ra do de me lan co lia, e por ven tu ra
acos sa do dos re mor sos, até que em Pér ga mo deu fim sua tris te exis tên cia.

Mor to Ti bé rio, Caio Gra co, seu ir mão, de ter mi nou se guir o
exem plo glo ri o so que ele lhe le ga ra, re no var as suas leis, e vin gar a sua
mor te. Na sua pri me i ra ele i ção ao tri bu na do, con cor reu uma tal mul ti -
dão de toda a Itá lia, que em Roma não ha via ca sas onde se aga sa lhas -
sem, e sen do a pra ça in su fi ci en te para con ter o povo, no dia dos co mí ci -
os, mu i tos vo ta ram de cima dos te tos e mu ros. Impo ten te para re sis -
tir-lhe de ou tro modo, o par ti do dos no bres ten tou pri me i ro su pe rar a
Caio nas li be ra li da des e fa vo res con ce di dos ao povo, ali ci an do para esse
fim, como no tem po de Ti bé rio, um dos tri bu nos, seus co le gas. Ma qui a vel
ob ser vou de po is, bem que a ou tro pro pó si to, que o meio mais fá cil e se -
gu ro de con tras tar a am bi ção, mor men te nas re pú bli cas cor rom pi das, é
an te ci pá-la em to dos os ca mi nhos por onde ela pode che gar a seus fins.
Não sur tin do po rém es tes ex pe di en tes to dos os bons re sul ta dos que de -
les se pro me ti am os no bres, sus ci ta ram uma se di ção, na qual Caio Gra co 
as sas si na do, não já com tre zen tos dos seus con ci da dãos so men te, se não
com per to de três mil, foi, como o ir mão mais ve lho, ar re mes sa do ao
Ti bre, de po is po rém de pre vi a men te de go la do, e pa gan do o côn sul Opí -
mio, a quem lhe apre sen tou a ca be ça de ce pa da, o equi va len te do seu
peso em ouro de lei.

Um frag men to dos seus dis cur sos, que nos foi con ser va do, dá 
a co nhe cer como teve a pre vi são de seu tris te fim, e como sal te a do de
um des ses sú bi tos es mo re ci men tos a que não são es tra nhas, ain da as al mas
de mais for te têm pe ra, he si tou al gum tem po se aban do na ria a car re i ra
tem pes tu o sa dos ne gó ci os, “Ó ro ma nos”, di zia ele, “Caio Gra co, des -
cen den te de tão no bres avós, per di do o ir mão por vos sa ca u sa, úni co
res ta, com um ten ro fi lhi nho, da casa ilus tre de Ci pião Afri ca no e Ti bé -
rio Gra co. Se eu vô-la pe dis se, aca so me ne ga ríe is a gra ça de bus car no
re ti ro, com o des can so, a sal va ção das úl ti mas re lí qui as des ta raça, a fim
de que não pe re ça toda in te i ra a me mó ria do seu nome?” Pa la vras pe ne -
tran tes e do lo ro sas, se as apro xi ma mos do seu fi nal des ti no!
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Antes de en cer rar a épo ca dos Gra cos, re fe ri rei um caso que
pela sua mes ma sin ge le za ser ve de ca rac te ri zar a in te gri da de e ino cên cia
da que les tem pos, em que aliás os cos tu mes co me ça ram a de cli nar. De -
po is de con clu í das umas ele i ções con su la res, a que pre si di ra Ti bé rio
Gra co, re cor dou-se ele de ha ver por inad ver tên cia pre te ri do cer ta ce ri -
mô nia au gu ral, aliás de pou ca im por tân cia, pelo que par ti ci pou in con ti -
nen ti a omis são ao co lé gio dos áu gu res, e por or dem des te, os dous côn -
su les, que ha vi am já par ti do, um para as Gá li as ci sal pi nas, e ou tro para a
Cór se ga, re gres sa ram a Roma, e de pu se ram a au to ri da de, pro ce den do-se 
a no vas ele i ções.

Nos nos sos tem pos pa re ce que não re i nam os mes mos es crú -
pu los e su pers ti ções; pelo me nos os jor na is têm re fe ri do sob im pres sões 
e tons di ver sos, que nas nos sas ele i ções pro vin ci a is de fe ve re i ro, nes te
ano de gra ça de 1852, nem um só dos ele i to res do co lé gio de Ita pi cu ru -
mi rim acu diu a ou vir a mis sa do Espí ri to San to; ten do acon te ci do a
mes ma cou sa, no pre ce den te ja ne i ro, ao Par la men to por tu guês, que to -
da via sem pre man dou dous dos seus mem bros à pa tri ar cal da an ti ga
Ulis séia, como para re pre sen tá-lo em co mis são pe ran te o po der le gal e
cons ti tu í do da Di vin da de.

A nova épo ca se abre com os ma i o res e mais glo ri o sos no mes 
que ja ma is ilus tra ram as pá gi nas da His tó ria, e res so a ram nos mu ros da
an ti ga do mi na do ra do mun do: Ca tão, Cí ce ro, Cé sar, e o grão Pom peu!
Mas pa re ce que por uma ir ri são e acin te do des ti no, a gran de za das no -
me a das con tras ta po si ti va men te com a pe que nez e mi sé ria dos atos que
se vão nar rar, e onde a am bi ção, aju da da da fra u de, da cor rup ção e da
vi o lên cia, leva qua se sem pre de ven ci da o pa tri o tis mo e to das as mais
vir tu des, ou frou xas, ou mal fa vo re ci das da opi nião e dos po de res do mi -
nan tes.

Roma era uma ci da de cuja po pu la ção, nos dias da sua ma i or
gran de za (e se gun do a va ri e da de das me lho res opi niões), se ele va va de
qua tro até sete mi lhões de ha bi tan tes. É em ver da de a mais vas ta agre ga -
ção de ho mens que inda viu o uni ver so. Asso ci ai na idéia o nú me ro à
for ma do Go ver no, isto é, a de mo crá ti ca, em que a mul ti dão in ter fe ria; e 
o es pí ri to re cu a rá sal te a do de hor ror, na con si de ra ção de quão tra ba lho -
sa, fa di go sa e in sa na se ria a pro fis são da po lí ti ca no meio de um tal
povo.
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Isto ain da não é mu i to; ima gi ne ago ra a obri ga ção que ti nham 
os can di da tos de co nhe cer um por um to dos os ci da dãos, de cor te já-los
à di re i ta e à es quer da nos dias de re u nião, e de sa u dar a cada um pelo
seu nome, sob pena de im po pu la ri da de e na u frá gio ele i to ral, no caso de
erro, equí vo co e de sa ten ção! Hoje em dia, que a co mu ni ca ção co le ti va
pela im pren sa tan to su pre e au xi lia a par ti cu lar e in di vi du al, e que as
nos sas ci da de zi nhas de vin te e trin ta mil al mas, nem me re ce ri am as hon -
ras de sim ples al de i as ou ar ra bal des de Roma, que com pa ra ção po dem
so frer com o mais obs cu ro ca ba lis ta ro ma no, os nos sos po lí ti cos, re pu -
ta dos e pre ten di dos ati vos, que quan do as si nam al gu mas cen te nas de
cir cu la res im pres sas, li to gra fa das, ou co pi a das à mão, se ar ro jam, exa u -
tos a uma rede ou ca na pé, e jul gam com pro me ti da a sua pre ci o sa sa ú de?

Dos ro ma nos cum pre to da via con fes sar que qua se es ma ga dos 
sob o peso da enor me ta re fa, ima gi na ram su a vi zá-lo, con fi an do o es tu -
do e apli ca ção des te ramo da ciên cia a es cra vos e li ber tos de que se fa zi -
am acom pa nhar sob o tí tu lo de no men cla do res, os qua is mur mu ran do
ao ou vi do dos amos os no mes de quan tos ci da dãos obs cu ros e des co -
nhe ci dos en con tra vam, lhes fa ci li ta vam a im por tu na mas in dis pen sá vel
sa u da ção. Entre tan to pa re ce que o povo não se mos trou gran de men te
li son je a do com a in tro du ção des tes apon ta do res para o de sem pe nho da
sua gran de e ter rí vel co mé dia; uma lei pro i biu o uso dos no men cla do res; 
e os can di da tos dis tra í dos e des me mo ri a dos de vi am per der tan to no fa -
vor pú bli co, quan to ga nhas sem os que eram do ta dos das fa cul da des
con trá ri as, en tre os qua is, re fe re a his tó ria, fo ram emi nen tes Mar co Tú -
lio, Cras so, Cé sar e Ca tão, sen do que este úl ti mo foi o que ob ser vou
mais re li gi o sa men te a lei pro i bi ti va dos no men cla do res.

Bem en ten di do, quan do a oca sião dava lu gar ao exer cí cio des ses, 
e de ou tros se me lhan tes do tes do âni mo, o que, na épo ca em que es ta -
mos, rara vez acon te cia. “Os que ple i te a vam e so li ci ta vam en tão os car -
gos”, diz Plu tar co, “ar ma vam suas me sas e bal cões no meio das pra ças
pú bli cas, e com pra vam com des ca ra men to ina u di to os su frá gi os dos ci -
da dãos; es tes, ven di dos as sim os vo tos, gui a vam ao Cam po de Mar te,
não para dá-los sim ples men te a fa vor de quem os ha via com pra do, mas
para sus ten tar a ca ba la a es pa da, a pau e a pe dra; su ce den do daí que rara 
vez se dis sol via a as sem bléia, sem que a tri bu na fi cas se man cha da de
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san gue. A ci da de, en gol fa da na anar quia, se me lha va um na vio sem leme
pres tes a so ço brar no meio da tor men ta!”

Des te qua dro ge ral a ad mi rá vel pe ne tra ção e pers pi cá cia dos
meus amá ve is le i to res de du zi rá sem dú vi da, e por an te ci pa ção, as ce nas
par ti cu la res, as ações in di vi du a is, e as ane do tas en fim que as lu tas ele i to -
ra is ofe re ci am em Roma, e nem cre io que se de i xem sur pre en der pela
sua pas mo sa se me lhan ça com as ce nas de hoje, por que sem dú vi da te -
rão tam bém ad ver ti do, como o ilus tre es cri tor que hei por ve zes ci ta do
no cur so des te opús cu lo, – que quem es tu da os acon te ci men tos con -
tem po râ ne os, e os que se pas sa ram na an ti gui da de, al can ça fa cil men te
que os mes mos de se jos e as mes mas pa i xões re i nam hoje como en tão,
sem pre, em to dos os po vos, e em to dos os Go ver nos, de vem pro du zir
cons tan te men te os mes mos re sul ta dos. Re fi ra mos não obs tan te es ses fa -
tos e ce nas par ti cu la res.

A cor rup ção in di vi du al não era o úni co meio usa do; ela se
exer cia co le ti va men te tam bém, e so bre o povo em mas sa por meio de
enor mes dis tri bu i ções, e de fes tins e ban que tes ver da de i ra men te mons -
tru o sos. Cras so, em um dos seus con su la dos, deu um fes tim ao povo,
em que hou ve dez mil me sas pos tas, dis tri bu in do de po is a cada ci da dão
(Roma ti nha sete mi lhões de ha bi tan tes) tri go para três me ses! O grão
Pom peu, seu com pa nhe i ro no con su la do, não que ren do ser ex ce di do, a
pro pó si to da ina u gu ra ção do seu fa mo so te a tro, fez ce le brar jo gos gi nás -
ti cos, e com ba tes de ani ma is fe ro zes de di ver sas es pé ci es, e que hou ve
pas san te de qui nhen tos leões mor tos, ter mi nan do tudo com o com ba te
dos ele fan tes, o mais cu ri o so e ter rí vel es pe tá cu lo que até en tão ad mi ra ra
Roma. Em pre sen ça dis to, qua se me en ver go nho de mais para o di an te
fa lar nas nos sas ilu mi na ções e trans pa ren tes com en go i a das pin tu ras de
ca bo clos, e no ma gro ar roz-de-pato, ca u sa nada me nos, e ex ci ta ção do
fer vo ro so pa tri o tis mo dos mo der nos qui ri tes.

Cé sar em pre ga va os seus sol da dos não só em com ba ter os
bár ba ros, ad qui rin do por isso a gló ria imor tal que lhe fa ci li tou o im pé -
rio, mas em do mi nar as ele i ções, fa zen do-os a esse fim par tir de seu
exér ci to para Roma; e foi esta uma das es ti pu la ções po si ti vas no con cer -
to que fez com Pom peu e Cras so, em vir tu de do qual Cé sar con ti nu a ria
no Go ver no das Gá li as, e os dous úl ti mos so li ci ta ri am um novo con su la do. 
A no tí cia da ali an ça des tas emi nen tes per so na gens, que a His tó ria de sig -
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nou pelo nome de pri me i ro tri un vi ra to, ar re dou to dos os con cor ren tes:
só a gran de alma de Ca tão (atro cis ani ma Ca to nis), re do bran do de vi gor na 
pro por ção dos pe ri gos, não afra cou em face des ta pri me i ra con ju ra ção,
que mais tar de de via pro du zir a ru í na da li ber da de, e a do mes mo Pom -
peu, en tão ator mui prin ci pal nela. Ca tão sus ten tou com todo o peso da
sua in fluên cia e alto re no me, a can di da tu ra de Do mí cio, seu cu nha do e
ami go, e ci da dão vir tu o so em quem con fi a va; e de ma ne i ra tal con tras -
tou a ca ba la dos tri ún vi ros, que o povo co me çou a pro pen der con tra
eles, avi sa do e es cla re ci do acer ca dos seus pla nos li ber ti ci das. Em tais
cir cuns tân ci as, Pom peu e Cras so, de ses pe ran do de ven cer com os me i os 
até ali em pre ga dos, lí ci tos não, mas em que ao me nos se guar da vam as
apa rên ci as de or dem, re cor re ram à vi o lên cia aber ta, e tra ça ram em bos -
ca das a Do mí cio; e quan do este, no dia dos co mí ci os, se di ri gia an tes de
ama nhe cer ao Cam po de Mar te para to mar lu gar, acom pa nha do dos
ami gos, e pre ce di do de es cra vos que os alu mi a vam, foi de re pen te as sal -
ta do por um nu me ro so ban do de as sas si nos, que ma tan do o es cra vo que 
ia na fren te, fe ri ram e pu se ram em fuga os de ma is. Ca tão, pos to que
logo fe ri do em um bra ço, re sis tiu al gum tem po, mas opri mi do pelo nú -
me ro, viu-se obri ga do a aco lher-se com os ami gos, que o não aban do na -
ram, à casa de Do mí cio, onde es ti ve ram en cer ra dos (en cur ra la dos di ri am
hoje os nos sos es pi ri tu o sos jor na lis tas) todo o tem po que os ven ce do res 
le va ram a pre fa zer o ato ele i to ral. Os dous tri ún vi ros fo ram ele i tos por
gran de ma i o ria!...

Pou cos dias de po is ti nha de pro ce der-se à ele i ção do pre tor; e 
Ca tão, jul gan do este car go as saz po de ro so para por meio dele lu tar com
van ta gem con tra os tri ún vi ros, apre sen tou-se ino pi na da men te can di da to;
mas Pom peu que pre si dia à ele i ção, pre ven do logo toda a efi cá cia da re -
sis tên cia de Ca tão, e que a pre tu ra, em mãos tão pu ras e vi go ro sas, com -
pe ti ria fa cil men te com o con su la do; e ven do que, co me ça da a ope ra ção,
a pri me i ra tri bo em mas sa lhe dera seus vo tos, usou de um ar dil ver go -
nho so para em ba ra çar o seu tri un fo, isto é, fin giu que ou vi ra tro ve jar, e
com esse pre tex to adi ou a ele i ção, e dis sol veu a as sem bléia, por quan to
os ro ma nos, su pers ti ci o sos em todo o ex tre mo, abs ti nham-se de pra ti car 
qual quer ato, quan do os agou ros eram fu nes tos, e por tais ti nham o tro -
vão, em ato de ele i ção, e uma in fi ni da de de ou tros fe nô me nos na tu ra is.
Apar ta do as sim este for mi dá vel com pe ti dor e de sig na do novo dia para a 
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ele i ção qua se às ocul tas, con se gue Pom peu fa zer no me ar um cer to Va tí -
nio, seu de vo to e par ci al, gas tan do po rém enor me quan ti da de de di -
nhe i ro, e fa zen do pri me i ro afu gen tar da pra ça, à for ça aber ta, os me lho -
res ci da dãos. Ca tão acu diu tar de para bal dar esta ele i ção fra u du len ta,
mas fa lou ao povo com tal elo qüên cia, e pre dis se de um modo tão ins pi -
ra do os in for tú ni os que a am bi ção dos tri ún vi ros pre pa ra va à pá tria, que 
os que se ti nham ven di do, es qui va ram-se cor ri dos de ver go nha, e o ora -
dor, apla u di do e vi to ri a do, foi re con du zi do ao seu do mi cí lio por uma
mul ti dão tal co mo nun ca se vira em al gu ma ou tra ele i ção de pre tor.

Qu a se em se gui da Caio Tre bô nio pro pôs a dis tri bu i ção das
pro vín ci as en tre os côn su les; com isto pu nha-se a co roa e re ma te aos
pla nos da gran de con ju ra ção; to dos es mo re ce ram, só Ca tão fi cou fir me,
e con se guin do a mu i to cus to su bir à tri bu na, es te ve por duas ho ras a es -
cla re cer o povo, e a des mas ca rar os tri ún vi ros. Então Tre bô nio im pa ci en -
te o fez lan çar da tri bu na por um lic tor, e como Ca tão, mes mo em ba i xo,
con ti nu as se a cla mar vi go ro sa men te, e a ex ci tar a in dig na ção de quan tos 
o ou vi am, o lic tor tra vou dele, e o ar re ba tou para fora da pra ça. Mal que 
se viu li vre, tor nou ele à tri bu na, e con ti nu ou com mais vi gor o dis cur so 
en ce ta do; até que os lic to res, pon do-lhe de novo as mãos, o con du zi ram 
à pri são, sem con se gui rem to da via que bran tar-lhe o âni mo, e aba far-lhe
a voz, que cada vez mais co mo via as on das po pu la res der ra ma das em
tor no. O te mor fê-lo sol tar em bre ves ho ras, e o res to do tem po pas -
sou-se inu til men te. No dia se guin te re co me çou a mes ma cena ig nó bil de 
cor rup ção e de vi o lên cia; hou ve lar ga dis tri bu i ção de di nhe i ro, os ci da -
dãos fo ram ex pul sos e mal tra ta dos, al guns mor tos ali mes mo; e Ca tão,
de ba ten do-se e gri tan do no meio dos as sas si nos, o pró prio in te gér ri mo
Ca tão já cla ma va por seu tur no que tam bém ou vi ra ri bom bar o tro vão, e 
pro cu ran do na as tú cia, onde já não va li am a elo qüên cia e a co ra gem, de -
mo rar a fu nes ta me di da. Em tudo po rém bal dou o em pe nho; as pro vín -
ci as fo ram dis tri bu í das a ta lan te dos côn su les, e en tre eles am bos.

Ele i to pre tor para o ano se guin te, en ten deu Ca tão prin ci pal -
men te nos me i os mais efi ca zes de ex tir par a cor rup ção ele i to ral, e fez
pas sar no Se na do um de cre to, em vir tu de do qual os in di ví du os no me a -
dos para os di ver sos car gos eram obri ga dos, ain da não ha ven do acu sa -
do res, a jus ti fi car-se pe ran te os tri bu na is, de cla ran do, sob ju ra men to, que 
me i os ti nham em pre ga do para ven cer a ele i ção. Ora, como o ju ra men to
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ain da en tão era re li gi o sa men te res pe i ta do, e não ti nha con ta a mul ti dão
dos que ven di am o voto, imen so foi o cla mor que se le van tou con tra
esta lei odi o sa, que i xan do-se mu i tos de que lhes ti ra vam o pão, pri van -
do-os do úni co meio de vida que ti nham, e vi nha a ser – o seu voto. O
caso é que a pri me i ra vez que Ca tão se mos trou em pú bli co, de po is da
sua pro mul ga ção, foi apu pa do e cor ri do a pe dra pe los seus amá ve is con -
ci da dãos.

Entre tan to como a lei sub sis tia, ima gi ne o pio le i tor os aper tos e 
tri bu la ções em que se ha via de ver um po bre can di da to, re ce an do, por
uma par te, as pe nas da mes ma lei; e por ou tra, que abs ten do-se ele dos
me i os de cor rup ção, os seus ri va is não ti ras sem par ti do da sua for ça da
ina ção! A cri se tor nou-se tão as sus ta do ra que foi mis ter para con ju rá-la
um con vê nio, à fe i ção des tes que a nos sa ci da de tem vis to en gen drar da
no i te para o dia. Con gre ga ram-se pois to dos os ca ba lis tas e as sen ta ram
por una ni mi da de de vo tos que cada um de po si tas se a quan tia de cen to e 
vin te e cin co mil drac mas, to man do to dos o em pe nho sa gra do de so li ci -
tar os car gos, so men te pe los me i os ho nes tos e le ga is, pena ao con tra -
ven tor, que com pras se vo tos, de per der a so ma de po si ta da. Daí gui a ram
para a casa de Ca tão, a quem es co lhe ram para de po si tá rio, tes te mu nha e
ár bi tro, la vra ram-se as es cri tu ras, e o ta be lião por tou por fé que viu con -
tar o di nhe i ro. Na pri me i ra ele i ção que se se guiu, Ca tão, pos ta do jun to
ao tri bu no que pre si dia aos co mí ci os, per ce beu que um dos sig na tá ri os
vi o la va a con ven ção e para logo de ter mi nou sem mais fi gu ra ou es tré pi -
to de ju í zo, que a quan tia con vin da fos se dis tri bu í da pe los ou tros; mas
es tes mag nâ ni mos ci da dãos a re fu sa ram, de cla ran do-se as saz vin ga dos
do pre va ri ca dor pela de son ra que lhe vi nha de ser con de na do por um
ho mem tal como Ca tão, cuja re ti dão exal ta vam até às nu vens. Isto é o
que con ta Plu tar co; Ti mon po rém ousa ar ris car a se guin te con jec tu ra, e
vem a ser, que es tes vir tu o sos com pro mis sá ri os, ten do mu i to pre sen te a
má xi ma ca ri ta ti va do fa mo so ver so de Te rên cio:

Homo sum, et hu ma ni ni hil a me ali e num puto,

lan ça vam en tão a ter ra es tas se men tes da in dul gên cia e ge ne ro si da de,
como pro vi men to para os tem pos de pe nú ria.
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Nos nos sos dias, cer to jor na lis ta de um par ti do lo gra do em
tal e que jan da con ven ção acer ca do nú me ro de ele i to res, que lhe de via
ca ber em par ti lha, las ti ma va com uma in ge nu i da de sem igual que se
hou ves se pre te ri do a ca u te la de es cre ver e ho mo lo gar o com pro mis so!
Quem se não las ti ma va, que eu sa i ba, era a lei que man da pro ce der à ele i -
ção li vre men te, por ma i o ria de vo tos, e sem de pen dên cia de con vê ni os,
es cri tos ou ver ba is.

Um pac to sin gu lar na for ma como este, po rém ilí ci to e tor pe
na subs tân cia, re fe re Cí ce ro nas suas car tas a Áti co: “Os côn su les”, diz
ele, “fi ca ram de son ra dos, e che i os de in fâ mia, por que C. Mê mio de nun ci ou 
ao Se na do o pac to que de par ce ria com o seu com pe ti dor ao con su la do
fu tu ro, ti nham fe i to com eles; os côn su les pro me ti am fa vo re cer a can di -
da tu ra dos dous nas pró xi mas ele i ções; e es tes, pela sua par te, obri ga -
vam-se a ple i te ar e apre sen tar três áugu res que sob ju ra men to de cla ras -
sem ha ver as sis ti do à pro mul ga ção da lei cu ri a ta, que aliás nun ca foi
pro mul ga da, e dous con su la res que fi zes sem igual de cla ra ção so bre um
fal so se na tus-con sul to de in te res se dos côn su les; e quan do lhes fal tas sem
com es tas hon ra das tes te mu nhas, os can di da tos pa ga ri am aos mes mos
côn su les qua tro cen tos mil ses tér ci os!” Eu de du zo da qui, além da es pan -
to sa cor rup ção a que os ro ma nos ti nham che ga do, que aque la quan tia
era ao mes mo tem po o pre ço ra zoá vel, es ti ma do por pe ri tos e en ten de -
do res, já do per jú rio de cin co per so na gens emi nen tes, já da ele i ção de
dous côn su les.

Mas tor nan do à lei odi o sa que cri a va tan tos em ba ra ços, e
obri ga va a tan tos ro de i os, de ve mos pre su mir que não du ra ria mu i to. O
grão Pom peu que ren do ele var ao con su la do Afrâ nio, que não era dig no
de tal, es pa lhou o di nhe i ro às mãos che i as: a dis tri bu i ção fa zia-se pu bli -
ca men te nos seus jar dins, nin guém em Roma o ig no ra va, e pou cos se ri am
os que não ti ras sem da no tí cia o pro ve i to que ela ofe re cia.

O que mais ci men tou a ali an ça de Pom peu e Cé sar, foi o ca sa -
men to do pri me i ro com Jú lia, fi lha de Cé sar, don de se vê que o em pre -
go des ta má qui na po lí ti ca não tem nada de mo der no. Ca tão cla ma va in -
dig na do con tra este trá fi co ver go nho so de ca sa men tos e mu lhe res, cu jos 
lu cros eram as li ber da des pú bli cas sa cri fi ca das, o Go ver no das pro vín ci as,
os co man dos dos exér ci tos, e a pros ti tu i ção em suma do im pé rio, mas
cla ma va em vão; e quan do mais tar de, de po is do rom pi men to da que les
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dois gran des ho mens, al guns de plo ra vam que pe las suas dis sen sões ti -
ves sem ar ru i na do a re pú bli ca; “Ao con trá rio”, di zia Ca tão, “foi a sua união
que a per deu.”

Fe i ta a liga pelo ca sa men to, um dos só ci os pro pôs vá ri as leis
para o es ta be le ci men to de co lô ni as, e dis tri bu i ção de ter ras pe los po -
bres: Ca tão opôs- se como de cos tu me, não que ti ves se ob je ções a fa zer
con tra a dis tri bu i ção em si mes ma, mas por que uma tal li be ra li da de, par -
tin do de tais per so na gens, lhe era mais que mu i to sus pe i ta, e lhe fa zia re -
ce ar as re com pen sas que eles mais tar de te ri am de pe dir ao povo pe las
lar gue zas com que en tão o li son je a vam. Nes ta opo si ção era aju da do por
gran de nú me ro de Se na do res, por Lu cu lo, Cí ce ro, e o côn sul Bí bu lo; de
modo que re ce an do Cé sar e Pom peu tan to po der e in fluên cia, quan do o 
côn sul se di ri gia à pra ça, o man da ram in sul tar de mil mo dos pela ple be,
lan çan do-se-lhe até um ces to de lixo; de po is a pe dra e a ti ros de ar re -
mes so mu i tos fo ram fe ri dos, al guns mor tos, e os mais afu gen ta dos.
Man ti da por este teor a li ber da de do cam po, as leis fo ram vo ta das.

Em uma des tas re fre gas, que eram fre qüen tes, ca in do al guns
dos com ba ten tes mor tos jun to a Pom peu, fi cou este todo man cha do de
san gue, a pon to de lhe ser pre ci so mu dar de ves ti dos, e daí até se ori gi nou
o abor to de sua mu lher Jú lia que des ma i ou com a vis ta re pen ti na da
toga en san güen ta da.

O in fa ti gá vel e in cor rup tí vel Ca tão, que cada dia se ex pu nha a 
no vos pe ri gos, ven do que para con ju rá-los não era po de ro sa a só in -
fluên cia da sua vir tu de e elo qüên cia, que bra va às ve zes do usa do ri gor, e 
ora, para in ter rom per uma ele i ção per di da, fin gia o mal-agou ra do ru í do
do tro vão, como já re fe ri, ora, para en cher o tem po, fa la va de pro pó si to
um dia in te i ro no Se na do, como acon te ceu quan do Cé sar so li ci tou as
hon ras do tri un fo, e o mais é que com a de mo ra con se guiu o in ten to,
pois o fu tu ro di ta dor, ven do-se con tra ri a do, de sis tiu da pre ten são.

As mo der nas ma i o ri as, para obs tar à per da ou rou bo do tem -
po por meio de dis cur sos pre me di ta da men te lon gos ou re pe ti dos, têm
ado ta do cer tas me di das cujo com ple xo, em elo qüên cia qua se de ta ber na, 
se tem de no mi na do ro lha. Esta con tra mi na es ca pou aos ro ma nos.

De po is da der ro ta de Ca ti li na, e do su plí cio dos seus cúm pli -
ces (Ti mon não se gue a or dem cro no ló gi ca, cita os fa tos con for me fa zem
me lhor ao seu in ten to de ca rac te ri zar os cos tu mes ele i to ra is e po lí ti cos
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do tem po), Cé sar, sus pe i to de havê-los fa vo re ci do, e re ce o so das im pu -
ta ções fu tu ras, pro cu rou for ti fi car-se, cha man do e atra in do a seu par ti do 
as re lí qui as da con ju ra ção, e to dos os mem bros cor rom pi dos e vi ci o sos
da re pú bli ca, dos qua is se aju da va para tra zer tudo per tur ba do. Ca tão,
te men do por seu tur no ta ma nha in fluên cia so bre uma gen ta lha in di gen -
te, ávi da e pron ta a amo ti nar-se, per su a diu ao Se na do que a pu ses se nos
seus in te res ses, o que com efe i to con se guiu, fa zen do dis tri bu ir por ela
uma enor me quan ti da de de tri go, que não mon tou a me nos de du zen tos 
e cin qüen ta ta len tos, ou cer ca de seis mi lhões da nos sa mo e da!

Por es tes mes mos tem pos, Me te lo, tri bu no do povo, de acor -
do com Cé sar, en trou a for mar as sem bléi as se di ci o sas, e pro pôs uma lei
para que Pom peu com suas tro pas fos se quan to an tes cha ma do à Itá lia,
sob o fal so pre tex to de pre ca ver a ci da de con tra as cons pi ra ções dos
par ti dis tas de Ca ti li na, mas em ver da de para pô-lo à fren te dos ne gó ci os, 
e in ves ti-lo de uma au to ri da de qua se ab so lu ta. Ca tão, o in de fec tí vel de -
fen sor da li ber da de, como já o le i tor está sus pe i tan do, fez-lhe a cos tu -
ma da opo si ção. No dia em que o po vo de via vo tar acer ca da lei, Me te lo
dis pôs na pra ça, em or dem de ba ta lha, to dos os seus es cra vos, e toda a
tro pa de es tran ge i ros e gla di a do res ar ma dos; e ten do por si uma gran de
par te do povo, sem pre se qui o so de no vi da des e mu dan ças, e o de ci di do
apo io de Cé sar, con ta va já ga nha a vi tó ria. Ca tão, é cer to, ti nha por si os
prin ci pa is e os me lho res ci da dãos, mas es tes, im po ten tes para ar re dar ou 
ven cer o pe ri go, ape nas po di am ex por-se ge ne ro sa men te a ele; pelo que, 
uni dos à sua fa mí lia, as sus ta da e des fe i ta em pran to, ins ta ram com Ca tão 
toda a pre ce den te no i te para que abris se mão dos seus in ten tos. Ele po -
rém ina ces sí vel ao te mor, con so la va a uns, e ani ma va a ou tros, co mo
quem se en ca mi nha va an tes a uma ba ta lha e mor te cer ta que ao pa cí fi co 
exer cí cio de um di re i to. Dor miu tran qüi la men te, e ao ama nhe cer di ri -
giu-se à pra ça, bem que ain da no tra je to al guns ami gos, ra ros e es mo re -
ci dos, com quem aca so ia to pan do, pe le jas sem por dis su a di-lo.

Che gan do à pra ça, achou o tem plo de Cas tor e Pó lux cer ca do 
de ho mens ar ma dos, os de gra us ocu pa dos pe los gla di a do res, e à en tra da,
no lu gar mais emi nen te, Me te lo, as sen ta do jun to a Cé sar. Ca tão rom peu
de no da da men te por meio da que las tur bas ame a ça do ras, que to da via se
lhe abri ram com res pe i to, a ele e a mais um ami go que le va va pela mão,
fe chan do-se pa ra to dos os mais, e foi sen tar-se jus ta men te en tre Cé sar e
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Me te lo, para im pe dir que se fa las sem em se gre do. A no vi da de e au dá cia
da ação sur pre en deu os dous, e par te da mul ti dão, que o apla u diu, e
com os apla u sos a si pró pria se ex ci ta va para sus ten tá-lo e de fen dê-lo.
Então co me çou uma das mais cu ri o sas ce nas des te gê ne ro que nos ofe -
re ce a His tó ria: o se cre tá rio de Me te lo le van tou-se para ler pu bli ca men te 
a lei, Ca tão o ata lhou e in ter rom peu; Me te lo a to mou do se cre tá rio, e
co me ça va a sua le i tu ra, quan do Ca tão lha ar ran ca das mãos; Me te lo
que a sa bia de cor, vai re ci tá-la, e eis o com pa nhe i ro de Ca tão, de nome
Ter mo, que lhe põe a mão na boca, e o im pe de de fa lar. Se gue-se uma
luta, o povo en tra a co mo ver-se e a ce der, quan do Me te lo, fa zen do si nal
a seus sa té li tes, man da car re gar com gran de vo ze ria, der ra man do por to -
dos os la dos a con fu são e o ter ror. Tudo fu giu, e Ca tão, ex pos to a uma
chu va de pe dras e ti ros de todo o gê ne ro, aca ba ria ali, se não fora a ge -
ne ro sa de di ca ção de Li cí nio Mu re na, a quem ele acu sa ra ou tro ra como
cor rup tor dos su frá gi os, e que na que le aper to, en vol ven do-o em sua
toga, e cin gin do-o nos bra ços, o ar ras tou ani mo sa men te para fora do lu -
gar e do pe ri go.

Em ou tra ele i ção a que o mes mo Ca tão as sis tiu, dan do ele fé
de que as tá bu as dos su frá gi os eram qua se to das es cri tas pela mes ma
mão, de nun ci ou o caso aos tri bu nos, e fez anu lar a ele i ção pos to que o
can di da to fa vo re ci do fos se seu par ti cu lar ami go. Se este ho mem se ve ro
vol ves se hoje à vida, e vis se as nos sas cha pas im pres sas e li to gra fa das,
tal vez, de in dig na do, ras gas se de novo as en tra nhas, re fu gi an do-se por
uma vez na mor te, con tra a per pé tua cor rup ção do mun do.

Cé sar para ga nhar a afe i ção po pu lar fez gas tos enor mes, já em 
mag ní fi cas obras pú bli cas, já em sun tu o sos fes tins que fran que a va ao
povo, em um dos qua is, sen do edil, fez com ba ter se is cen tos e qua ren ta
gla di a do res dos pa res; e con ta-se que an tes de ob ter o seu pri me i ro car -
go, já es ta va en di vi da do na soma enor me de mil e tre zen tos ta len tos.
Isto po rém lhe va leu nas clas ses in fe ri o res a imen sa po pu la ri da de que
lhe fa ci li tou de po is o ca mi nho do im pé rio.

Qu an do pela mor te de Me te lo va gou o lu gar de grão-pon tí fi -
ce, Cé sar se deu pres sa em apre sen tar-se can di da to, mal gra do a im por -
tân cia e au to ri da de pes so al dos seus dous con cor ren tes, um dos qua is,
Ca tu lo, lhe man dou ofe re cer se cre ta men te uma soma avul ta dís si ma; mas 
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Cé sar, re fu san do-a, lhe fez sa ber que es ta va re sol vi do a gas tar quan tia
ma i or, pri me i ro que aban do nas se a ca ba la, em que afi nal tri un fou.

Mar co Tú lio Cí ce ro, o imor tal ora dor, que mais ou me nos to -
mou par te em to das es tas ce nas que fi cam re fe ri das, já como ator prin ci pal, 
já co mo sim ples tes te mu nha, já como fi ló so fo e ob ser va dor, ofe re ce na
sua vida uma no tá vel cir cuns tân cia ele i to ral; a sua pri me i ra ele i ção para
côn sul, du ran te as ame a ças da pró xi ma con ju ra ção de Ca ti li na, foi fe i ta,
não por es cru tí nio, se gun do o uso an ti go, mas por meio de uma imen sa
e glo ri o sa acla ma ção po pu lar, que se le van tou no foro, mal que as so mou 
o ilus tre can di da to.

Nas suas car tas a Áti co nar ra ele como no Se na do os gru pos
en tra vam em luta para ob ter ou em ba ra çar al gum de cre to ou me di da,
uns fa zen do ru í do com os pés para im pe dir que fos se ou vi do este ou
aque le ora dor, ou tros ar ro jan do es car ros con tra os vi zi nhos a quem
que ri am mo les tar e afu gen tar, le van tan do-se e sa in do, ou tros en fim es -
tre pi to sa men te, para que a ses são fos se sus pen sa e adi a da.

O es cân da lo era ta ma nho, e Cé sar, du ran te a sua di ta du ra, ti -
nha em tão pou ca con ta o Se na do, que mu i tas ve zes fa bri ca va ele só os
se na tus-con sul tos que bem lhe pa re cia, e fir ma va-os com os no mes dos pri -
me i ros Se na do res que lhe acu di am à me mó ria. “Che ga-me às ve zes a
no tí cia (es cre via Cí ce ro em suas car tas) que um se na tus-con sul to, de cre ta do 
sob pro pos ta mi nha,  está sen do exe cu ta do na Sí ria e na Armê nia, sem
que eu dele aliás ti ves se  nun ca o me nor co nhe ci men to; e mu i tos prín ci -
pes me têm es cri to agra de cen do o em pe nho que pus em al can çar-lhes o
tí tu lo de reis, quan do a ver da de é que eu sei tam pou co dos seus tí tu los,
como da sua pró pria exis tên cia!”

Este mes mo Cí ce ro, se gun do re fe re Plu tar co, foi o in ven tor
da ta qui gra fia da que les tem pos, des co nhe ci da an tes do seu con su la do.
Cí ce ro pro cu rou os co pis tas mais há be is e ex pe di tos, en si nou-lhes o uso 
de cer tas no tas que em pou cos e pe que nos ca rac te res en cer ra vam o va lor e 
sig ni fi ca ção de mu i tas le tras e vo cá bu los, e co lo can do-os em di ver sos
pon tos da sala das de li be ra ções do Se na do, fa zia apa nhar a subs tân cia
dos dis cur sos. A esta in ven ção se deve o úni co que nos fi cou de Ca tão, e 
foi o que fez pen der o voto do Se na do para o su plí cio dos cúm pli ces de
Ca ti li na.
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Os in te res ses ele i to ra is, en tre os ro ma nos, so bre pu ja vam to -
dos os ou tros, e ain da nos ma i o res pe ri gos, nun ca eram es que ci dos ou
aban do na dos. Assim, de po is que Pom peu, fu gin do de Cé sar, viu-se
obri ga do a sair de Ro ma, as gran des per so na gens que o acom pa nha ram, 
se ocu pa vam se ri a men te das suas can di da tu ras aos con su la dos e pre tu -
ras no pre vis to re gres so a Roma; e mes mo nos dias pró xi mos à de sas -
tro sa ba ta lha de Far sá lia, con tan do a Cé sar já ven ci do e des po ja do do
lu gar de grão-pon tí fi ce, Espín ter, Do mí cio,  e Ci pião tra va vam dis pu tas
en tre si, con ten den do a qual de les com mais di re i to com pe tia as pi rar ao
co bi ça do em pre go. Os mais pre vis tos e aca u te la dos  até es cre vi am para
Roma, man dan do alu gar ca sas nas vi zi nhan ças do foro,  onde mais van -
ta jo sa men te pu des sem ma no brar por oca sião dos co mí ci os.

Re fe ri rei ago ra al gu mas ações e di tos, e ex tra i rei mes mo al -
guns dis cur sos mais ex ten sos, que se bem não res pe i tem to dos po si ti va -
men te a ma té ri as ele i to ra is, têm com elas ín ti ma co ne xão, ser vem para
ca rac te ri zar as épo cas e per so na gens, e nos dão uma so frí vel idéia da
ora tó ria par la men tar dos me lho res tem pos da re pú bli ca.

Qu an do no Se na do se de ba tia a con ju ra ção de Ca ti li na, no
mais ace so da dis cus são tra va da en tre Ca tão e Cé sar, re ce beu este um
bi lhe te, que ao pri me i ro se afi gu rou logo ser men sa gem ou avi so de
al gum dos cons pi ra do res, e nes se pres su pos to o de nun ci ou a vá ri os
Se na do res. Como Cé sar era ge ral men te sus pe i to, re cla mou-se que fos se
lido em al tas vo zes, po rém Cé sar, sem fa zer ca be dal de se me lhan te exi -
gên cia, o fez pas sar a Ca tão que com gran de pas mo e con fu são sua re -
co nhe ceu em um bi lhe te amo ro so a le tra da pró pria irmã Ser ví lia. Então 
ar re mes san do o bi lhe te a Cé sar: Toma lá, bê ba do! lhe dis se, e foi por di an -
te no dis cur so que ha via in ter rom pi do por ca u sa des te in ci den te!

Este gran de ho mem foi acu sa do de be ber em de ma sia, e de
pro lon gar os pra ze res da mesa pela no i te adi an te, mas os ami gos, para
des cul pá-lo, di zi am que ab sor vi do o dia in te i ro nos pe sa dos ne gó ci os da 
re pú bli ca, ra zão era que à no i te des se fol ga ao es pí ri to e ao cor po, es pa i -
re cen do à mesa na prá ti ca dos fi ló so fos e li te ra tos com quem ama va en -
tre ter-se. O cer to é que de po is de jan tar, usa va Ca tão sair à rua, des cal ço 
e sem tú ni ca; e nes tes ga lan tes tra jes re pre en dia e cen su ra va a efe mi na da 
ele gân cia dos seus con tem po râ ne os, com quem bus ca va fa zer con tras te,
não por mera os ten ta ção, di zem, mas para ver se os me lho ra va.
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Caio Gra co, o mais moço dos dous ilus tres ir mãos, em um
dos pou cos frag men tos que de les nos res tam, de i xou-nos uma idéia já
bem pou co fa vo rá vel dos ora do res do seu tem po. “Ó ro ma nos (di zia ele 
no seu dis cur so), to mai ten to, e fa cil men te pe ne tra re is que aqui nin guém 
che ga, se o não cha ma o in te res se, nem le van ta a voz se não para pe dir.
De mim mes mo con fes so que não é de todo sem in te res se que me di ri jo 
a vós, acon se lhan do o au men to dos tri bu tos, com que me lhor or de ne is
os vos sos ne gó ci os e os da re pú bli ca; as sim é que vos não peço di nhe i ro,
se não hon ra e es ti ma. Alguns há que vos dis su a dem esta lei; não cre io
que pro cu rem a vos sa es ti ma, ar mam, sim, ao di nhe i ro de Ni co me des.
Ou tros vô-la per su a dem, mas não é me nos cer to que põem os olhos no
sa lá rio e re com pen sa que lhes pro me teu Mi trí da tes. Pois uns tais que,
con fun di dos com to dos aque les, se con ser vam, nada me nos, mu dos e si -
len ci o sos, es ses, ó ro ma nos, são os mais acér ri mos na co bi ça, e re ce ben do
de to dos, a to dos en ga nam, sem que por pa la vras in dis cre tas se de i xem
mal si nar.”

Sa lús tio nos con ser vou tam bém um dos mu i tos dis cur sos que 
pro fe ri ra C. Mê mio, afa ma do ora dor do tem po de Má rio, no qual se des -
cre vem com ex pres si va elo qüên cia as ve xa ções, os abu sos e a imo ra li da -
de da no bre za da que la épo ca. “Em ver da de, ó ro ma nos (di zia Mê mio),
ca u sa pejo di zer quan to nes tes quin ze anos ha ve is sido lu dí brio da in so -
lên cia de pou cos, e com quan ta atro ci da de fo ram mor tos, e ja zem ain da
mu i tos os vos sos de fen so res; que a tal pon to es ta is efe mi na dos pela cor -
rup ção e inér cia... Com o si lên cio da in dig na ção vi mos os anos pas sa -
dos a pi lha gem do erá rio, os tri bu tos que nos pa gam os reis e os po vos,
fe i tos pre sa de uns pou cos de no bres, pa ra quem são to das as hon ras e
to das as ri que zas; e o como, não sa tis fe i tos de tan tos cri mes im pu ne -
men te co me ti dos, ain da em cima ven de ram tudo aos ini mi gos, as leis, a
vos sa ma jes ta de, o sa gra do e o pro fa no. E do que fi ze ram não mos tram
nem pejo nem ar re pen di men to, pelo con trá rio, alar de i am em vos sa pre -
sen ça a sua mag ni fi cên cia, os ten tan do uns os sa cer dó ci os e os con su la -
dos, ou tros os tri un fos que ob ti ve ram, pela vi o lên cia e usur pa ção, não
pô-los me re ce rem. Mas quem são es ses que as sim têm avas sa la da a re -
pú bli ca? Os mais vis e in so len tes ce le ra dos para quem, man cha das as
mãos de san gue, e con ta mi na da a alma pela ava re za, não há fé, nem
hon ra, nem pi e da de, nem bem, nem mal. Qu an to mais per ver sos, mais
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se gu ros vi vem; con fi a dos no ter ror que têm der ra ma do com a mor te
dos vos sos tri bu nos, com os pro ces sos in jus tos que de po is ten ta ram, e
com as hor rí ve is ma tan ças que em vós mes mos têm fe i to.”

To da via, nin guém mais do que o pró prio Sa lús tio, ex pul so
aliás do Se na do por cri mes e pre va ri ca ções que lhe pro va ram, sou be pin tar
com co res vi vas e enér gi cas as enor mi da des de todo gê ne ro que as si na -
la ram aque las eras pro di gi o sas, mos tran do mais vir tu des en tão nas pa la -
vras e es cri tos do que ou tro ra nas ações. “Até à des tru i ção de Car ta go
(diz ele), o Se na do e o povo ro ma no re ge ram em co mum a re pú bli ca
com pla ci dez e mo de ra ção; o te mor do ini mi go man ti nha a pu re za e ri -
gi dez dos cos tu mes. Mas vin do de po is com a vi tó ria, a pros pe ri da de e o
ócio, tão co bi ça dos na ad ver sa for tu na, co me ça ram as cou sas a cor rer
mais du ras e acer bas, por que abu san do, ca da um pela sua par te, os no -
bres do po der, e o povo da li ber da de, nin guém mais cu i dou se não de
pu xar para si, pi lhar e rou bar. A re pú bli ca, ex pos ta a es tes en con tra dos
em ba tes, via-se re ta lha da e per di da. Entre tan to a no bre za, como fac ção
dis ci pli na da, ti nha uma pre pon de rân cia de ci si va, en quan to a for ça do
povo, sol ta e dis per sa pela mul ti dão, se inu ti li za va à mín gua de di re ção.
Tudo, na paz e na guer ra, se fa zia a ta lan te de pou cos no bres, que dis pu -
nham li vre men te do erá rio, das pro vín ci as, das ma gis tra tu ras, das hon ras 
e tri un fos, en quan to o povo, já ve xa do pela mi sé ria, car re ga va só com
todo o tra ba lho da mi lí cia. Os ge ne ra is rou ba vam e par ti am com meia
dú zia de só ci os to dos os des po jos da guer ra; ao pas so que as fa mí li as
dos sol da dos eram lan ça das das her da des pa ter nas, se por des gra ça con -
fi na vam com vi zi nhos po de ro sos. Assim, a ava re za e a pre po tên cia de
mãos da das, ro tas to das as ré de as, in va di ram, vi o la ram e de vas ta ram
tudo, sem res pe i tar o sa gra do ou pro fa no, até que pe los pró pri os ex ces -
sos se ar ro jas sem à úl ti ma per di ção.”

E re fe rin do-se aos tem pos de Ca ti li na: “Se a pros pe ri da de
fa ti ga o âni mo dos sá bi os, não é mu i to que os ho mens cor rom pi dos não 
sa i bam mo de rar-se na vi tó ria. Qu an do as ri que zas en tra ram a ser ti das
em hon ra, e a atra ir a si a gló ria, a au to ri da de e a in fluên cia, co me çou a
vir tu de a ate nu ar-se, a po bre za a ser des dou ro, e a ino cên cia bal dão.
Após as ri que zas, o lu xo, a so ber ba, a ava re za, con ta mi na ram a mo ci da -
de. Tudo era rou bar, con su mir, es ban jar o seu, co bi çar o alhe io, ul tra jar
o pu dor, o de co ro, as leis di vi nas e hu ma nas, sem mo de ra ção nem te mor.
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Que di rei de ou tras mu i tas coisas, pro di gi o sas e in crí ve is, para quem as
não vis se, como os mon tes ar ra sa dos, e os ma res edi fi ca dos por sim ples
par ti cu la res? Pa re ce que es car ne ci am das ri que zas, pois quan do as po di am
lo grar li ci ta men te, se da vam pres sa a dis si pá-las em tor pe zas. O es tu pro,
a gula, uma alu vião de ví ci os sem con ta inun da vam a ci da de; os ho mens
se pros ti tu íam à fe i ção de mu lhe res, as mu lhe res fa zi am pú bli co le i lão
dos seus en can tos; es qua dri nha va-se a ter ra e o mar para sa ci ar a gula,
dor mia-se sem sono, co mia-se, be bia-se sem ter con ta com a fome, a
sede, a cal ma, ou a fres cu ra, por que os ca pri chos de sor de na dos do luxo
an te ci pa vam e ba ra lha vam tudo.”

Po rei ago ra ante os olhos de meus amá ve is le i to res um ad mi -
rá vel mo de lo da elo qüên cia e ur ba ni da de par la men tar da que les bons
tem pos. É um dis cur so po lí ti co do imor tal Mar co Tú lio, ho mem con su lar, 
e o pri me i ro ora dor do seu tem po, pro fe ri do em pre sen ça do Se na do, isto 
é, em pre sen ça de tu do quan to ha via de gran de e ilus tre na ca pi tal do
mun do, con tra Mar co An tô nio, Se na dor, ho mem con su lar como ele, e
ge ne ral de ca va la ria. “Admi rai, pa dres cons cri tos (di zia ele, res pon den do 
a Antô nio), a es tu pi dez des te ho mem, ou me lhor di rei, des te bru to, que
acu san do-me a mim de cúm pli ce dos ma ta do res de Cé sar, tra ta nada
me nos a es tes nos ter mos mais hon ro sos. Eu sou um ce le ra do, por que
me sus pe i tas de ha ver sus pe i ta do al gu ma cou sa da con ju ra ção; e ao cons pi -
ra dor que aqui bran diu o pu nhal todo es cor ren do em san gue, para esse
são as tuas mais li son je i ras ex pres sões?! Mas se nes tas se en con tra tão
es tú pi da con tra di ção, que di rei dos teus pen sa men tos e ações? Me lhor
fora, res pe i ta bi lís si mo côn sul, ir pri me i ro co zer e eva po rar es sa bor ra -
che i ra. Será aca so in dis pen sá vel cha mus car-te as bar bas com um ar cho te 
para es pan car essa pe sa da so no lên cia, que te não de i xa dis tin guir as cou -
sas? A pro pó si to, lem bra ram-me ago ra aque las bo das de Hí pi as em que
chu pas te tão enor me quan ti da de de vi nho que, ape sar da tua cor pu lên -
cia gla di a tó ria, e des se es tô ma go tão vas to como um odre, te foi for ço so
vo mi tar no dia se guin te em ple na as sem bléia do povo ro ma no! Ó es pe tá -
cu lo he di on do não só à vis ta, mas ain da para re fe rir-se! Se ain da isto te
acon te ces se à mesa ten do nas mãos aque les tre men dos co pá zi os do teu
co nhe ci men to, já to re le va ria; mas um ge ne ral, a quem não de via es ca par 
um ar ro to se quer, vir em pre sen ça do povo ro ma no, e no meio das mais 
gra ves de li be ra ções, ar re ves sar do pe i to ali men tos mal di ge ri dos e im -
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preg na dos do odor acre do vi nho, in qui nan do todo o tri bu nal e as pró -
pri as ves tes, … isto só tu, Mar co Antô nio!

“Mal re ce bes te a toga vi ril, para logo a con ver tes te, pode-se
as sim di zer, em saia de mu lher, pois que, pros ti tu í do ao vul go, re ce bi as
de tuas in fâ mi as, e não pe que no, o pre ço ajus ta do; mas so bre ve io Cu -
rião, que ar ran can do-te ao co mér cio pú bli co, te guar dou te ú do e man te ú do, 
como se te hou ve ra re ce bi do em ma tri mô nio re gu lar. Nun ca man ce bo
al gum com pra do para a de vas si dão, foi tão sub mis so ao amo, como tu a
Cu rião. Qu an tas ve zes não te lan çou seu pai pela por ta fora? Qu an tas
não lhe pôs sen ti ne las para te im pe dir o in gres so? Mas tu, es po re a do a
um tem po pela de pra va ção e pela co bi ça do ga nho, nas som bras pro pí -
ci as da no i te, sal ta vas os te lha dos, e pen tra vas pe las ja ne las. Ó! bem sa bes
que es tou per fe i ta men te in for ma do de to das es tas par ti cu la ri da des!”

Pre su mo que o le i tor, pou co fa mi li a ri za do com as le tras la ti -
nas, não fi ca rá mu i to edi fi ca do com a le i tu ra des te aliás fiel ex tra to de
uma das mais elo qüen tes fi lí pi cas do prín ci pe dos ora do res; mas ao me -
nos nes tes tem pos, os úl ti mos da re pú bli ca ro ma na, o mal ti nha com -
pen sa ção, Cí ce ro lu ta va con tra Mar co Antô nio e Ca ti li na, Pom peu con -
tra Cé sar, e Ca tão con tra to dos; a vir tu de, um dia ven ci da e atri bu la da,
no ou tro se er guia ven ce do ra e ra di an te: Cí ce ro vol ta va tri un fal men te do 
seu in jus to des ter ro, e Cé sar, apu nha la do, caía aos pés da es tá tua des se
mes mo Pom peu, co var de men te as sas si na do pou cos anos an tes. Então
se gun do a bela ex pres são de Tá ci to, a li ber da de mo ri bun da des pe dia
ain da os úl ti mos ful go res: ma ne bant eti am tum ves ti gia mo ri en tis li ber ta tis.
De po is po rém que co me çou a ver da de i ra era dos Cé sa res, a per fí dia, a
cru el da de, o fu ror e até a de mên cia fo ram as qua li da des que mais so -
bres sa í ram nos do mi na do res do mun do. Entre tan to, como o prin cí pio
ele ti vo não mor reu de todo com a li ber da de, cum pre nar rar ain da al gu -
mas ce nas que fa zem ao com ple men to des te tra ba lho.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O Impé rio

O HISTORIADOR TÁCITO – A TROCA DE CABEÇAS – O SÉCULO DE
PÉRICLES E DE AUGUSTO – AS ADOÇÕES IMPERIAIS, COMEÇADAS
EM AUGUSTO E CONTINUADAS EM LUÍS NAPOLEÃO –
CIRCULARES DE TIBÉRIO, GARANTINDO A LIBERDADE DO VOTO
– O JORNALISTA CREMÚCIO CORDO – UM IMPERADOR VERMELHO 
E O CÔNSUL INCITATUS – UM POBRE HOMEM RECRUTADO PARA
IMPERADOR – O MANJAR DOS DEUSES – OS CASAMENTOS DE
NERO – GALBA LOGRANDO OS SEUS ELEITORES – AS BEIJOCAS DE 
OTÃO – O ALARVE IMPERIAL E O PASTELÃO MONSTRO – OS
IMPERADORES DE TEATRO – A PÚRPURA OU A MORTE.

COMO pór ti co dig no para a en tra da dos te ne bro sos tem pos
do Impé rio, Ti mon ofe re ce a seus le i to res o se guin te epí lo go que Tá ci to 
co lo cou, como in tro du ção, no prin cí pio das suas His tó ri as, o qual, pos to
que es cri to para os re i na dos que se se gui ram de Gal ba em di an te, não é
me nos apli cá vel aos de Ti bé rio, Ca lí gu la, Cláu dio e Nero, que os pre ce -
de ram nas ca la mi da des e nos cri mes. “A obra que em pre en do (diz o his -
to ri a dor) é rica pe los su ces sos, atroz pe las ba ta lhas, e pela paz cru el.
Qu a tro fo ram os prin ci pa is mor tos a fer ro; três as guer ras ci vis; em ma i or
nú me ro as es tra nhas; de or di ná rio, umas e ou tras ao mes mo tem po; no
Ori en te a pros pe ri da de, no Oci den te, re ve ses... A Itá lia, essa foi cons -
tan te men te ví ti ma de ca la mi da des no vas, ou tão-so men te re pe ti das
de po is de mu i tos sé cu los. Na fer ti lís si ma re gião da Cam pâ nia as ci da des
ou fi ca ram exa us tas ou so ter ra das: Roma viu-se de vas ta da por in cên di os,
con su mi dos tem plos an ti quís si mos, e abra sa do o mes mo Ca pi tó lio pe las 



mãos dos ci da dãos; as ce ri mô ni as re li gi o sas fo ram pro fa na das; con su -
ma dos gran des adul té ri os; o mar po vo a do de des ter ra dos; os ro che -
dos man cha dos com o seu san gue…

“A no bre za, a ri que za, os car gos pú bli cos, ou re cu sa dos ou
exer ci dos, eram en tão cri me; as vir tu des, cer tís si ma ca u sa de per di ção.
Os de la to res, não me nos odi o sos pe los prê mi os que ob ti nham, que pe -
los aten ta dos que co me ti am, al can çan do, pela sua odi o sa in dús tria, o sa -
cer dó cio, o con su la do, o Go ver no das pro vín ci as, o va li men to dos prín -
ci pes, tudo le va vam após si, de tudo dis pu nham a seu ta lan te. Os es cra -
vos atra i ço a vam os se nho res por ódio ou por medo; os li ber tos, os seus
pa tro nos; quem não ti nha ini mi gos, era ven di do pe los ami gos.”2

Au gus to, o pri me i ro dos im pe ra do res, não de veu o su pre mo
po der a ato al gum po si ti vo de ele i ção re gu lar; pri me i ro, por ser so bri nho 
de seu tio, o di vi no Jú lio, de po is pela pros cri ção e der ro tas su ces si vas
dos com pa nhe i ros e ad ver sá ri os, e aju da do en fim do ce ti cis mo e can sa -
ço dos ro ma nos, es car men ta dos de tan tas per tur ba ções ci vis, e ávi dos
das do çu ras da paz, se foi a pou co e pou co acres cen tan do em au to ri da -
de, até que a con se guiu ple na e ab so lu ta, cor ren do aço da dos a pre ci pi -
tar-se na es cra vi dão, se gun do a fra se abra sa do ra de Tá ci to, côn su les, se -
na do res e ca va le i ros. Ru e re in  ser vi ti um. Au gus to po rém usou mo de ra da -
men te do po der que usur pa ra, ani man do e pro te gen do as ar tes e as le -
tras, que flo res ce ram en tão como nun ca, sen do por isso com pa ra do o
seu sé cu lo com o de Pé ri cles, com cuja do mi na ção, de res to, a sua ofe re -
ce mu i tos ras gos de se me lhan ça. Hou ve, con tu do, en tre os dous uma di -
fe ren ça enor me: o gran de ho mem de Ate nas, ja zen do no seu le i to de
mor te, e ou vin do dos ami gos cir cuns tan tes, como der ra de i ra con so la -
ção, a nar ra ti va das suas vi tó ri as e dos tro féus que ga nha ra, es for çou-se
por er guer-se, e lhes dis se: “Essa gló ria me é co mum com tan tos ou tros ge ne ra is; 
esta po rém é só mi nha – nun ca dei ca u sa a que um só dos meus con ci da dãos se co -
bris se de luto.” Otá vio, esse ba nhou as mãos no mais puro san gue de
Roma por modo tão vil e atroz, que po dia des per tar in ve jas nos mais
sa nhu dos ti ra nos que lhe su ce de ram. É bem sa bi do como de po is de an -
da rem em guer ra ace sa, ele, Antô nio, e Lé pi do, vi e ram a um acor do ou
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con cer to (que o nos so Ca mões com ad mi rá vel sim pli ci da de e ener gia cha -
mou duro e in jus to) em vir tu de do qual ce de ram uns aos ou tros os ami gos
em tro co dos ini mi gos. Cada um dos tri ún vi ros or ga ni zou a sua lis ta de
can di da tos, ou ca be ças que eram as sim ele i tas e de sig na das para fi gu rar
es pe ta das nos ros tros. Mar co Antô nio, como o le i tor há de sem dú vi da
sus pe i tar, não po dia es que cer-se tão de pres sa das fi ne zas que Cí ce ro lhe
ha via dito em face, e já fi cam re fe ri das, pelo que o in clu iu na sua. O egré -
gio ora dor foi sur pre en di do na fuga e mor to; e de ce pa das as mãos e a ca -
be ça, Mar co Antô nio as fez cra var nos ros tros, como lhe ha via ju ra do.

Du ran te o lon go re i na do de Au gus to, que foi de meio sé cu lo,
nun ca es cri tor al gum, e en tão os ha via mu i tos e emi nen tes, tra tou des te
abo mi ná vel sa cri fí cio do gran de ho mem de quem ele ha via re ce bi do ta -
ma nhos ser vi ços, pou co an tes de o en tre gar ao fer ro de seus ini mi gos.
Mas esse si lên cio, des ta fe i ta ao me nos, nas cia, não de ser vil adu la ção aos
ódi os do prín ci pe, mas do re ce io de mo les tá-lo, acor dan do-lhe os re mor -
sos ador me ci dos, e co brin do-o de con fu são e pejo, pelo opró brio de tão
ter rí vel re cor da ção. A His tó ria re fe re que en tran do ele um dia de re pen te
no apo sen to de um dos ne tos, o sur pre en deu com um li vro, que lhe to -
mou das mãos. Este ve a fo lheá-lo al gum tem po, e de po is o res ti tu iu ao
man ce bo di zen do-lhe: Toma, meu fi lho. Foi um gran de ho mem, e era ver da de i ro
ami go da sua pá tria. A obra que o man ce bo lia fur ti va men te era de Cí ce ro!

Ao apro xi mar-se a mor te, Au gus to ado tou Ti bé rio, e o no me -
ou seu su ces sor. Daí fi cou sen do o prin ci pa do ele ti vo. Nos nos sos dias,
o ex cel so e po de ro so prín ci pe Luís Na po leão, pos to que al gum tan to
pre ma tu ro, fan ta sia tam bém ado ções tes ta men tá ri as.

Não é para aqui re fe rir a vida toda des se ti ra no sus pe i to so,
som brio e cru el; quan to ao que ser ve ao nos so pro pó si to, nota-se que
logo no prin cí pio des te lon go re i na do, fo ram os co mí ci os trans fe ri dos
do Cam po de Mar te para o Se na do; até en tão, pos to que as mais das ele i -
ções se fi zes sem sem pre ao sa bor do prín ci pe, de las ha via con tu do que
de pen di am do voto das tri bos. O povo, des po ja do des te di re i to, ape nas
exa lou o seu des con ten ta men to em vãos que i xu mes; e o Se na do, esse
até fol gou, que se viu li vre de com prar ou men di gar sor di da men te os
vo tos, tan to mais que Ti bé rio, afe tan do mo de ra ção, fi cou de nun ca re -
co men dar mais que qua tro can di da tos tão-so men te, os qua is de vi am ser
ele i tos sem con tra di ções e sem ca ba las.
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Nos co mí ci os con su la res que su ce de ram pou co de po is, e em
todo o cur so des te re i na do, não se sabe ao cer to que fór mu las se guar -
da ram. O ti ra no, ora ca lan do os no mes dos can di da tos, os de sig na va
ape nas pela fa mí lia, e pela vida e fe i tos, de modo que os des se su fi ci en -
te men te a co nhe cer; ora, su pri min do toda e qual quer in di ca ção, os exor -
ta va a que se abs ti ves sem de per tur bar as ele i ções com ca ba las, e a que
se con fi as sem na sua pro te ção; ou tras ve zes en fim de cla ra va que só sa -
bia dos can di da tos, cu jos no mes ti nha in di ca do ao Se na do, mas que se
ou tros ha via, po di am sem sus to apre sen tar-se, uma vez que con fi as sem
no seu mé ri to e re pu ta ção. “Pa la vras es pe ci o sas (ob ser va Tá ci to), ocas e
vãs, se não in si di o sas, por que quan to mais o povo se aco lhia a uma fan -
tás ti ca som bra de li ber da de, tan to mais dura es cra vi dão lhe dis pen sa va
Ti bé rio.” Se este bom im pe ra dor, mo de lo de can du ra e in ge nu i da de,
vol ves se hoje ao mun do, inda que com ou tra cara, com a mes ma al ma
que Tá ci to tor nou imor tal nos seus es cri tos, e al can ças se al gu ma das
nos sas pre si dên ci as, fico que se não fa ria ro gar para ex pe dir cir cu la res
ga ran tin do a li ber da de de voto, e re co men dan do a mais es tri ta ne u tra li -
da de à sua po lí cia ci vil e mi li tar.

Um dos mu i tos ca sos fu nes tos que en lu ta ram este re i na do,
pro por ci o nou con tu do oca sião à pos te ri da de de po der jul gar até que
pon to se go za va da li ber da de de im pren sa na que les tem pos. Não deve o
amá vel le i tor, que ti ver em ódio os ana cro nis mos, es tra nhar to da via o
ter mo que em pre go, pois já an tes de mim, e tra tan do do mes mo as sun to,
o es pi ri tu o so Ca mi lo Des mou lins cha mou jor na lis ta ao an ti qüís si mo Cre -
mú cio Cor do, que era sim re da tor, po rém de ana is, não de jor na is. Como
o caso faz tan to ao nos so in ten to, e é in te res san te, não de i xa rei de re fe -
ri-lo. Sen do côn su les Cor né lio Cos so e Así nio Agri pa, foi acu sa do Cre -
mú cio Cor do de um cri me novo, e até en tão ina u di to, qual o de ha ver
pu bli ca do uns ana is em que, elo gi an do a Mar co Bru to, dis se ra de Cás sio 
que fora o úl ti mo dos ro ma nos. Eram os acu sa do res cli en tes de Se ja no,
tris te pres sá gio para o réu, não me nos que o as pec to tur vo com que o
ti ra no o ou via. Mas Cre mú cio, já re so lu to a de i xar a vi da, de fen deu-se,
nada obs tan te, pelo teor se guin te: “As mi nhas pa la vras, pa dres cons cri tos,
são acu sa das; pro va evi den te de que as mi nhas ações são ino cen tes! Sou
ar güi do de ha ver lou va do a Bru to e Cás sio, cu jos fe i tos, me mo ra dos por 
tan tos es cri to res, por ne nhum o fo ram sem hon ro sos elo gi os. Tito Lí -
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vio, pre cla rís si mo en tre os mais cons pí cu os, pela elo qüên cia e ve ra ci da -
de, exal ta va tan to a Pom peu, que Au gus to o cha ma va Pom pi a no; mas
nem por isso re sul tou daí que bra em sua ami za de. A Afrâ nio, a Ci pião, a 
es tes mes mos Cás sio e Bru to, nun ca os cha mou sal te a do res e par ri ci das, 
como ago ra se usa; an tes sem pre os qua li fi ca va de va rões in sig nes. Os
es cri tos de Así nio Po lião con sa gram a sua me mó ria egré gia; Mes sa la
Cor vi no a Cás sio cha ma va pu bli ca men te seu ge ne ral; e não foi isso par te
para que os não abas tas sem a am bos em hon ras e ri que zas. E que ou tra
cou sa fez Jú lio Cé sar, com ser di ta dor, con tra o li vro em que Mar co
Cí ce ro exal ta va Ca tão até às nu vens, se não res pon der-lhe com ou tro, de
igual para igual, e como se a ca u sa se ple i te as se ante o tri bu nal? As car tas
de Antô nio, as ora ções de Bru to es tão che i as de in fâ mi as con tra Au gus -
to, se fal sas, não me nos acer bas; e to dos lêem os ver sos de Bi bá cu lo e
Ca tu lo, pe ja dos de in jú ri as con tra os Cé sa res. Mas o di vi no Jú lio, e o di -
vi no Au gus to so fre ram tudo isto de boa som bra; e não sei o que mais
en tão re lu zia ne les, se a mag na ni mi da de, se a dis cri ção, por quan to, a ma -
le di cên cia, des pre za da, se des va ne ce, mas per se gui da iro sa men te, to ma
vi sos de bem-fun da da e ver da de i ra.

“Já não falo dos gre gos, para quem não só a li ber da de mas a
mes ma li cen ça eram sem li mi tes, e onde a pa la vras só com pa la vras se
res pon dia. Po rém o que sem pre foi mais que mu i to ave ri gua do, e li vre
de cen su ra, foi fa lar da que les a quem a mor te li ber tou de todo ódio ou
fa vor. Dar-se-á caso que pe los meus es cri tos es te ja eu a ex ci tar os ci da -
dãos à guer ra ci vil, con vo can do Bru to e Cás sio, ain da ar ma dos nos cam -
pos de Fi li pes? ou por ven tu ra, por que mor re ram há cou sa de ses sen ta
anos, já se pen sa que a sua me mó ria se não deve con ser var nos li vros
dos es cri to res, como nas suas es tá tu as que até o pró prio ven ce dor res -
pe i tou? A pros pe ri da de as si na a cada um o seu qui nhão de gló ria, e se
eu for con de na do, não fal ta rá quem, à vol ta de Cás sio e Bru to, se re cor -
de tam bém de mim.” Saiu de po is do Se na do, e de i xou-se fe ne cer à
fome. Na que les bons tem pos os con de na dos, ou os que ti nham pro ba -
bi li da de de sê-lo, cos tu ma vam, an te ci pan do o al goz, fa zer o gos to aos
seus amá ve is so be ra nos, ou su fo can do-se em ba nhos quen tes, ou abrin -
do-se as ve i as, ou de fi nhan do à fome, e de les ha via que ain da em cima
de i xa vam em tes ta men to as he ran ças aos im pe ra do res.
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“Os pa dres (con clui Tá ci to) con de na ram às cha mas os li vros
de Cre mú cio; mas eles es ca pa ram, e fo ram con ser va dos, a prin cí pio
ocul tos, de po is ma ni fes tos. Da qui se vê quan to é dig na de lás ti ma a es -
tul tí cia da que les que com um po der efê me ro pre su mem de aba far a voz
pe re ne do por vir, pois que os en ge nhos opri mi dos avul tam em au to ri da -
de e lus tre, tan to quan to os po ten ta dos que se dão a es tas ti ra ni as, se de -
son ram e avil tam.”

Ti bé rio, ten do che ga do a uma ve lhi ce adi an ta da, e ja zen do em 
um le i to gra ve men te en fer mo, foi su fo ca do sob um mon tão de rou pas
que fez lan çar so bre ele um dos mi nis tros de suas tor pe zas e cru el da des. 
Re i nou vin te e três anos.

Su ce deu-lhe seu neto Caio Ca lí gu la. Este, em ma té ria ele i to -
ral, fez mu i to pou co, e ao mes mo tem po, mais do que ne nhum ou tro.
Res ti tu iu a prin cí pio o di re i to de vo tar ao povo, ti rou-lhe para o fim, e
tor nou a dá-lo ao Se na do. Uma vez po rém o exer ci tou por si com ad mi -
rá vel cri té rio e apla u so imen so, no me an do côn sul o seu fa mo so ca va lo
Inci ta tus. O Se na do de via de re ce ber esta no me a ção com es pe ci al agra do, 
e sem dú vi da vo ta ria una ni me men te que se di ri gis se uma fe li ci ta ção ao
prín ci pe pelo seu bom acer to e fe liz es co lha.

S. M. da sua par te não quis de i xar as cou sas em meio, e as si -
nou uma do ta ção cor res pon den te à dig ni da de e hi e rar quia da que la per -
so na gem con su lar. Man dou fa zer-lhe uma es tre ba ria de már mo re, uma
man je dou ra de mar fim, ar re i os de púr pu ra e pe dra ria, e pôs-lhe casa
com es cra vos e mó ve is de pre ço, onde pu des se re ce ber hon ra da men te
as vi si tas da gen te mais gra da da ci da de. Às ve zes era o côn sul con vi da -
do a jan tar com o prín ci pe, e ser via-se-lhe en tão ce va da dou ra da e vi -
nho, do me lhor, em ri quís si mas ta ças. E num jan tar que o côn sul deu na 
es tre ba ria a S. M. e aos seus co che i ros, o ge ne ro so prín ci pe, no mais
ace so das ale gri as do ban que te, fez dom de vin te mi lhões de ses tér ci os a 
Eu ti co, um dos di tos co che i ros.

Este pro di gi o so re i na do não du rou mu i to, ape nas três anos e
pou co mais. Cás sio Qu é rea, tri bu no das cor tes, lhe pôs fim pre ma tu ro,
atra ves san do o prín ci pe com a es pa da em oca sião em que ao pe dir-lhe a
se nha para o ser vi ço, S. M. lhe res pon de com uma pa la vra obs ce na das
do seu cos tu me.
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Foi Ca lí gu la ho mem de alta, mas pou co re gu lar es ta tu ra, o
sem blan te pá li do, os olhos ca va dos, fi xos e tor vos, a ca be ça nua e cal va,
mas a cer viz ve lo sa, as per nas del ga das e os pés enor mes. Pos to que ti -
ves se o olhar e o as pec to na tu ral men te hor rí ve is, pro cu ra va de in dús tria
tor ná-los mais te me ro sos, com pon do-se e en sa i an do-se a um es pe lho
para esse fim.

Este im pe ra dor ver me lho, ini mi go dos no bres e ri cos, a quem
es po li a va e ma ta va, era mu i to po pu lar e que ri do da gen ta lha, cu jos pra -
ze res e ví ci os gros se i ros par ti lha va. Esta ob ser va ção não será de todo
inú til em uma épo ca em que por moda, par ci a li da de, ser vi lis mo e ga nân -
cia, tudo se lan ça à con ta dos ver me lhos de mo crá ti cos ou ple be us.

Mor to Ca lí gu la, e toda en tre gue a gran de ca pi tal aos al vo ro -
ços e ter ro res da san gui no len ta ca tás tro fe, pois os guar das ger mâ ni cos
em vin gan ça do amo as sas si na do, ma ta vam  quan tos o des ti no lhes de -
pa ra va, um sol da do que aca so, e sem ten ção fe i ta, va gue a va er ran te pe -
los vas tos apo sen tos do pa lá cio, num quar te i rão bem es cu so, deu com
um ho mem es con di do no vão de uma por ta, em bru lha do num re pos te i -
ro, mas com os pés à mos tra. O sol da do cu ri o so o sa cou do es con de ri jo, 
e co nhe cen do-o, tra vou dele, le vou-o para fora, e o ofe re ceu às cor tes
para im pe ra dor, qua se na mes ma ati tu de, su po nho eu, em que La fa i e te,
em 1830, abra çan do Luís Fi li pe em uma das ja ne las do Hô tel-de-Vil le, o 
ofe re ceu às acla ma ções dos bas ba ques de Pa ris com aque las fa mo sas pa -
la vras: Vo i là la me il le u re de tou tes les ré pu bli ques! O nos so can di da to im pe ri al,
en quan to a ple be ro ma na, ci vil e mi li tar, atro a va o ar com re pe ti dos gri -
tos de Ave, Cé sar! tre mia como va ras ver des, e até, di zem, se lan ça ra aos 
pés do sol da do, ima gi nan do que o con du zia à mor te, não ao im pé rio.
Este ho mem era Cláu dio, dig no cer ta men te de su ce der a Ca lí gu la, por -
que de po is do fu ror e da de mên cia, bem era que a im be ci li da de ti ves se
tam bém a sua vez.

Tá ci to, es cre ven do a vida de Ti bé rio, e ten do oca sião de re fe -
rir-se a Cláu dio, fez as se guin tes me mo rá ve is re fle xões: “De mim con -
fes so, que quan to mais leio e re vol vo o pre sen te e o pas sa do, mais me
pa re ce que o des ti no acin to so faz em tudo lu dí brio das cou sas hu ma nas; 
por que de sig nan do a fama, a es pe ran ça e a ve ne ra ção tan tos ou tros para 
o im pé rio, só era en tão es que ci do aque le a quem a for tu na guar da va em
se gre do para tão al tos des ti nos!”
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Entre tan to, re co bra do o mag nâ ni mo im pe ra dor do pri me i ro e 
mor tal sus to, e não lhe pa re cen do mal a no vi da de, man dou dis tri bu ir
por cada um dos pre to ri a nos, seus ele i to res, quin ze mil ses tér ci os. Man -
dou de po is ma tar o in tré pi do Qu é rea, e tal gos to, com o po der, to mou
ao san gue, que este re i na do não foi dos me nos ri cos em su plí ci os, sen do 
con de na dos à mor te, du ran te ele, trin ta e cin co Se na do res e tre zen tos
ca va le i ros. Mas os su plí ci os eram já acon te ci men tos or di ná ri os em de -
ma sia, para que se ha jam de men ci o nar es pe ci al men te.

Os gran des acon te ci men tos des te glo ri o so re i na do, além da
es tu pen da ele i ção que fica re fe ri da, são os se guin tes.

O mo nar ca, gran de cul tor das le tras, en ri que ceu o al fa be to
com três ca rac te res de sua in ven ção, e os man dou cum prir e guar dar por 
seu de cre to. A pos te ri da de, po rém, re vel e des co nhe ci da, fez pou co ou
ne nhum ca be dal des te sa zo na do fru to das lu cu bra ções im pe ri a is, e ape -
nas ha ve rá hoje al gum es qua dri nha dor de an ti gui da des que te nha no tí cia 
das três ma lo gra das le tras.

Foi pri me i ra men te ca sa do com Mes sa li na, nome que re su me
to dos os fu ro res da las cí via, e da qual dis se o po e ta: Las sa ta vi ris, non sa ti a ta
re ces sit. Esta ca sou-se, qua se à vis ta do im pe ra dor, com um ra paz mais
do seu gos to; e para pu nir-lhe a im pu dên cia e o cri me, não bas ta ram os
im pul sos da fé con ju gal e da ma jes ta de ofen di das, va leu sim a am bi ção
de um li ber to, seu va li do.

Agri pi na, a se gun da mu lher, foi mais avi sa da, des car tou-se
dele en ve ne nan do-o com um gui sa do de co gu me los, apro ve i tan do para
isso uma das mu i tas oca siões em que a em bri a guez lhe em bo ta va de
todo o en ten di men to. Nero, pelo bem que lhe foi com o de li ci o so pra to, 
cha ma va-lhe de po is o man jar dos de u ses.

Con su ma do o cri me, Agri pi na, fa zen do ocul tar o au gus to ca -
dá ver sob es pes sos mon tões de rou pas, e de i tan do voz de que o caro es -
po so vi via ain da e ia a me lhor, dis pu nha as cou sas para a pro cla ma ção
do pró prio fi lho, com ex clu são de Bri tâ ni co, que pos to o fos se do de -
fun to, fi ca ra con tu do pre te ri do no tes ta men to, com a ado ção de Nero.
No dia apra za do, saiu Nero, e adi an tan do-se para a cor te que es ta va de
guar da ao paço, foi re ce bi do com ru i do sas acla ma ções, me di an te a in fluên -
cia e su ges tões do pre fe i to. De po is des ta, pro nun ci a ram-se as ou tras
cor tes pelo mes mo teor; e Nero, con du zi do ao cam po e al ça do ao pa -
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vês, fe i to um bre ve dis cur so aná lo go à oca sião, e pro me ti do um do na ti -
vo não me nos li be ral que o do pai, foi pro cla ma do im pe ra dor. A no bi -
lís si ma or dem do Se na do con fir mou a ele i ção, e de cre tou fu ne ra is es -
plên di dos e hon ras di vi nas ao di vi no Cláu dio.

O re i na do de Nero, que atu rou de zes se is anos, foi uma lon ga
sé rie de hor ro res e tor pe zas, que to das ele re su miu em um fa mo so ban -
que te que lhe deu Ti ge li no, onde, den tre os man ce bos que com pu nham
a pros ti tu í da ma na da dos con vi vas, re ce beu por ma ri do em so le ne ca sa -
men to um de nome Pi tá go ras. O im pe ra dor to mou o flam me um, que era
o véu com que as no i vas co bri am o ros to, con sul ta ram-se os arús pi ces,
la vrou-se a es cri tu ra de dote, de po is sub me ti da à de li be ra ção do Se na do, 
dis pôs-se o le i to, acen de ram-se os fa chos nup ci a is, e por fim con su -
mou-se à vis ta de to dos (diz Tá ci to) aqui lo mes mo que ain da com as
mu lhe res se cos tu ma es con der nas tre vas da no i te!

Alguns anos de po is, o im pe ra dor tor nou a ca sar com o eu nu -
co Espo ro, mas des ta vez fez de ma ri do.

À pri me i ra no tí cia da re vol ta de Gal ba e das le giões, Nero afe tou 
zom bar do pe ri go, e pro fe riu aque le dito que, re pe ti do de po is pelo con -
de-du que de Oli va res, na re vol ta do du que de Bra gan ça, se tor nou tão fa -
mo so: Que es ti ma va bem aque la re vol ta, pois lhe pro por ci o na va oca sião de ajun tar
imen so ca be dal, con fis can do os bens dos re bel des; mas de po is, cres cen do a re be lião
em for ças, o Se na do que ha via con de na do a Gal ba, e ao mes mo Nero ha -
via ba i xa men te sa cri fi ca do sem pre o mais puro de seu san gue, o con de nou
tam bém. Fu gi ti vo, der ri ba do de to das as suas es pe ran ças, pres tes a re ce ber
da mão de um es cra vo a mor te que de co var de não po dia ob ter da sua, o
que mais las ti ma va era que o uni ver so fos se per der nele o seu me lhor can -
tor, con fun din do as sim, na que la hora so le ne, como em toda a sua vida, as
cou sas bur les cas, com as mais gra ves e atro zes.

Gal ba, ve lho sep tu a ge ná rio, foi o seu su ces sor. Já mu i tos anos 
an tes, pra ti can do Ti bé rio, com ele, lhe dis se por fim: Dia virá, ó Gal ba, em 
que tam bém sa bo re i es o po der! Pa la vras pro fé ti cas, que de sig na vam o seu tar dio
e bre ve re i na do. Nin fí dio Sa bi no, pre fe i to do pre tó rio, ob te ve a sua pro -
cla ma ção em Roma, pro me ten do aos sol da dos das cor tes pre to ri a nas
cer ca de seis mil cru za dos da nos sa mo e da, e aos das le giões que ser vi am
nas pro vín ci as, cer ca de qua tro cen tos e oi ten ta mil-réis a cada um, so -
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mas enor mes, que se não po de ri am al can çar sem ve xar o im pé rio mais
du ra men te do que toda a ti ra nia de Nero!

Se ain da hoje hou ves se em Roma des tas ele i ções, aflu in do to -
dos para ali, cor re ri am as mais na ções gran de ris co de ser aban do na das
por toda a sua pa tu léia, e nem mais se ha vi am de ver ex pe di ções con tra
a ilha de Cuba, ar ma das do dia para a no i te, por in tré pi dos e fa mé li cos
aven tu re i ros. Mas nas cou sas hu ma nas não pode ha ver gos to per fe i to;
os sol da dos que se ha vi am le van ta do con tra Nero com a ga nân cia des tas 
fa bu lo sas pro mes sas, ven do-se fra u da dos pela ava re za de Gal ba, le van -
ta ram-se tam bém con tra ele, pro cla man do, nas Gá li as, a Vi té lio, e den tro 
da pró pria Roma, a Otão.

Infor ma do da re be lião da ci da de, o ve lho im pe ra dor sobe à
sua li te i ra, e guia aos quar téis, mas em ba ra ça do no trân si to pela va ri e da -
de e con tra di ção dos ru mo res, como pe las on das de cu ri o sos, era im pe -
li do de uma par te pa ra ou tra, como o na vio sem leme num tem po ral
des fe i to. De re pen te uma tro pa de ho mens a pé e a ca va lo car re ga so bre 
ele, der ri ba-o e o atra ves sa com mil gol pes; e o ve lho, qua se ex pi ran te,
ofe re cen do-lhes a gar gan ta di zia; Fe ri, se é para bem da pá tria. Das imen sas 
for ças que ain da na vés pe ra o guar da vam, um úni co ho mem en tão, o
cen tu rião Sem prô nio, que nun ca de Gal ba re ce be ra be ne fí cio al gum, o
co briu com o seu cor po, bra dan do aos as sas si nos que pou pas sem o im -
pe ra dor. De ce pa da a ca be ça do tron co, como o ve lho fos se cal vo, e o
sol da do não pu des se tra var-lhe dos ca be los, a en vol veu nas suas ves tes;
mas não con vin do esta es pé cie de se gre do aos ca ma ra das, foi a ca be ça
es pe ta da num chu ço, e por este modo o san gui no len to tro féu per cor reu
toda a ci da de, no meio das va i as da mul ti dão.

Ou tros mu i tos as sas si na tos se per pe tra ram, e como Otão pro -
me te ra avul ta dos prê mi os pe las ca be ças mais ilus tres, mu i tos, que aliás não
ha vi am ma ta do a nin guém, en san güen ta vam de in dús tria as ar mas e as
mãos, e as sim se apre sen ta vam a re que rer o prê mio dos seus ser vi ços.
Acha ram-se de po is nos ar qui vos cen to e vin te pe ti ções des tas; Vi té lio fez
ti rar de vas sa so bre os seus au to res, e os con de nou to dos à mor te.

Enquan to por uma par te era Gal ba as sas si na do, pela ou tra era 
Otão ele va do ao im pé rio. Pri me i ro o acla mou uma tro pa de vin te e três
sol da dos, lo go após ou tra pou co ma i or, ade rin do por fim to dos a um
aten ta do que bem pou cos ti nham pre me di ta do. Che ga do ao cam po, al -
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ça do so bre o pa vês em que pou co ha via ful gu ra ra a es tá tua de ouro de
Gal ba, os sol da dos um por um lhe pres ta ram ju ra men to, no meio de
con fu sa e te me ro sa gri ta. Otão, pe la sua par te, não se de i xa va ven cer em 
ma ni fes ta ções, pros tra va-se ante a mul ti dão, fa la va-lhe, abra ça va-a de
lon ge, ati ra va-lhe be i jos, e para al can çar o im pé rio, não re cu a va ante gê -
ne ro al gum de ba i xe za. Pro ten dens ma nus, ado ra re vul gum, ja ce re os cu la, et om -
nia ser vi li ter pro do mi na ti o ne.

O Se na do, ime di a ta men te con vo ca do, con fir mou esta ele i ção; e
ain da o cor po do mi sér ri mo Gal ba ja zia des ca be ça do no meio do cam po, e
já os Se na do res re no va vam o pros ti tu í do ju ra men to ao novo prín ci pe.

Vi té lio, acla ma do pe las le giões nas Gá li as, a mar cha que en ce -
ta ra con tra Gal ba, con ti nu ou-a con tra Otão. Este, re min do por uma
bela mor te uma vida de son ra da pe los ví ci os e pe los cri mes, de i xou o
tro no ao ani mal de ma i or vo ra ci da de que inda vi ram os sé cu los. Nada
bas ta va a sa ci ar os vas tos ape ti tes des te gla di a dor im pe ri al. Vi té lio co mia 
três a qua tro ve zes ao dia, e para po der co mer, es for ça va-se por vo mi tar
os ali men tos já to ma dos. Em um só jan tar, des pen deu cer ca de oi to cen -
tos mil cru za dos da nos sa mo e da; e em ou tro que lhe deu seu ir mão,
hou ve dous mil pe i xes, e sete mil aves das es pé ci es mais ra ras e es qui si -
tas. Para se po der as sar um pas te lão enor me, que S. M. de no mi nou o –
Bro quel de Mi ner va – foi mis ter le van tar no meio da pra ça um for no
mons tro, cuja fá bri ca im por tou em mais de du zen tos mil cru za dos. Nos
pou cos me ses que du rou o seu re i na do cons ta que es ban ja ra em co me -
za i nas pas san te de no ve cen tos mi lhões de ses tér ci os.

Se este pro di gi o so glu tão res sus ci tas se em nos sos dias, e não
já como can di da to e ele gí vel, se não como vo tan te e pa tu léia, para cuja
clas se a na tu re za cer ta men te o cri a ra, que par ti do se não ve ria ar ru i na do, 
para man tê-lo e sa ciá-lo?!

Afi nal, Vi té lio aca bou como os ou tros, pelo fer ro, e com sin -
gu lar in jus ti ça da sor te que o de via re ser var para as gló ri as de uma su cu -
len ta in di ges tão.

Em cousa de nove me ses, des de Nero até Vi té lio, viu Roma,
es tu pe fac ta e avil ta da, qua tro im pe ra do res mor tos a fer ro, e três pro cla -
ma dos pe las cor tes. Dir-se-ia que a mes ma acla ma ção os de sig na va para
o im pé rio e para a mor te; tan ta era a pre ci pi ta ção ver ti gi no sa dos su ces sos!
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Plu tar co re fe re que Di o ní sio de Si ra cu sa, fa lan do do ti ra no de
Fe res, o cha ma ra ti ra no de tra gé dia, alu din do ao seu cur to re i na do de dez
me ses, ter mi na do por uma mor te vi o len ta. Po rém, acres cen ta o mes mo
Plu tar co, o pa lá cio dos Cé sa res viu em me nos tem po qua tro im pe ra do res
pos tos e ti ra dos pela sol da des ca, como ato res num te a tro. Para que no en -
tan to ne nhu ma es pé cie de ma ra vi lha fal tas se no meio des tas mons tru o sas
al ter na ti vas, viu-se o ge ne ral Vir gí nio Rufo, que ha via so pe a do a re be lião
de Vin dex nas Gá li as, e era po de ro so pelo seu me re ci men to e pelo amor
das le giões, re cu sar o im pé rio que elas lhe ofe re ci am, não bas tan do, para
de mo vê-lo, que um dos tri bu nos, ar ran can do a es pa da, lhe dis ses se que
re ce bes se a púr pu ra ou a mor te.

––––––––

Aqui po rém cum pre pôr ter mo à his tó ria das ele i ções im pe ri a is;
a sua nar ra ção tor na-se inú til, mo nó to na e en fa do sa. São sem pre as acla -
ma ções da sol da des ca, se gui das pou co de po is de san gui no len tas ca tás -
tro fes. Bas ta sa ber-se que dos vin te e seis pri me i ros im pe ra do res, a con -
tar de Cé sar, de zes se is aca ba ram vi o len ta men te, pela su fo ca ção, pelo ve -
ne no, ou a fer ro frio. Nun ca Go ver no al gum, pu ra men te po pu lar, por
mais sol to e de sor de na do que fos se, ofe re ceu exem plo de uma anar quia
tão he di on da, per pe tu an do-se como for ma re gu lar e es tá vel, por tão
gran de nú me ro de anos.

“Nun ca o mun do (ob ser va tris te men te Mon tes qui eu) ofe re -
ceu es pe tá cu lo tão dig no das me di ta ções do sá bio! Tan tas guer ras em -
pre en di das e aca ba das, tan to san gue der ra ma do, tan to he ro ís mo, sa be -
do ria e cons tân cia, uma po lí ti ca tão pro fun da, um pla no tão bem con ce -
bi do, sus ten ta do e le va do ao cabo, de tudo in va dir e sub me ter; tudo,
sem re ser va, foi pre sa dos fu ro res de cin co ou seis mons tros tão cru éis
como in sa nos! Esse Se na do que ani qui la ra tan tos reis, ei-lo avas sa la do
aos seus mais in dig nos ci da dãos, des tru in do-se pe las suas pró pri as de ci -
sões! Aca so não le van ta rão os ho mens o seu po der, se não para vê-lo
mais las ti mo sa men te der ri ba do, ou trans mi ti do a mãos tan to mais fe li -
zes quan to in dig nas? Ou de vas ta ri am os ro ma nos o mun do por tal
modo, só para en tre gá-lo, de po is de tan tos hor ro res, exa us to e en fra que -
ci do, à fú ria dos bár ba ros?”
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Eleições na Idade Média e Tempos Modernos

ROMA CA TÓ LI CA

ELEIÇÕES DOS PAPAS – S. PEDRO, CHEFE DE GRUPO, FAZ
RESISTÊNCIA À JUSTIÇA, COMETE O CRIME DE OFEN SAS FÍSICAS
COM MUTILAÇÃO, E MUDA DE PARTIDO – MISSÃO DO PAPADO – OS 
PONTÍFICES TRIBU NOS – ALIANÇA DA RELIGIÃO E DA
DEMOCRACIA – UMA PALAVRA DERRIBA UM REI – CENTO E TRIN -
TA E SETE PESSOAS MORTAS NA ELEIÇÃO DO PAPA DÂMASO – UM
FRANGO COM SEU RECHEIO DE PA PAS – EXCOMUNHÕES
ELEITORAIS – UM PONTÍFICE GUARDADOR DE PORCOS – A
MELHOR MANEI RA DE DESCOBRIR AS CHAVES DE S. PEDRO.

EM FACE da an ti ga so ci e da de que se ia alu in do aos pou cos, 
até ser de to do tra ga da pelo abis mo, sur gia a nova que ain da dura e a que
to dos per ten ce mos. E no meio das ele i ções san gui no len tas dos im pe ra do -
res ro ma nos, se pre fa zi am pa ci fi ca men te as ele i ções dos pri me i ros bis pos
de Roma, de po is pa pas e pon tí fi ces de todo o orbe ca tó li co. Assim as ra -
zões cro no ló gi cas, co mo a gran de za e uni ver sa li da de das con se qüên ci as
des tas ele i ções, as in di cam as saz ao es cri tor para que com elas ina u gu re, nas 
eras do cris ti a nis mo, seu rá pi do bos que jo ele i to ral.

Todo o fiel ca tó li co, se não mes mo todo o in fi el, sabe que
indo Je sus Cris to à tes ta de um gru po, com pos to dos após to los e mais
dis cí pu los, por uma via es tre i ta (os evan ge lhos não o di zem, mas fi gu -
ra-se-me que se ria co mo o beco de São João), eis se não quan do to pou-se
face a face com o gru po go ver nis ta, cu jos ca be ças, já fa ti ga dos de tan tas 
e tão in ter mi ná ve is dis cus sões, ti nham as sen ta do pôr ter mo à con ten da,



por um meio pron to e de ci si vo. Uma voz in ti mou a Je sus Cris to or dem
de pri são; to dos ce de ram, fos se efe i to das dou tri nas de obe diên cia e re -
sig na ção pre ga das pelo Di vi no Mes tre, fos se que o gru po do Go ver no
se os ten tas se su pe ri or em ar mas e for ça nu mé ri ca. Entre os opo si ci o nis -
tas po rém ha via um su je i to exal ta do e re so lu to, de nome Si mão Pe dro, pes -
ca dor de pro fis são (pos to que não ma tri cu la do), o qual fu ri o so com se -
me lhan te vi o la ção da se gu ran ça in di vi du al, e da li ber da de do voto e da
pa la vra, ar ran cou da es pa da, ar re me teu aos con trá ri os, e dum gol pe cor -
tou uma ore lha a Mal co, acér ri mo es po le ta da fac ção do mi nan te. Mas
Je sus Cris to or de nou-lhe que se con ti ves se, e o re pre en deu bran da men te,
no tan do-lhe o mal que ha via no em pre go do fer ro e dos me i os vi o len -
tos, e como nem sem pre os ho mens mais as so ma dos e im pe tu o sos são
os mais fir mes e cons tan tes em seus prin cí pi os e afe i ções.

Ou mo vi do des tas ad mo es ta ções, ou co nhe cen do que os seus 
lhe não pres ta vam apo io, Si mão Pe dro, aju da do da no i te e do tu mul to,
pôde es qui var-se sem ser pre so. Mas pa re ce que al guns dos con trá ri os
bem o co nhe ce ram, pois du ran te aque la me mo rá vel no i te, quan tos o to -
pa vam iam logo bra dan do: Ali vai um dos tais! Quem ti ver per di do ele i ções e 
an dar por es sas ruas, in fes ta das de ca ce te i ros, em bus ca de um asi lo em
que es con da o des pe i to e ver go nha da der ro ta, e en con tre al guns mo -
men tos de re pou so em que pos sa to mar os pri me i ros apon ta men tos
para a ata fal sa, esse tal po de rá com pre en der os em ba ra ços e an gús ti as
de Si mão Pe dro, em pre sen ça de tão im por tu nos mal sins. Entre tan to,
pa re ce que os pe ri gos imi nen tes da si tu a ção lhe agu ça ram o en ge nho,
ins pi ran do-lhe uma lem bran ça fe liz. Endi re i tou pa ra os pró pri os acu sa -
do res, aper tou-lhes a mão, e per gun tou sor rin do que no vi da des ha via. E 
quan do os tais lhe de ram cla ra men te a en ten der o que ele mais que nin -
guém sa bia, ago ra o ve re is, pro tes tou Si mão com to das as for ças da sua
alma “que ja ma is per ten ce ra ao gru po dos per tur ba do res; que é bem
ver da de que ti nha ami za de com al guns dos che fes, mas pu ra men te par ti -
cu lar, e sem par ti ci par das suas opi niões po lí ti cas e re li gi o sas; que sem -
pre fo ra obe di en te às leis e às au to ri da des cons ti tu í das, e bem co nhe cia
que con tra o Go ver no nin guém ti ra va par ti do; que to ma ra ele que o
de i xas sem vi ver sos se ga do com suas re des e ca no as, pois nun ca fora
ho mem que cos tu mas se an dar me ti do em ba ru lhos; e re ma ta va pe din do
que não con ti nu as sem a gra ce jar por aque le modo, pois po dia che gar
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isso aos ou vi dos do Go ver no (era en tão pre si den te da pro vín cia o Exmo

Pôn cio Pi la tos), e ele que ria evi tar com pro me ti men tos, etc., etc.”.
Por três ve zes e em di ver sos lu ga res lhe re pe ti ram a ter rí vel

acu sa ção, e Si mão, cada vez mais con tra ri a do, di zia já por fim que a se -
me lhan te gen te ape nas co nhe cia de vis ta, e sa bia dos seus fe i tos so men -
te por ou vir di zer. Mas quan do ao ne gar pela ter ce i ra vez o Mes tre, ou -
viu o can to do galo, lem bra do de como o mes mo Mes tre lhe pro fe ti za ra 
es tas ver go nho sas de ne ga ções no mo men to em que ele se fa zia de va -
len tão, caiu em si, e de sa tou a cho rar como uma cri an ça.

Trans for ma do de po is em pes ca dor de al mas em vez de pes ca -
dor de pe i xes, que ti nha sido, S. Pe dro foi o pri me i ro bis po de Roma, ou 
o pri me i ro papa. Igno ro se os an te ce den tes que fi cam re fe ri dos ti ve ram
peso na sua ele i ção; mas o cer to é que de po is de ele i to se hou ve de ma -
ne i ra no Go ver no do seu re ba nho, que a His tó ria o qua li fi cou prín ci pe
dos após to los, e o dig no an te ces sor de to dos es ses gran des ho mens que
na su ces são dos tem pos têm ilus tra do o tro no pon ti fi cal, con quis tan do
para a mo der na ca pi tal do mun do um novo gê ne ro de pre e mi nên cia,
mais glo ri o so por ven tu ra que o da an ti ga. Mas so bre um tal as sun to de i -
xe mos fa lar Cha te a u bri and.

“Pois que o con cla ve vai abrir-se (diz ele nas suas Me mó ri as
d’além-tú mu lo, re fe rin do-se à ele i ção de 1829) que ro es bo çar ra pi da men te
a his tó ria des ta gran de lei ele i to ral, que já con ta nada me nos que mil e
oi to cen tos anos de du ra ção. Don de vêm os pa pas? Como eram eles ele i -
tos nes ta lar ga su ces são de sé cu los?

“Qu an do em Roma, na exal ta ção de Au gus to, a li ber da de, a
igual da de e a re pú bli ca exa la vam os úl ti mos alen tos, nas cia em Be lém o
tri bu no uni ver sal dos po vos, o gran de re pre sen tan te da li ber da de e
igual da de na Ter ra, Je sus Cris to en fim, o qual, ten do plan ta do a cruz
para as si na lar os tér mi nos de dous mun dos, e le gan do o seu po der ao
prín ci pe dos após to los, con sen tiu pa de cer e mor rer nela, sím bo lo, ví ti -
ma, e re den tor dos so fri men tos hu ma nos. De Adão até Je sus Cris to, so -
ci e da de com a igual da de dos ho mens, com a igual da de so ci al do ho mem 
e da mu lher, sem es cra vos en fim, ou pelo me nos sem o prin cí pio da es -
cra vi dão.

“Pe dro ini ci ou o pa pa do, tri bu nos di ta do res ele i tos pelo povo, 
e as mais das ve zes es co lhi dos nas clas ses obs cu ras, os pa pas ti ra vam
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todo o seu po der da or dem de mo crá ti ca, nova so ci e da de de ir mãos fun -
da da pelo Na za re no, ope rá rio ele mes mo, fa bri can te de char ru as, nas ci do
da mu lher se gun do a car ne, Deus nada me nos, e fi lho de Deus, como
nar ram as suas obras.

“A mis são dos pa pas foi vin di car e man ter os di re i tos do ho -
mem; e che fes da opi nião hu ma na, as sim fra cos como eram, e sem mais
ou tro sol da do que um ple beu en vol to no bu rel e ar ma do de uma cruz,
ad qui ri am to da via a for ça ne ces sá ria para der ri bar os reis dos seus tro -
nos com uma sim ples pa la vra ou idéia. O pa pa do, à fren te da ci vi li za ção, 
gui a va para os fins da so ci e da de, e os cris tãos, em to das as re giões do
glo bo, obe de ce ram a um pa dre, cujo nome mal co nhe ci am, por que este
pa dre era a per so ni fi ca ção de uma idéia fun da men tal; na Eu ro pa, o re -
pre sen tan te da in de pen dên cia po lí ti ca, qua se por toda a par te ma ni e ta da;
e no mun do gó ti co, o de fen sor das fran que zas po pu la res, como no mo -
der no, o res ta u ra dor das ciên ci as, das le tras e das ar tes.

“As lon gas que re las do sa cer dó cio e do im pé rio fo ram, na
Ida de Mé dia, a luta dos dous prin cí pi os so ci a is, o po der e a li ber da de; os 
pa pas, fa vo ne an do os guel fos, eram pe los Go ver nos po pu la res; en quan -
to os im pe ra do res, pa tro ci nan do os gi be li nos, in cli na vam para a aris to -
cra cia. Assim quan do os pa pas, fe i tos en fim gi be li nos, se pu se ram tam -
bém da ban da dos reis, o seu po der co me çou a de cli nar, por que eles se ha -
vi am se pa ra do do seu prin cí pio na tu ral.

“To dos es ses tro nos de cla ra dos va gos, e en tre gues, na Ida de
Mé dia, ao pri me i ro ocu pan te; es ses im pe ra do res que im plo ra vam pros -
tra dos o per dão de um pon tí fi ce; es ses re i nos in te i ros pos tos em in ter di to,
e pri va dos do cul to por uma só pa la vra má gi ca; es ses so be ra nos, ful mi -
na dos pelo aná te ma, aban do na dos não só dos vas sa los, mas até dos ser -
vos e dos pró pri os pa ren tes, es qui va dos, como le pro sos, e se qües tra dos da
raça mor tal, en quan to o não eram da eter na raça; es ses ob je tos por eles
to ca dos, e pu ri fi ca dos ao fo go, tudo isso o que era se não os enér gi cos efe i -
tos da so be ra nia po pu lar exer ci da pela re li gião?

“A mais an ti ga lei ele i to ral do mun do é aque la em vir tu de da
qual o po der pon ti fí cio se trans mi tiu de S. Pe dro ao sa cer do te que hoje
traz a ti a ra; re mon tan do do qual, de um para ou tro pon tí fi ce, che ga re is
aos san tos que atin gi ram qua se a Je sus Cris to; no pri me i ro anel da ca de ia
pon ti fi cal en con tra-se um Deus! Os bis pos eram ele i tos pela as sem bléia

72 João Fran cis co Lisboa



ge ral dos fiéis, de que o cle ro fa zia par te, e já do tem po de Ter tu li a no o
bis po de Roma se cha ma va bis po dos bis pos. Infe liz men te as pa i xões
bro tam por toda a par te, e como elas des na tu ram as mais be las ins ti tu i -
ções, e os ca rac te res mais re tos, à pro por ção que me dra va a au to ri da de
pa pal, tam bém ofe re cia mais ten ta ções, e daí de ri va ram as ri va li da des e
as de sor dens cos tu ma das. Já Roma pagã vira es ta lar per tur ba ções se me -
lhan tes na ele i ção dos seus tri bu nos; dos dous Gra cos, um foi ar ro ja do
ao Ti bre, e o ou tro apu nha la do pela mão de um es cra vo num bos que
con sa gra do às Fú ri as. A no me a ção do papa Dâ ma so, em 336, oca si o nou
um con fli to san gui no len to, no qual pe re ce ram den tro da ba sí li ca si ci ni -
a na, hoje San ta Ma ria Ma i or, cen to e trin ta e sete pes so as.

“S. Gre gó rio foi ele i to papa pelo cle ro, Se na do e povo ro ma no. Os
sim ples le i gos po di am ser ele i tos pa pas, do que há na his tó ria vá ri os
exem plos. E ain da hoje (o que ge ral men te se ig no ra) pode a es co lha re -
ca ir até em ho mens ca sa dos, re co lhen do-se a mu lher a uma cla u su ra, e
re ce ben do o ho mem, com o pa pa do, to das as or dens.

“Os im pe ra do res gre gos e la ti nos ten ta ram opri mir a li ber da de
da ele i ção po pu lar dos pa pas, al gu mas ve zes a fi ze ram por si, e mu i tas
exi gi ram que ao me nos fos se por eles con fir ma da; mas Luís, o Be nig no,
res ti tu iu a ele i ção dos bis pos à sua pri mi ti va li ber da de. Entre tan to, es tes
opos tos pe ri gos de uma ele i ção acla ma da pe las mas sas, ou di ta da pe los
im pe ra do res, fi ze ram co nhe cer a ne ces si da de de mo di fi car a lei. Ha via
em Roma cer tos pa dres e diá co nos cha ma dos car de a is, seja que o nome
lhes vi es se de ser vi rem eles jun to aos cor nos ou ân gu los do al tar, ad cor nua 
al ta ris, seja que o ter mo car de al de ri ve do la tim car do, eixo ou gon zo. O
papa Ni co lau II, em um con cí lio ce le bra do em Roma em 1059 fez de ci -
dir que a ele i ção dos pa pas, fe i ta pe los car de a is, so men te se ria ra ti fi ca da
pelo cle ro e povo. Po rém o Con cí lio de La trão, cen to e vin te anos de po is,
des po jou o cle ro e povo des ta prer ro ga ti va, e tor nou a ele i ção vá li da por 
uma ma i o ria de dous ter ços da só as sem bléia dos car de a is.

“Mas como o câ non do Con cí lio não es ta be le ces se nem a du -
ra ção nem a for ma do co lé gio ele i to ral, acon te ceu que a dis cór dia se
in si nu as se no meio dos ele i to res, sem que nas mo di fi ca ções da nova lei
se en con tras se ma ne i ra al gu ma de a re pri mir. Assim, em 1258, mor to
Cle men te IV, os car de a is re u ni dos em Vi ter bo não pu de ram en ten -
der-se, e a san ta-sé per ma ne ceu va can te cer ca de dous anos. Pelo que, o
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po des tà e o povo to ma ram a de li be ra ção de en cer rar os car de a is no seu
pa lá cio, e até, di zem, de des te lhar a este, a fim de os obri gar a uma es co -
lha. Saiu en fim do es cru tí nio Gre gó rio X, e o seu pri me i ro cu i da do foi
pro ver a se me lhan te abu so para o di an te, es ta be le cen do en tão o con cla ve, 
cum cla ve, de ba i xo de cha ve, ou com cha ve; e re gu lan do as suas dis po si ções in -
te ri o res, mais ou me nos como exis tem hoje, a sa ber: ce las se pa ra das,
sala co mum de es cru tí nio, ja ne las ex te ri o res mu ra das, e pro cla ma ção do
re sul ta do a uma de las, de mo lin do-se para esse fim o es tu que que a ta pa -
va, etc. O Con cí lio de Lião, em 1270, con fir mou e me lho rou es tas dis po si -
ções. Uma de las po rém caiu em de su so, a qual di zia que se de po is de
três dias de cla u su ra a ele i ção não es ti ves se con clu í da, nos cin co ime di a tos 
os car de a is fi ca ri am re du zi dos a um só pra to, e de po is des tes, só a pão e
água, até que a ele i ção se fi zes se.

“Hoje em dia a du ra ção do con cla ve é ili mi ta da; nem os car -
de a is são já cas ti ga dos pela di e ta como me ni nos de es co la. É cer to po -
rém que o seu jan tar é con du zi do so le ne e pu bli ca men te até o pa lá cio da 
re u nião, jun to ao qual são os fran gos es tri pa dos, os pas te lões son da dos,
as la ran jas par ti das, e até as ro lhas das gar ra fas es pa ti fa das, tal é o re ce io
de que vá por ali al gum papa em be tes ga do.

“As in tri gas dos con cla ves são cé le bres, e al gu mas ti ve ram fu -
nes tís si mos re sul ta dos. Du ran te o cis ma do Oci den te di ver sos pa pas e
an ti pa pas, se ex co mun ga vam de cima dos mu ros der ro ca dos de Roma.
Em 1492 Ale xan dre VI com prou o voto de vin te e dous car de a is que
não du vi da ram pros ti tu ir a ti a ra ao pai de Cé sar e Lu cré cia Bor gia.

“Nes se tem po ain da al guns so be ra nos di ta vam or dens ao sa -
cro co lé gio, e Fi li pe II fa zia in tro du zir no con cla ve bi lhe ti nhos como
este: Su Ma jes tad no qui e re que N. sea Papa; qui e re que N. lo ten ga.

“De en tão para cá, as in tri gas dos con cla ves já não pas sam de
in sig ni fi can tes agi ta ções sem re sul ta dos ge ra is. Des de que se vêem en cer ra -
dos no con cla ve, tra tam os car de a is, cada um por sua ban da e aju da dos
dos seus fâ mu los, de es ga ra va tar no meio da es cu ri dão os mu ros es tu ca dos
de fres co, de modo a ten ta rem al gu ma pe que na fres ta, por onde en trem
os fios em que as no tí ci as vão e ve nham de den tro para fora e vice-ver sa.

“Na aber tu ra do con cla ve can ta-se o Veni Cre a tor; de po is to dos
os dias vai cada um ve ri fi car se de uma cer ta cha mi né se er gue o fumo
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das cé du las que i ma das do es cru tí nio; no dia em que se le van ta o fumo,
está o papa ele i to.”

Em 1670, o nos so fa mo so pa dre Antô nio Vi e i ra que as sis tia
tam bém a uma ele i ção des tas, es cre via o se guin te, em uma de suas car -
tas: “Le vou Deus para si o papa Cle men te, e há cin qüen ta e oito dias
que o sa gra do co lé gio está em con cla ve sem se con cor dar. Ao prin cí pio
es ta va di vi di do em qua tro par ti dos, que hoje se re du zem a dous, um de
Bar be ri no, ou tro de Chi gi; e cada uma das par tes tem vin te e cin co vo tos,
sen do os car de a is por to dos ses sen ta e seis: com que cada um vem a ter
se gu ra e ex clu si va, não bas tan do os que se cha mam vo lan tes, ain da que
se in cli nem a qual quer de las, para ele ger pon tí fi ce. Entre tan to se de sen -
fa da Pas qui no, e se es cre ve de to dos em pro sa e ver so com tan ta pa i xão, 
como in dig ni da de: de tudo o que vejo, tiro uma con so la ção mu i to des -
con so la da, e é que de to dos os cris tãos do mun do nós so mos os mais
ca tó li cos.”

Alguns fa tos mais com ple ta rão a idéia que pre ten do dar das
ele i ções pa pa is. Tem pos hou ve (fins do sé cu lo XIV, e prin cí pi os do XV) 
em que três pa pas a um tem po se dis pu ta ram o tro no pon ti fi cal, ele i tos
e apu ra dos por co lé gi os dis tin tos e car de a is que se des ta ca vam do prin -
ci pal por fal ta de ma i o ria, e sus ten ta dos por prín ci pes e par ci a li da des
ini mi gas; es tes pa pas fo ram Urba no VI, Cle men te VII e Ale xan dre V,
para logo subs ti tu í do por Bal ta sar Cos sa, sob o nome de João XXIII.∗

Um con cí lio que se re u niu no meio des tas per tur ba ções, o de Pisa, em
1409, de pôs os dous pri me i ros pa pas, ele geu o ter ce i ro, e tor nou a de -
por o quar to; tudo po rém foi bal da do e im po ten te pa ra pre ve nir mil de -
sor dens e ex co mu nhões re cí pro cas, que do foco des tas in tri gas se ir ra di a -
vam para to das as ex tre mi da des do orbe ca tó li co, man dan do ca da papa
o seu bis po, e achan do-se as sim cada di o ce se tam bém com dous e três
bis pos ao mes mo tem po.

Ce nas des ta or dem são ca ba is até para acen der a emu la ção no 
âni mo dos nos sos mais aba li za dos ca ba lis tas. Eram como os nos sos
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co lé gi os e vo tos em du pli ca ta, que as câ ma ras mu ni ci pa is to mam se pa -
ra da men te, fa zen do as ex co mu nhões o ofí cio que hoje fa zem as ga ze ti -
nhas da qua dra ele i to ral.

À de sor dem da for ma, para que nada fal tas se, jun ta va-se às
ve zes a sin gu la ri da de e ma lí cia das es co lhas. O papa Sis to V foi guar da -
dor de por cos na sua mo ci da de; ig no ro se des se pri me i ro ofí cio lhe co li -
gi ram a ap ti dão pa ra o se gun do de pas tor do re ba nho ca tó li co. É cer to
po rém que uma vez elevado ao tro no pon ti fi cal, foi um dos prín ci pes
que mais o eno bre ce ram e hon ra ram.

Os car de a is, na sua qua li da de de as pi ran tes, e na im pos si bi li -
da de de en car tar-se to dos de uma vez, cos tu mam de pro pó si to es co lher
para o tro no o mais ve lho e o mais en fer mo, como quem me nos tem po
lhes há de em pa char o co bi ça do lu gar. Se o po bre ve lho po rém acer ta
de pro lon gar a vida um pou co mais do que con vém à so fre gui dão ge ral,
a que ódi os en tra nhá ve is se não vê ex pos to! Cada um se jul ga lo gra do
pelo mais pér fi do de to dos os pa pas.

Cum pre to da via con fes sar que de les têm ha vi do que mui de
in dús tria afe ta ram a fra que za e de cre pi tu de. Um es pe ci al men te, ele i to
como qua se de fun to, a pri me i ra vez que teve de en to ar a gran de mis sa
pon ti fi cal, des pe diu do pe i to uma voz tão so no ra e re tum ban te que pas -
mou a quan tos o ou vi am. E no tan do-lhe um dos car de a is, que mais pró -
xi mo es ta va, o gran de con tras te do seu atu al en tor no e ga lhar dia com o
aba ti men to da vés pe ra, em que to do acur va do pa re cia bus car a se pul tu ra:
Não, dis se ele, an da va pro cu ran do as cha ves de S. Pe dro.
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Ingla ter ra – Esta dos Uni dos

O PRI ME I RO IN GLÊS QUE COM PROU VO TOS – PRO GRES SI VA CA -
RES TIA DO GÊ NE RO – UMA ELE I ÇÃO POR QUA TRO LI BRAS NO
PRIN CÍ PIO, E UM VOTO POR TRÊS MI LHÕES NO FIM – ELE I ÇÕES DE 
UM SÓ VOTO – A INGLA TER RA POS TA FORA DA LEI – TA RI FA DAS
CONS CIÊN CI AS – OS BRAN COS E OS AZU IS – PRO CIS SÃO E MÚ SI CA
ELE I TO RAL – CAR ROS, DÍS TI COS E BAN DE I RAS – BA TA LHA DE
LAMA, FRU TAS PO DRES, OVOS CHO COS E SOCO – BE BI DAS TEM PE -
RA DAS – DIG NÍS SI MOS ELE I TO RES ES TI RA DOS PE LAS RUAS – OS
HUSTINGS – O POLL – OS IM PAR CI A IS.

NOS TEMPOS mo der nos, a Ingla ter ra é a na ção onde o
sis te ma re pre sen ta ti vo e ele ti vo vin gou e dura há mais tem po; não
sim ples men te o sis te ma de Par la men tos que se in tro du ziu em mu i tos
po vos eu ro pe us, du ran te a Ida de Mé dia, como os es ta dos-ge ra is em
Fran ça, e as cor tes, em Por tu gal e Espa nha; mas o sis te ma re fi na do e
pu ri fi ca do pe las re vo lu ções, e pe las con quis tas da ciên cia e in te li gên cia
hu ma na. É tam bém o úni co povo, como o ame ri ca no, que dele de ri va,
onde esta for ma go ver na ti va, ge ran do ou sim ples men te fa vo re cen do a
pros pe ri da de, a gló ria e a li ber da de da na ção, se te nha ra di ca do de um
modo se gu ro e es tá vel. Em to dos os ou tros ou a ex pe riên cia é mu i to
re cen te, ou as ten ta ti vas hão sido ma lo gra das, in ter rom pi das, sus pen sas, 
afo ga das em san gue, res ta u ra das e mo di fi ca das, para no cabo se rem
ou tra vez de todo su pri mi das.



Não obs tan te a es ta bi li da de da for ma do Go ver no, e a pros -
pe ri da de que com ela tem an da do de com pa nhia, a Ingla ter ra é cé le bre
pela ex tra va gân cia das suas leis ele i to ra is, não me nos que pela cor rup ção 
e cos tu mes dos seus ele i to res. 

Achei es cri to em cer to au tor que a cor rup ção co me çou pe los
tem pos de Isa bel, sen do To más Lon ge o pri me i ro in glês que com prou
vo tos a di nhe i ro, dan do qua tro li bras es ter li nas para se fa zer ele ger por
um bur go. De po is o ne gó cio ad qui riu pro por ções ver da de i ra men te gi gan -
tes cas.

Antes da re for ma de 1832, os mem bros da Câ ma ra dos Co -
muns eram ele i tos por cor po ra ções, ci da des, pe que nas vi las ou bur gos,
ver da de i ras al de o las com meia dú zia de ca sas, sem que o nú me ro dos
re pre sen tan tes res pon des se de ne nhum modo ao dos re pre sen ta dos,
nem hou ves se a me nor pro por ção nas for ças ele i to ra is dos di ver sos
co lé gi os en tre si. As gran des ci da des, por exem plo, ele gi am me nos de pu -
ta dos que qual quer bur go in sig ni fi can te e de ser to; e uma só fa mí lia, um
só in di ví duo ape nas, dis pu nha por si só do vo to do bur go. Em um de les 
ha via cin co ou seis ca sas; e como o di re i to ele i to ral só po dia ser exer ci -
do pelo pro pri e tá rio que re si dis se na sua pró pria casa, que fa zia o mais
abas ta do dos seis? Alu ga va com lar ga an te ci pa ção as ou tras cin co ca sas,
que para nada pres ta vam, con ser va va-as fe cha das até a re no va ção do
Par la men to, e como úni co pro pri e tá rio com efe ti vo do mi cí lio, fa zia ele
só a ele i ção do lu gar. Ima gi ne ago ra o le i tor os pre ços fa bu lo sos a que
che ga ria um voto des tes, num país em que a cor rup ção ele i to ral era uma 
es pé cie de di re i to con su e tu di ná rio! O bur go de Gat ton foi ven di do em
1795 pe la soma enor me de 2.750:000 fran cos; e ou tros mu i tos se ven di -
am mais ou me nos ca ros, se gun do as cir cuns tân ci as, a pro cu ra, ou con -
cor rên cia dos com pra do res.

Foi mis ter uma luta de ses sen ta anos, aju da da pela pres são da
re vo lu ção de ju lho de 1830, para que a re for ma ele i to ral de 1832 ex tir -
pas se a ma i or par te dos mais cla mo ro sos abu sos. Foi lor de Chat ham
quem pri me i ro le van tou a voz con tra eles em 1770, pro pon do a sua
re for ma; de po is, e su ces si va men te, seu fi lho, o fa mo so mi nis tro Pitt e
vá ri os ou tros fi ze ram o mes mo, mas sem re sul ta do al gum, até que lor de
John Rus sel, o che fe do úl ti mo ga bi ne te whig , to man do a re for ma a pe i to, a 
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pro pós cin co ve zes, des de 1819 até 1831, e afi nal con se guiu vê-la pas sar
como lei no ato de 7 de ju nho de 1832.

Ain da as sim, ou tros mu i tos fi ca ram, e per ma ne cem ain da;
pos to que o di re i to de vo tar se am pli as se de ma ne i ra que hoje a Ingla -
ter ra con ta para mais de no ve cen tos mil vo tan tes, a es can da lo sa des pro -
por ção dos co lé gi os con ti nua; cír cu los imen sos como os que com pre en -
dem a opu len ta e po pu lo sa Li ver po ol, e onde os ele i to res pas sam de no -
ven ta mil, man dam ao Par la men to vin te e qua tro re pre sen tan tes, como
cer tos pe que nos bur gos, cu jos ele i to res não ex ce dem de três mil e qui -
nhen tos.

Pelo que toca à cor rup ção, as cou sas não têm me lho ra do. Os
atos pro mul ga dos para re pri mi-la, con tam por cen te nas, re mon tam há
uns pou cos de sé cu los, e não obs tan te são qua se nu los os re sul ta dos que 
têm pro du zi do. Os jor na is, as pe ti ções, as de nún ci as le ga is, fa ti gam o Par la -
men to, e os in qué ri tos a que este man da pro ce der dão pro va do que as
que i xas fi cam or di na ri a men te mu i to aquém da es pan to sa re a li da de. Tem
ha vi do bur gos de um a dous mil ele i to res em que, à ex ce ção de uma
meia dú zia, to dos se ven de ram, re gu lan do o voto de cada um de qua tro
a cin co li bras es ter li nas. Ter mi na do o ato ele i to ral, mar cha vam os vo tan -
tes qua se pro ces si o nal men te a re ce ber em lu gar de sig na do a paga ajus ta da 
dos seus ser vi ços. Os mais as tu tos po rém, re ga te an do até à úl ti ma hora,
al can ça vam co ta ções mais van ta jo sas, até cem li bras por exem plo, no mo -
men to de fe char-se a urna fa tal. E o que mais é, tem-se no ta do que os
vo tan tes das úl ti mas clas ses não são os úni cos aces sí ve is a este gê ne ro
de trá fi co, se não até ne go ci an tes, ho mens de le tras e de ou tras pro fis sões li -
be ra is. Léon Fa u cher, es cri tor de gran de mé ri to, que es tu dou pro fun da -
men te o es ta do so ci al da Ingla ter ra, e nas re cen tes vi cis si tu des da úl ti ma
re vo lu ção fran ce sa, ad qui riu al gu ma ce le bri da de, re fe re que nas ele i ções
de 1841, as des pe sas le ga is, fe i tas à cus ta dos can di da tos, fo ram em Lon -
dres de 404 li bras es ter li nas ape nas, e em Li ver po ol de 532 li bras, mas
que as ex tra le ga is e as ilí ci tas, para trans por tar, alo jar, sus ten tar e cor -
rom per os ele i to res, fo ram enor mes; e tal ele i ção hou ve onde o can di da to 
ven ce dor des pen deu cer ca de dous mi lhões, e o ven ci do um. De po is das 
ele i ções ge ra is (con ti nua o es cri tor ci ta do) a aris to cra cia ter ri to ri al fica
or di na ri a men te exa us ta, não pre ci san do me nos de três ou qua tro anos
para res ta u rar-se; e daí vem o afer rar-se ela tan to à du ra ção se te nal do
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Par la men to, não lhe con vin do re no var com fre qüên cia lu tas tão dis pen -
di o sas e de vo ra do ras.

Inqui e ta do sem dú vi da pela te na ci da de e gran de za do mal, o
já ci ta do lor de John Rus sel, o in fa ti gá vel pro pug na dor da re for ma, ain da 
em fe ve re i ro des se ano pro pôs novo ato, no qual, além de am pli ar-se o
voto e aba i xar-se o cen so, vi nha dis pos to que todo o dis tri to ele i to ral,
con ven ci do de cor rup ção e ve na li da de, fos se pri va do de re pre sen ta ção
por um cer to tem po. Mas con tra isto le van tou-se uma gri ta uni ver sal,
por que era evi den te o ris co de ser pos ta em in ter di to uma gran de par te
da Ingla ter ra, e des fal ca do o Par la men to da flor e nata dos seus mem -
bros. Por onde sus pe i to que se o con de de Derby, su ces sor de lor de
John Rus sel, se deu ta ma nha pres sa em re ti rar este pro je to, foi me nos
pe los prin cí pi os li be ra is que ele en cer ra va, que por evi tar à Grã-Bre ta nha
esta ca la mi da de de nova es pé cie.

Mu i tos pu bli cis tas, e Mon tes qui eu en tre ou tros, ga bam o ad mi -
rá vel ins tin to do povo para acer tar na es co lha e ele i ção dos seus re pre -
sen tan tes e ma gis tra dos. Sem ou sar con tes tar au to ri da des de tan to peso,
digo que o acer to é qua se mi la gro so, quan do se aten ta para os me i os
em pre ga dos no pro ces so ele i to ral, e so bre tu do para os cos tu mes e vir tu -
des dos ele i to res. Pou cas as sem bléi as no mun do têm sa bi do re u nir,
como os Par la men tos in gle ses, a mais al ta elo qüên cia ao tato e co nhe ci -
men to dos ne gó ci os; e ain da mais ra ras são aque las que com igual pru -
dên cia e sa be do ria te nham con se gui do ele var a sua pá tria a tão pro di gi o so 
grau de es plen dor, pros pe ri da de e gló ria. Entre tan to aca ba mos de ver as 
mons tru o sas ano ma li as das leis ele i to ra is da Ingla ter ra, e a cor rup ção
mais mons tru o sa ain da dos seus ele i to res; e den tro em pou co ve re mos
os mo dos ex tra va gan tes e gro tes cos com que no meio da que la gran de e
ilus tre na ção se pre faz o que se cha ma uma ele i ção,  em ver da de se diga
que mu i tos ex pli cam esta sin gu la ri da de as se ve ran do que os re pre sen tan -
tes in gle ses, uma vez ele i tos, por tam-se no de sem pe nho de seus de ve res
com uma for ça de ra zão e pa tri o tis mo, com que res ga tam e fa zem es -
que cer a sua ori gem cor rom pi da e in de co ro sa; ao pas so que em Fran ça,
onde qua se se não con ta um exem plo de ele i tor que ven des se o voto, os 
ele i tos da na ção se de i xam por via de re gra cor rom per, não cer to, pes so al
e di re ta men te, e por me i os ig nó be is, se não por fa vo res às suas res pec ti -
vas lo ca li da des, e trans vi an do-se e en re dan do-se nas tran sa ções po lí ti cas. 
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Cum pre po rém ob ser var aqui em abo no da ver da de que a vir tu de e in te -
gri da de dos par la men ta res in gle ses, hoje in con tes tá vel, não é to da via de
lon ga data, por que há pou co mais de um sé cu lo, e já sob a di nas tia de
Bruns wick, atu al men te re i nan te, o cé le bre mi nis tro Wal po le ti nha uma
pa u ta ou ta ri fa cha ma da das cons ciên ci as, em que adi an te do nome de
cada mem bro vi nha apon ta do o pre ço e as con di ções da ven da do seu
voto, não sen do pou cos os gen tle men da opo si ção que pro cu ra vam ma tri -
cu lar-se nes te lu cra ti vo co mér cio.

Na Ingla ter ra, como em ou tra qual quer par te do mun do, é
bem na tu ral que se em pre guem os pe que nos me i os para se ob te rem os
gran des re sul ta dos; e em as sun tos ele i to ra is é de pre su mir até que se jam
os in gle ses os mes tres de to dos os ou tros po vos no bom como no mau.
Se o di nhe i ro pois não bas ta, se nem sem pre a for tu na e a oca sião pro -
por ci o nam um so li dá rio ele i tor de bur go pron to a ven der-se a quem
mais der, é na tu ral que o can di da to in glês arme à po pu la ri da de, alis tan -
do-se nes te ou na que le par ti do, pu bli can do es tron do sas pro fis sões de fé, 
em ar ti gos de jor na is, ou em dis cur sos de clu be, fa zen do pe re gri na ções
ou pas se i os ele i to ra is, dan do jan ta res, fran que an do ta ver nas, fa mi li a ri zan -
do-se com a ple be, adu lan do os seus gos tos e pa i xões, fa vo ne an do pre -
ten sões par ti cu la res, fo men tan do e ex plo ran do as in tri gas lo ca is, acu san -
do e ca lu ni an do os can di da tos ad ver sos ou ri va is, e re cor ren do en fim ao 
fa vor dos ami gos, pa ren tes, com pa dres, e até das co ma dres, que ro di zer
aos em pe nhos, arma po de ro sa e for mi dá vel que, em ver da de se diga,
não é ex clu si va men te bra si le i ra.

To dos es ses me i os vêm por fim a dis pa rar nas úl ti mas ce nas
em que se con su ma o ato ou fun ção ele i to ral. Para dá-las me lhor a co -
nhe cer aos meus amá ve is le i to res, to ma rei a des cri ção de las em pres ta da
a um dos bos que jos ou qua dros de cos tu mes do es pi ri tu o so es cri tor e
ro man cis ta in glês Car los Dic kens, o qual, ao ter mi ná-lo, tem o cu i da do
de ad ver tir que não faz uma ca ri ca tu ra, sen do pelo con trá rio to dos os
seus tra ços exa tís si mos e de uma es cru pu lo sa fi de li da de. Como in glês, o
au tor de quem me aju do, re su min do-o, não deve ser sus pe i to.

Ele fi gu ra a cena em uma pe que na ci da de de pro vín cia; dous
par ti dos ad ver sos que se dis tin guem pe los no mes ri dí cu los de ani ma is
que ado tam, e pe las co res que ar vo ram, o azul por exem plo de um lado,
e o bran co de ou tro, se acham fren te a fren te, e vão en trar em luta. Cada
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par ci a li da de tem o seu jor nal que se es for ça por ele var o sen ti men to pú bli -
co à al tu ra das cir cuns tân ci as. Era a vés pe ra do dia da ele i ção, e tudo es -
ta va che io de vida e mo vi men to.

A to das as ja ne las da prin ci pal ta ver na, de que os azu is ti nham 
con se gui do apo de rar-se, flu tu a vam ban de i ras da sua cor, e so bre as por -
tas tam bém se viam ta bu le tas com dís ti cos onde se de cla ra va o nome do 
seu can di da to, e ser aque le o lu gar da re u nião per ma nen te do clu be. A
uma das ja ne las as so ma um ora dor, que di ri ge a pa la vra aos par ti dis tas
con gre ga dos na rua; mas o ru í do da sua aliás in con tes tá vel elo qüên cia é
so fri vel men te amor te ci do, se não de todo aba fa do, pe los ru fos de qua tro 
enor mes tam bo res que o clu be dos bran cos fez pos tar pre ci sa men te em
face da ta ver na, na es qui na pró xi ma. Se o ora dor con tra ri a do en gros sa a
voz, e se tor na cada vez mais ver me lho, re do bram os tam bo res de vi o -
lên cia, har mo ni zan do com os hur ras dos cir cuns tan tes, que ati ram os
cha péus ao ar no meio das suas acla ma ções.

Os azu is ha vi am dado um gol pe de mes tre, apo de ran do-se de
to das as prin ci pa is ta ver nas e hos pe da ri as, e de i xan do ape nas para os
seus con trá ri os as tas cas e bo de gas mais or di ná ri as. Entre tan to o êxi to
das ele i ções era du vi do so, por que tam bém os bran cos ha vi am da sua par -
te pre ga do uma de maço, pas san do a mão em trin ta e três hon ra dís si -
mos ele i to res, que pu se ram a bom re ca do em uma es tre ba ria, onde
ti nham be bi das à dis cri ção, e onde se acha vam ao abri go de to das as
se du ções dos azu is.

Ama nhe ce o dia da gran de ba ta lha; os com ba ten tes aco dem
aos seus quar téis, isto é, en chem as ta ver nas de re u nião; cada um come
por vin te, e bebe por qua ren ta, e a pe que na ci da de ofe re ce o edi fi can te
es pe tá cu lo de uma in di ges tão uni ver sal.

Qual po rém não foi a in dig na ção dos azu is quan do sou be ram
que a es ta la ja de i ra, pe i ta da pe los bran cos, em bor ra cha ra uma gran de par te 
dos seus ele i to res, mis tu ran do-lhes as be bi das?! Foi pre ci so em bor -
car-lhes ti nas d’á gua para que tor nas sem a si; e os in di ví du os em pre ga -
dos nes ta ope ra ção tão de li ca da, como de ci si va e vi tal na que la cri se, re -
ce be ram um shil ling de gra ti fi ca ção por ca be ça de ele i tor mo lha do. Tem -
pe ra da a aguar den te com uma pe que na dose de láu da no, dor me o bor ra -
cho como um por co ho ras es que ci das; e já hou ve ele i ção em que os ele i -
to res tem pe ra dos dor mi ram doze ho ras além do úl ti mo ato. Em cer ta oca -
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sião trou xe ram em an das um des tes dor mi nho cos para vo tar, mas o ma i -
re por um es crú pu lo in qua li fi cá vel não quis con tar-lhe o voto, que era
aliás de ci si vo.

Em com pen sa ção, um co che i ro pe i ta do pe los azu is ha via ma no -
bra do de modo a sua car ru a gem, que dera com ela na água dum ca nal,
fi can do os ele i to res que con du zia im pos si bi li ta dos de con cor rer à ele i -
ção, e che gan do até a mor rer um de les das re sul tas da que le ino cen te
brin co.

Re u ni do o gros so das for ças azu is, fi ze ram os che fes as ne ces -
sá ri as dis po si ções para que des fi las se a pro cis são. Mil ban de i ras, ban de i -
ro las e es tan dar tes com le tre i ros e di vi sas flu tu a vam glo ri o sa men te, ao
som de uma te tér ri ma mú si ca de trom pas, pra tos, za bum bas, cam pa i -
nhas, tim ba les e tam bo res, tan gi dos por gen te mu i to ca paz, que por este 
je i to ga nha va hon ra da men te o pão. A cor azul era a do mi nan te, e bri lha -
va nas ban de i ras e es tan dar tes, nos to pes e la ços dos ele i to res, nas fa i xas 
que tra ça vam os mem bros da co mis são ele i to ral, e ain da nos bas tões
dos cons ta bles, uma es pé cie de al ca i des po li ci a is, à fe i ção pou co mais ou
me nos dos nos sos ins pe to res de quar te i rão, que acom pa nha vam a tur ba
para man ter a or dem.

No meio de uma con fu sa gri ta, pôs-se em mo vi men to a gran -
de pro cis são, mar chan do os ele i to res uns a pé, ou tros a ca va lo, e ou tros
fi nal men te em car ros e car ro ças. O can di da to ia em uma ca le ça des co -
ber ta.3 A pou cos pas sos de ca mi nho, fos se aca so ou in ten ção, os dous
gru pos ini mi gos se en con tram face a face! Ima gi ne cada um os as pec tos 
co lé ri cos e fe ro zes da que les he rói cos com ba ten tes! De po is de se me di -
rem al gum tem po com os olhos, co me ça ram a pe le ja ar ran can do uma
te me ro sa gri ta, e dis pa ran do uma for mi dá vel me tra lha de fru tas po dres,
ovos cho cos, lama e pe dras; e logo de po is, tra van do-se em pu gi la to uni -
ver sal, co me ça a fer ver o soco na ci o nal, ras gam-se os ves ti dos, en ter -
ram-se os cha péus pe los olhos, e es gui cha o san gue de cen te na res de
ca be ças que bra das, e de ven tas es mur ra das.
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Dan do po rém este ho nes to de sa ba fo a um pa tri o tis mo tão ar -
den te co mo sin ce ro, gui am to dos, do mi na dos pelo sen ti men to ri go ro so
do de ver, pa ra a pra ça dos hus tings, ca da fal so se me lhan te a cer tas cons -
tru ções des ti na das às co mé di as que se re pre sen tam ao ar li vre. Uma das
ga le ri as, que fica no cen tro, é ocu pa da por toda a ma gis tra tu ra em há bi tos
de ce ri mô nia, e pelo pre go e i ro pú bli co, ar ma do de uma enor me si ne ta, e 
ves ti do do car rick ofi ci al; na ga le ria da di re i ta abo le ta ram-se os azu is, na
da es quer da, os bran cos . Os can di da tos se de bru çam dos seus bal cões so -
bre este oce a no de ca be ças agi ta das, mar tu mul tu o so que inun da toda a
pra ça, e de cu jas pro fun de zas se er guia um mag ní fi co con cer to de gri -
tos, ber ros, ge mi dos, cla mo res, ri sa das, vo ci fe ra ções, epi gra mas, rin chos, 
la ti dos, ar ru lhos, as so bi os, e de todos os mais sons que são ca pa zes de
for mar ho mens e ani ma is.

De re pen te, e ao to que ofi ci al da si ne ta, com põe-se o tu mul to. 
Prin ci pia o ma i re o seu dis cur so de in tro du ção aos tra ba lhos ele i to ra is, e
é para logo in ter rom pi do com es tre pi to sos gri tos de – Viva o ma i re! Se -
guem-se no vos to ques de si ne ta, novo si lên cio, novo dis cur so, e no vas
in ter rup ções. Cada in di ví duo que abre a boca para fa lar, de sa fia a hi la ri -
da de e os cla mo res dos cir cuns tan tes, e tor na-se alvo de um chu ve i ro de 
apo dos e pi lhé ri as re la ti vas à sua vida pú bli ca ou pri va da. Uma voz pro -
põe o can di da to bran co; a pro pos ta é aco lhi da por acla ma ções de um
lado, e apu pa das de ou tro. Mal co me çou a fa lar o can di da to, fo ram as
suas pa la vras aba fa das pela or ques tra azul; os bran cos im pa ci en tes e en -
fu re ci dos, sal tam de re pen te nos ini mi gos, e tudo rola numa hor rí vel ba -
ra fun da, ro tas as ban de i ras e as ves tes, e ma ce ra das as fa ces e ca be ças,
como no an te ri or en con tro das pro cis sões, sem que se jam ca ba is para
con ter o ar dor be li co so da que les he róis, nem as ba da la das da si ne ta,
nem os gri tos e exor ta ções do ma i re, nem os es for ços de vin te e qua tro
cons ta bles, ab sor vi dos e su mi dos no meio do fer ve dou ro po pu lar.

Afi nal, e de fa ti ga da, a tem pes ta de ama i na por si mes ma; os
par ti dis tas opos tos se mis tu ram e ba ra lham nos dous fron te i ros hus tings,
e per de-se ain da mais de uma hora em ca lo ro sas dis pu tas in di vi du a is, ou 
de pe que nos gru pos se pa ra dos, que são como os úl ti mos ru gi dos da
tor men ta que fe ne ce. Os dous com pe ti do res sa ú dam-se por con ven ção,
e en tão os seus res pec ti vos par ti dá ri os aco mo dam-se de todo. Cada um
faz o seu dis cur so, di ver sos no es ti lo, mas per fe i ta men te idên ti cos e
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acor des nos elo gi os que li be ra li zam às su bli mes vir tu des do cor po ele i -
to ral da he rói ca ci da de, dú pli ce e mag ní fi co tri bu to ao mé ri to da que les
ca va lhe i ros, os mais hon ra dos e in te li gen tes que ain da vira a Ter ra, ex ce -
tu a dos to da via os que vo tas sem no can di da to opos to, pois es ses, como
nin guém ig no ra va, eram ver da de i ros bru tos, cor rom pi dos e ve na is. Con -
clu í das as pro fis sões de fé, co me ça a vo ta ção pelo le van tar das mãos,
cada lado por sua vez: o ma i re, ten do con ta do os vo tos, de ci de a fa vor
do can di da to azul. À vis ta do que, os bran cos re cla mam ime di a ta men te o
poll ou es cru tí nio pú bli co, como con tra pro va da pri me i ra vo ta ção.

Mas no en tan to que se dis põem e or de nam os pre pa ra ti vos
para ele, a cer ve ja mana em on das, e a aguar den te e o rum não têm con ta
ou me di da; e os ci da dãos, que por um es for ço he rói co po dem ain da con -
ser var o seu cen tro de gra vi da de, tro pe çam, cam ba le an do, a cada pas so,
nos inú me ros dig nís si mos ele i to res que ja zem es ti ra dos pe las ruas e pra ça.

O car na val po lí ti co du rou três dias, e foi só ao cabo de les que
um gru po de ele i to res im par ci a is, pa ca tos e ami gos da or dem, que se ti -
nha pos to de lado, e como em re ser va, até à úl ti ma mão do es cru tí nio,
sem to mar par ti do por ne nhum dos la dos, de i xou-se en tão abor dar com 
a ma i or le al da de por um agen te dos azu is; e tais fo ram os ar gu men tos
des te que nada ha ven do a re pli car-lhes, de ram to dos, com os seus vo tos, 
a de se ja da vi tó ria ao can di da to azul.

Ao ter mi nar a re su mi da des cri ção des tas cu ri o sas ce nas, não
pode Ti mon ven cer-se, que não re pro du za a ex cla ma ção de Car los Dic -
kens: “Ó co ra ção hu ma no! Sob que es tra nhas for mas se não dis far çam
os teus mais no bres sen ti men tos, o amor da pá tria, da in de pen dên cia e
da li ber da de!”

––––––––

O res pe i to e as pa i xões hu ma nas cos tu mam ma ni fes tar-se em
toda par te pelo mes mo teor, e dada a igual da de das cir cuns tân ci as, pro -
du zem or di na ri a men te os mes mos re sul ta dos. Os nor te-ame ri ca nos são
um povo que tira prin ci pal men te a sua ori gem da Ingla ter ra, e ufa na-se
ele pró prio de des cen der da ve lha raça sa xô ni ca. Se a isto acres cen tar mos
que du ran te o re gi me da me tró po le, e des de as pri me i ras fun da ções co -
lo ni a is, os nor te-ame ri ca nos sem pre go za ram de am pla li ber da de, de li -
be ra vam em as sem bléi as e câ ma ras  pro vin ci a is so bre mu i tos in te res ses
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e pri vi lé gi os lo ca is, e en sa i a vam as sim por va ri a dos mo dos as for mas
re pre sen ta ti vas, é fá cil de pre ver que eles nos as sun tos ele i to ra is imi tam
os seus mes tres e an te pas sa dos.

No tam-se con tu do di fe ren ças sen sí ve is; os nor te-ame ri ca nos não 
são afa ma dos pela cor rup ção, como os in gle ses; mas em des con to, sen do
mu i to mais am plo o di re i to de voto en tre eles, a agi ta ção ele i to ral é mu i to
mais pro fun da e vi o len ta, e tan to mais sé ria, quan to às ve zes se tor na uni -
ver sal, como na ele i ção do pre si den te em que toma par te a na ção toda,
bem que nes te ato, ape nas re pre sen ta da por ele i to res não mu i to nu me ro sos.

Qu a se se pode di zer que o su frá gio uni ver sal é a lei dos Esta -
dos Uni dos, tão nu las são as res tri ções ou con di ções de voto e ele gi bi li -
da de exi gi das. A ge ne ra li da de dos es ta dos exi ge a ida de de vin te e um
anos no vo tan te; e quan to ao cen so, bas ta uma pe que na for tu na em pro -
pri e da de ter ri to ri al, ou mes mo em bens mó ve is, o pa ga men to de uma
mó di ca taxa, ou o ser vi ço nas mi lí ci as para con fe rir o di re i to de vo tar;
es ta dos há (pois que en tre eles va ri am as leis a este res pe i to) em que
bas ta só que o ci da dão não es te ja con tem pla do na lis ta dos in di gen tes, e
ou tros en fim onde ne nhu ma dis po si ção exis te acer ca da ren da ou for tu na. 
Só um, o da Ca ro li na do Nor te, exi ge nos ele i to res do Se na do con di ções
mais one ro sas que nos da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes, mas aqui mes mo
toda a di fe ren ça con sis te em que o pri me i ro ele i tor deve pos su ir uma
pro pri e da de de cin qüen ta acres de ter ra, bas tan do, quan to ao se gun do,
que pa gue uma mó di ca taxa.

Toda esta imen sa mul ti dão re u ni da ou em pe que nas po vo a -
ções, ou em vas tas ci da des, pos su í da em pri me i ro lu gar de um só e re le -
van tís si mo pen sa men to, qual o da es co lha do che fe do es ta do, mas agi -
ta da por mil ou tros in te res ses que se pren dem a este fato ca pi tal, e ex ci -
ta da em todo sen ti do pe las mil vo zes da im pren sa, mu i to mais co mum,
ou sa da e li cen ci o sa nos Esta dos Uni dos que na Ingla ter ra, deve ser um
es pe tá cu lo tão cu ri o so como mag ni fi co. Nos úl ti mos me ses que avi zi -
nham a ele i ção do pre si den te, uma agi ta ção fe bril se apo de ra de toda a
na ção; pa re ce que to dos os mais ne gó ci os fi cam adi a dos, en quan to este
se não apu ra: re ú nem-se con gres sos, di tos con ven ções, cu jos mem bros ou
aco dem de um só es ta do, ou de cer tas gran des di vi sões ter ri to ri a is do
país, como o nor te, o sul, o oes te; e dali se de pu tam co mis sá ri os que
per cor ram e agi tem os ou tros es ta dos, pro pa gan do as idéi as do seu
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cen tro, e cum prin do em tudo mais a mis são que re ce be ram. O pró prio
pre si den te em exer cí cio, se as pi ra à re e le i ção, aban do na o Go ver no, ou o 
li mi ta ao sim ples ex pe di en te, por que os cu i da dos dela lhe ab sor vem to -
das as fa cul da des e sen ti dos; e se gun do o seu ca rá ter pes so al, re co lhe-se
a uma pru den te re ser va, ex pan de-se em ma ni fes ta ções e pro fis sões pú -
bli cas de fé, con ser va-se na ca pi tal, ou vi a ja pe los es ta dos, hu mil de, so li -
ci ta dor da opi nião em todo caso, e afe tan do sem pre nos tra jes, nos mo dos
e na lin gua gem, a igual da de e a sim pli ci da de, úni cos me i os de apla car as
sus ce ti bi li da des do povo-rei, e de ob ter as suas boas gra ças, que ro di zer,
os seus vo tos.

Nos pri me i ros tem pos da fun da ção da Re pú bli ca, du ran te a
pre si dên cia de Was hing ton, e a de Adams, que lhe su ce deu, os par ti dos
dis pu ta vam prin ci pal men te acer ca das ins ti tu i ções fun da men ta is, so bre a 
cen tra li za ção do po der, a in de pen dên cia dos es ta dos, a con ser va ção, e o
pro gres so; o par ti do mo de ra do con ser va dor, co nhe ci do sob o nome de
fe de ra lis ta, pre pon de rou e Go ver nou os pri me i ros doze anos, mas des de
en tão ce deu o pas so ao seu ad ver sá rio, o par ti do do mo vi men to e do
pro gres so, co nhe ci do sob o nome de de mo crá ti co, que pre pon de ra e tri un -
fa há mais de cin qüen ta anos, fa zen do sem pre vin gar a ele i ção dos seus
can di da tos, ex ce tu an do o re vés so fri do na do ge ne ral Tay lor, que, se gun do
to das as pro ba bi li da des, será pron ta men te re pa ra do.

Em uma tão lon ga sé rie de der ro tas, os fe de ra lis tas de i xa ram
de exis tir como cor po de par ti do, dis sol ve ram-se, e alis ta ram-se sob no -
vas for mas e ban de i ras. Já ago ra qua se se não con ten de so bre os prin cí -
pi os cons ti tu ti vos do Go ver no; a luta hoje se tra va em ou tro ter re no; e
as ques tões de es cra vi dão, de ta ri fa, de ban cos, de es tra das e ca na is, de
con quis ta e ane xa ção, de união e se pa ra ção, são as que ali men tam as dis -
cus sões da im pren sa e da tri bu na, e nas ele i ções mo ti vo ou pre tex to
para a ex clu são ou a es co lha.

No ma i or ar dor da luta, o ter ri tó rio da União tem sido por
ve zes te a tro de ce nas de plo rá ve is e es can da lo sas; ban dos de ca ce te i ros
per cor rem as ruas de Nova Ior que, cha ma da a ci da de im pe ri al; e a ple be,
ou o povo, se qui se rem, ali, como em ou tras gran des ci da des, Bos ton, e
Fi la dél fia, por exem plo, se tem en tre ga do aos ma i o res ex ces sos, aco me -
ten do os seus ad ver sá ri os, per se guin do, ape dre jan do e ma tan do ino fen si vos 
ho mens de cor, e até ino cen tes re li gi o sas que se de di cam à edu ca ção das 
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me ni nas, in va din do, en fim, de vas tan do e in cen di an do as suas ha bi ta -
ções, con ven tos e es co las. E a ra zão é que nes sas oca siões os prin cí pi os
re li gi o sos e de edu ca ção, e a con di ção dos ne gros e ho mens de cor, es -
cra vos ou li ber tos, ser ve de as sun to à po lê mi ca ar den te e apa i xo na da das 
fac ções em luta. Se tais ex ces sos não vão às suas úl ti mas con se qüên ci as,
dis pa ran do em guer ra ci vil, for mal e de cla ra da, nin guém pre su ma que é
por que o povo seja con ti do por al gu ma for ça es tra nha, se não pela sua
pró pria von ta de, por quan to, nas gran des ci da des, a úni ca for ça que apa -
re ce a pa ci fi car es tes gran des tu mul tos, é a dos cons ta bles, cujo nú me ro
em re la ção ao dos ci da dãos está or di na ri a men te na ra zão de um para
mil. Assim a tur bu len ta de mo cra cia pa re ce não en con trar ou tras bar re i -
ras, para mo de rar-se, mais que a pró pria con fi an ça na vi tó ria, e a for ça
da inér cia da par te su pe ri or e me nos ati va da po pu la ção.

Um dos efe i tos e in con ve ni en tes mais or di ná ri os des ta gran de 
luta e efer ves cên cia ele i to ral é a ins ta bi li da de dos em pre gos pú bli cos. Os 
fun ci o ná ri os lan çam-se na ba ta lha com o mes mo ar dor que os de ma is
com ba ten tes; mas ai da que les que têm o mau gos to de se de i xa rem ven cer! 
A ine xo rá vel de mis são os es pe ra no dia da pos se do can di da to ad ver so
ven ce dor, des de o pri me i ro-mi nis tro até os mais obs cu ros ama nu en ses,
sem que es ca pem os co mis sá ri os de hos pi ta is e cal ça das, os afe ri do res
de pe sos e me di das, e até os en car re ga dos de ins pe ci o nar a lim pe za e as -
se io das ruas e pra ças, des pe di dos uns pela alta ad mi nis tra ção, e ou tros
pe las mu ni ci pa li da des e mais ad mi nis tra ções su bal ter nas, cada um se -
gun do sua con di ção e lu gar. Nas pri me i ras pre si dên ci as, e nos tem pos
pri mi ti vos da Re pú bli ca, ha via mais mo de ra ção a tal res pe i to; com o
tem po fo ram cres cen do os ex ces sos, e já por fim as de ma si as do ven ce dor
não en con tram bar re i ra al gu ma. John Qu incy Adams, ele i to em 1824,
de mi tiu a ma i or par te dos fun ci o ná ri os no me a dos por seu an te ces sor; e
o ge ne ral Jack son que lhe su ce deu, esse não cons ta que per do as se a um
só em pre ga do amo ví vel, pois de mi tiu a quan tos lhe ca í ram sob a ju ris di -
ção logo no pri me i ro ano do seu Go ver no.

Os fun ci o ná ri os pú bli cos em ge ral são ti dos em mu i to pou ca
con ta pe los ci da dãos nor te-ame ri ca nos; e esta fal ta de con si de ra ção, uni -
da à ins ta bi li da de dos em pre gos, mu i to con cor re para que eles não se jam
de or di ná rio con fe ri dos aos mais há be is. Nota-se que na União só so li ci -
ta em pre gos, ou se en tre ga à car re i ra do fun ci o na lis mo, quem de todo
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não en con tra ou tros me i os de vida mais pro ve i to sos e se gu ros; mas isto
não se en ten de com a car re i ra po lí ti ca pro pri a men te dita, na qual se po -
dem em pe nhar sem em ba ra ço ou in con ve ni en te al gum, as ma i o res no ta -
bi li da des do co mér cio, da in dús tria e da agri cul tu ra. Por ou tro lado, são
tan tas as car re i ras e vias aber tas na que le pro di gi o so país, para al can çar a
ri que za e o bem-es tar, que por via de re gra os fun ci o ná ri os de mi ti dos
em mas sa em cada mu dan ça pre si den ci al, bem fora de so frer pre ju í zo
real, to mam daí oca sião para ado tar pro fis sões mais lu cra ti vas e res pe i ta -
das, e sal vo o des con to de al gu mas pas sa ge i ras pri va ções, a sua des gra ça
é uma ver da de i ra boa for tu na.

Não será fora de pro pó si to ob ser var ago ra que ha ven do no
Bra sil mu i ta gen te que in ve ja a for ma de Go ver no da União ame ri ca na,
à qual pre ten de ex clu si va men te atri bu ir a gran de pros pe ri da de da que le
país, não há to da via um só par ti do que se re sig ne às con se qüên ci as dela, 
quan to à amo vi bi li da de e ins ta bi li da de dos em pre gos pú bli cos; sen do ao 
con trá rio as no me a ções e de mis sões uma ca u sa per ma nen te de que i xas,
cla mo res e per tur ba ções. Mas a ra zão é ób via; os bra si le i ros, ao re vés
dos nor te-ame ri ca nos, pre fe rem a to das as ou tras, a pre cá ria e mes qui -
nha car re i ra dos em pre gos, e por uma con tra di ção que só acha des cul pa
na ce gue i ra do es pí ri to de par ti do, não po dem to le rar, uns que os de mi -
tam quan do es tão em pre ga dos, e ou tros que se jam con ser va dos os que
lhes fo ram pre fe ri dos.

A ele i ção do pre si den te é in di re ta, e se faz por ele i to res es pe -
ci a is, es co lhi dos por to dos os es ta dos; sem re u nião co le gi al re me te cada
um de les o seu voto la cra do ao pre si den te do Se na do, que os apu ra em
pre sen ça de am bas as câ ma ras. Se ne nhum dos can di da tos ob tém a ma i o ria 
ab so lu ta, a ele i ção se de vol ve à Câ ma ra dos Re pre sen tan tes, sen do esta
to da via obri ga da a es co lher en tre os três mais vo ta dos. Em de zes se te
ele i ções de pre si den te a que se há pro ce di do, só por duas ve zes ve ri fi cou-se 
este caso ex cep ci o nal; a pri me i ra em 1801, na ele i ção de Jef fer son; a se -
gun da, em 1824, na de Qu incy Adams, nes ta úl ti ma ocor re ram cir cuns -
tân ci as as saz cu ri o sas, para que se tor nem cre do ras de uma es pe ci al
men ção.

Eram qua tro os can di da tos que en tão ple i te a vam as hon ras da 
pre si dên cia, Craw ford, o ge ne ral Jack son, Qu incy Adams, e Henry Clay.
Fe i tas as ele i ções, Jack son, o mais po pu lar e es ti ma do de to dos eles, em
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ra zão das suas fa ça nhas mi li ta res, ob te ve 99 vo tos, Adams 84, Craw ford
42, e Clay 36. Como ne nhum al can ças se a ma i o ria ab so lu ta, a ele i ção de -
vol veu-se de di re i to à Câ ma ra dos Re pre sen tan tes. Con ta vam to dos que
se ria pre fe ri do o ge ne ral, vis to a de ci são com que a ma i o ria do povo se
pro nun ci a ra a seu fa vor, mas com ge ral es pan to foi ele i to Adams, gra ças 
às ma no bras de Clay que de seu ca pi tal ini mi go se tor nou ze lo so par ti -
dá rio, de po is que, apal pan do o ge ne ral, co nhe ceu que dele nada ti nha a
es pe rar. Este re sul ta do ca u sou gran de ru mor e es cân da lo em toda a
União; Clay se ser vi ra de pro mes sas de em pre gos lu cra ti vos, e de van ta -
gens lo ca is aos di ver sos es ta dos para co lher e ar ras tar vo tos; e sen do ele
mes mo no me a do se cre tá rio de Es ta do logo de po is da ele i ção (o que,
en tre tais ad ver sá ri os, era usar mu i to pou ca ce ri mô nia) tra tou de cum -
prir como pôde as suas pro mes sas. Mas tal é o res pe i to dos nor te-ame ri -
ca nos à Cons ti tu i ção, que ne nhu ma re sis tên cia opu se ram a uma ele i ção
que der ri ba va as suas mais ca ras es pe ran ças; todo o povo, sem ex cetu ar
os mais fo go sos par ti dis tas de Jack son, per ma ne ceu tran qüi lo, e o úni co
jor nal, que pro cu rou ex ci tar a de sor dem, The Co lum bi an Obser ver, caiu
pron ta men te num pro fun do des cré di to. As on das po pu la res, que se agi -
tam com tan to fu ror du ran te a cri se ele i to ral, ama i nam e sos se gam com
pas mo sa ra pi dez logo de po is dela, fi an do to dos do tem po e dos re cur -
sos da opo si ção cons ti tu ci o nal a sa tis fa ção das suas que i xas e agra vos.

De res to, Hen ri que Clay, que nes ta oca sião pro ce deu com
tan to de sem ba ra ço e com tão pou co es crú pu lo, é um dos ho mens mais
emi nen tes da União, quer se aten da ao ca rá ter, ou aos seus gran des ta -
len tos de ora dor e de es ta dis ta. Por um ca pri cho sin gu lar da sor te e dos
par ti dos, na u fra gou cons tan te men te em to das as suas can di da tu ras pre -
si den ci a is; e ten do che ga do a uma hon ro sa ve lhi ce, aca ba de re co lher-se
ao des can so da vida pri va da, se gun do no ti ci am os úl ti mos jor na is nor -
te-ame ri ca nos. É mem bro do Se na do.

No Se na do com efe i to se acham re u ni das to das as gran des
ilus tra ções da União; ao pas so que a Câ ma ra dos Re pre sen tan tes é or di -
na ri a men te mal com pos ta, e se acha pe ja da de ho mens obs cu ros, ig no -
ran tes, e gros se i ros na lin gua gem, nas ma ne i ras e até nos tra jes. Assim,
tem ela ofe re ci do ao pú bli co não pou cas ce nas de de sor dem, que fa ri am 
hon ra à mais tu mul tu o sa pra ça pú bli ca, e nas qua is os he róis par la men -
ta res, com me nos dig ni da de e es cu sa que os de Ho me ro, mos tram o
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pu nho, ar ran cam pis to las e pu nha is, e vo ci fe ram in jú ri as es can da lo sas e
tor pes con tra os seus ad ver sá ri os. Nes tas lu tas têm ad qui ri do gran de no -
me a da um tal co ro nel Ben ton, e o re pre sen tan te Foot.

O jor na lis mo por via de re gra não é so me nos des ta tri bu na.
Nos Esta dos Uni dos por pou co que qual quer po vo a ção me re ça este
nome, tra ta logo de es ta be le cer duas cou sas – uma agên cia de cor re io e
um jor nal. Os jor na is nes te país são mu i to nu me ro sos, de um for ma to
ma i or, e de uma cir cu la ção mu i to mais ex ten sa que na Ingla ter ra, com -
pa ra das em mas sa as duas im pren sas; mas são pes si ma men te es cri tos,
no tom da vi o lên cia, da jac tân cia e da exa ge ra ção, e pou co es cru pu lo sos
no em pre go das ca lú ni as e in jú ri as. Os re da to res são co mu men te ho -
mens de me dío cre ca pa ci da de, ao re vés do que se ob ser va em Fran ça,
onde os ta len tos mais ele va dos dão ta ma nho lus tre e es plen dor às dis -
cus sões do jor na lis mo, e ne las ad qui rem o re no me e as ha bi li ta ções que
lhes abrem o ca mi nho para os pri me i ros em pre gos do es ta do.

Ter mi na rei aqui no tan do um fato que hon ra so bre mo do es tes 
re pu bli ca nos. Há mais de ses sen ta anos que exis te a Cons ti tu i ção Fe de ral, e 
ain da ne nhum in di ví duo foi ele i to mais de duas ve zes con se cu ti vas para
o car go de pre si den te; não que a Cons ti tu i ção po nha a me nor res tri ção a 
se me lhan te res pe i to, mas por que o pri me i ro pre si den te, Ge or ge Was -
hing ton, que nas ado ra ções ocu pa qua se o lu gar de um se mi de us, re ce an do 
os pe ri gos da am bi ção no exer cí cio de um po der de ma si a da men te pro -
lon ga do, e ten do en chi do, me di an te duas ele i ções su ces si vas, o es pa ço
de oito anos de duas pre si dên ci as, re cu sou a ter ce i ra que ain da o re co -
nhe ci men to pú bli co lhe ofe re cia, não tan to por des con fi ar da pró pria
vir tu de e pa tri o tis mo, se não para abrir um exem plo, que apro ve i tas se no
fu tu ro. E com efe i to o exem plo que o gran de ho mem de i xou como um
pre ce i to e le ga do de hon ra a to dos os seus su ces so res, ain da ne nhum
ou sou in frin gi-lo; a am bi ção dos pre ten den tes, a exal ta ção dos par ti dá ri os,
as com bi na ções e os pre tex tos da po lí ti ca, tudo tem pa ra do di an te des ta
bar re i ra apa ren te men te frá gil, toda de sen ti men to e de opi nião, mas por -
ven tu ra mu i to mais for te em re a li da de que as leis mais ex plí ci tas e se ve ras.
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Fran ça

GRANDE CONTRASTE – O CRIME DE BONAPARTE – A CORRUPÇÃO 
ELEITORAL – FIDELIDADE RECÍPROCA DOS ELEITORES E ELEITOS
– ELEIÇÕES DE UM SÓ INDIVÍDUO EM DEZENAS DE COLÉGIOS –
UMA DÚZIA DE CONSTITUIÇÕES – O SUFRÁGIO UNIVERSAL –
ESCRAVIDÃO DA FRANÇA.

A O CONCLUIR es tas rá pi das con si de ra ções so bre
as ele i ções nor te-ame ri ca nas, e ao co me çar ou tras mais rá pi das ain da so -
bre as fran ce sas, não pode Ti mon es qui var-se a uma in vo lun tá ria apro -
xi ma ção: a Cons ti tu i ção nor te-ame ri ca na o não pro í be, mas nem por
isso am bi ci o so al gum cu i dou ain da de per pe tu ar-se no po der; en tre tan to 
que a úl ti ma Cons ti tu i ção fran ce sa, por que pro i bia ex pres sa men te que o 
pre si den te pu des se ser re e le i to sem o in ter va lo de qua tro anos ao me nos 
en tre as duas pre si dên ci as, foi por isso ras ga da pe lo pri me i ro pre si den te
que a Re pú bli ca ti nha ele gi do, e an tes mes mo de ha ver ex pi ra do o pra zo 
as si na do ao seu po der le gí ti mo. A am bi ção des te ho mem que a prin cí pio 
se aju da ra de in tri gas e ma ne jos mais ou me nos so la pa dos, não re cu ou
afi nal ante um es can da lo so per jú rio, nem ante o san gue der ra ma do, a
pri são e o exí lio dos pró pri os con ci da dãos que o ti nham ele va do. O
exér ci to pro te geu o cri me abo mi ná vel; e a na ção in te i ra, ou im pas sí vel e



de ge ne ra da, ou es tu pe fa ta, as sis tiu a ele sem dar si na is mu i to sé ri os de
re sis tên cia. Esta só di fe ren ça em as sun to qua se idên ti co bas ta ria para ca -
rac te ri zar os dous po vos.

A vida ele i to ral do fran cês ofe re ce con tu do mu i tos ras gos e
cos tu mes que o eno bre cem. A pro bi da de pes so al dos seus ele i to res é
pro ver bi al, e nun ca foi des men ti da. Nes sas pro di gi o sas ele i ções que o
su frá gio uni ver sal tem pro du zi do de po is de 1848, mal gra do os mi lhões
de vo tan tes que con cor rem à urna, o mais re li gi o so es crú pu lo tem sem -
pre pre si di do à en tre ga e apu ra ção dos vo tos. Não falo dos úl ti mos
ple bis ci tos ar ran ca dos por Luís Na po leão, por que dos aten ta dos des te
ho mem se não po dem de du zir ar gu men tos que di gam res pe i to ao li vre
exer cí cio do po der ele i to ral. Em uma das úl ti mas ele i ções re gu la res, re -
fe ri ram os jor na is que um agen te po li ci al fi ze ra re pa ro em cer to in di ví -
duo que por duas ou três ve zes se apro xi ma ra à urna; e ave ri gua do o
caso, o gran de cri mi no so pre ten dia nada me nos que lan çar nela por sua
pró pria con ta três ou qua tro lis tas. Gran de Deus! Um cri me des tes em
uma ele i ção de mais de cem mil vo tan tes! Hor res co re fe rens, e pa re ce-me
ver su bir o ru bor às fa ces dos nos sos pu di bun dos ca ba lis tas!

Ou tro caso que não hon ra me nos a pro bi da de po lí ti ca da na ção. 
No tem po de Luís Fi li pe, Car los La fi te, ban que i ro (não o ilus tre Ja ques
La fi te que tan to con cor reu para a re vo lu ção de ju lho) e mem bro de uma 
com pa nhia de es tra das de fer ro, con se guiu fa zer-se ele ger mem bro da
Câ ma ra dos De pu ta dos por um cer to dis tri to, pro me ten do aos res pec ti -
vos ele i to res que fa ria pas sar por ele uma das ra mi fi ca ções de cer ta
gran de via pro je ta da. De nun ci a do o su bor no, a Câ ma ra anu lou a ele i ção 
por gran de ma i o ria, vo tan do uni dos em um só cor po e pa re cer, qua se
to dos os par ti dos. Car los La fi te foi mais duas ve zes su ces si vas ele i to
pelo mes mo dis tri to, mas com não me lhor re sul ta do. Na quar ta, a
Câ ma ra apro vou a ele i ção; mas foi mis ter que tan to os ele i to res como o
can di da to fi zes sem pre vi a men te pro tes ta ção so le ne de que não ha via
acor do al gum en tre eles, des po jan do-se o mes mo can di da to de qual quer 
in fluên cia na com pa nhia, pela ven da de to das as suas ações.

Por ou tra par te, que há aí no mun do de mais ad mi rá vel que a
te naz e re cí pro ca fi de li da de de um re pre sen tan te para com os seus co -
mi ten tes, e des tes para com ele no lon go tra to de quin ze, vin te, e trin ta
anos, e por meio de for mi dá ve is re vo lu ções, em que na u fra ga vam di nas -
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ti as que con ta vam dez sé cu los de exis tên cia? Pois dis so nos de ram
exem plos os Odi lons Bar rots, os Du ponts de l’Eure, os Gu i zots, os
Berr yers, e as lo ca li da des que os ele ge ram en quan to hou ve som bra de li -
ber da de em Fran ça.

No meio do asco e hu mi lha ção que ex pe ri men ta todo o ho -
mem de sen ti men tos ele va dos ao con tem plar as lu tas mes qui nhas das
nos sas obs cu ras me di o cri da des para al can çar um lu gar de de pu ta do, que 
re ba i xam por to dos os mo dos, como se lhe não há de di la tar o co ra ção,
ven do o povo fran cês, em lo ca li da des re mo tas e des va i ra das, qua se es -
pon tâ neo e sem con ser to, dar os seus vo tos a es ses gran des ora do res e
es ta dis tas que ape nas os so li ci ta ram com a sin ce ri da de do seu pa tri o tis mo, e 
pelo lus tre dos seus ta len tos e ser vi ços? Para não acu mu lar exem plos
inú te is, bas te di zer-se que de po is da re vo lu ção de fe ve re i ro, o ilus tre e
ge ne ro so La mar ti ne foi ele i to por dez cír cu los, e re u niu pas san te de
dous mi lhões e oi to cen tos mil vo tos; e na pri me i ra Re pú bli ca, dis sol vi da 
a con ven ção na ci o nal, Thi ba u de au foi man da do à nova as sem bléia por
trin ta e qua tro de par ta men tos, e o he rói co Lan ju i na is por se ten ta e
dous!

De 1789 para cá, as Cons ti tu i ções fran ce sas, pro mul ga das,
der ri ba das, res ta u ra das e mo di fi ca das, já an dam por per to de uma dú zia; 
só por isto po de rá o le i tor ima gi nar as al te ra ções a que o di re i to ele i to ral 
fica ex pos to em cada uma des tas tor men to sas mu dan ças. O su frá gio
uni ver sal ou qua se uni ver sal, bem que as ele i ções se fi zes sem em dous
gra us, do mi nou du ran te a pri me i ra re pú bli ca, e ser viu à ina u gu ra ção do
im pé rio, que o sus pen deu de fa to. A res ta u ra ção o abo liu, subs ti tu in do-o
pelo voto res tri to e di re to de ele i to res ins cri tos, e qua li fi ca dos pela ren da
e im pos to. Luís Fi li pe o am pli ou, aba i xan do o cen so; os ele i to res no seu
tem po or ça vam por cou sa de du zen tos mil, isto é, mais do do bro dos
que ha via no re i na do dos Bour bons. A re vo lu ção de fe ve re i ro viu res ti -
tu í do, e logo de po is mu ti la do, o su frá gio uni ver sal; po rém ou am plo ou
res tri to, os vo tos sem pre se com pu ta ram por mi lhões. Luís Na po leão
en fim os ten tou a pre ten são de o res ta u rar em toda sua ple ni tu de, mas
fê-lo exer ci tar em ob je to res tri to e com cláu su la, sob o re gi me dos fu zi -
la men tos e das de por ta ções, e aça i ma das pre vi a men te as mil bo cas da
im pren sa.
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Em fe ve re i ro úl ti mo, man dou ele ele ger um in ti tu la do cor po
le gis la ti vo, e os seus mi nis tros es cre ve ram cir cu la res, e man da ram afi xar
edi ta is de cla ran do qua is os can di da tos do pe i to do au gus to pre si den te.
Um gran de nú me ro de ho mens ilus tres es tão ba ni dos da Fran ça, os que
res tam sa bem que há de acon te cer-lhes o mes mo por pou co que se
mo vam. Mu i tos de par ta men tos, qua se me ta de da Fran ça, acham-se em
es ta do de sí tio, e a jus ti ça per ma nen te e qua se ge ral, é a dos con se lhos
de guer ra, cu jas con de na ções a des ter ro e mor te se con tam por mi lha -
res. Assim, de du zen tos e ses sen ta mu dos que Luís Na po leão man dou
ele ger, só um ce deu o lu gar ao nome ilus tre de Ca va ig nac.

Dir-se-ia que o es ta do atu al da Fran ça é um cas ti go da Pro vi -
dên cia, pe lo abu so que ela tem fe i to de toda a es pé cie de li ber da de, mes -
mo da cons ti tu ci o nal. Qu an to tem po du ra rá esta es tra nha e ter rí vel ex -
pi a ção?

Da Fran ça atu al, pas se mos aos do mí ni os do grão-se nhor; a
tran si ção não pode ser mais na tu ral.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tur quia

PRO GRES SOS AD MI RÁ VE IS DA LI BER DA DE NES TE PAÍS – O SUL TÃO 
CUL TOR DAS LE TRAS E TRA DU TOR DE VIR GÍ LIO – PAS SE I OS E MA -
NO BRAS ELE I TO RA IS.

O LEITOR in gê nuo e che io de can du ra pas ma rá cer ta -
men te de ou vir fa lar de ele i ções nos do mí ni os do grão-tur co; mas que
há de ser, se o sis te ma re pre sen ta ti vo faz pro gres sos es pan to sos, e vai
cada dia ga nhan do um ter re no imen so? Quan do tudo se move e adi an te 
nas vias da ci vi li za ção, fora ma ra vi lha que só o Im pé rio do Cres cen te
es ca pas se à re ge ne ra ção uni ver sal. Será fá cil jul gá- lo, pelo que se pas sa a
re fe rir.

Não sei se ain da hoje, mas no tem po em que a Su bli me Por ta
era ver da de i ra men te dig na des te nome, o grão-se nhor che ga va a ter no
seu ser ra lho pas san te de mil bel da des, de u sas, hu ris, ou como me lhor
nome ha jam, de to das as co res e ta ma nhos, que de to das as ex tre mi da -
des dos seus imen sos do mí ni os, a acri so la da fi de li da de dos cren tes en vi -
a va e for ne cia às vas tas afe i ções e re cre io do su ces sor do pro fe ta. S.
Alte za quan do que ria es pa i re cer, as fa zia re u nir em al gum dos seus am -
plos sa lões, co lo ca das em ex ten sas fi le i ras; e co me ça va en tão a per cor rê-las, 
em ra zoá vel dis tân cia, lan çan do a uma e ou tra par te olha res lân gui dos,



en fas ti a dos e dis tra í dos. Às ve zes fi ca va nis to o pas se io, que não de i xa
de re cor dar seu tan to ou quan to as nos sas pro cis sões ele i to ra is; po rém
ou tras, er guen do sú bi to o bra ço in do len te, ar ro ja va o sul tão com gra ça
se nho ril um len ço fi nís si mo e per fu ma do, ar ti fi ci o sa men te dis pos to em
do bras à fe i ção de pomo, tal como Vir gí lio nos pin ta as suas nin fas (tro -
ca da aqui so men te a po si ção dos dous se xos), que brin ca vam e na mo ra -
vam, ati ran do aos aman tes po mos ver da de i ros, co lhi dos re al men te por
suas de li ca das mãos.

Malo me pe tit Ga la tea, las ci va pu el la.

Qu an to à di vin da de ou fe liz mor tal em quem re ca ía a ele i ção
do len ço... Lem bra-me ha ver lido um po e ta que pou co edi fi ca do da de -
ma si a da sol tu ra e li ber da de da lín gua la ti na, a es tig ma ti za ra no se guin te
ver so:

Le la tin dans les mots bra ve l’honnêteté.

À lín gua fran ce sa po rém se ria gran de ini qüi da de fa zer uma
acu sa ção igual, pois nun ca lhe fal tam ate nu a ções, e pa la vras ho nes tas e
bem-so an tes para sig ni fi car todo e qual quer con ce i to ou ação que pos sa
vir ao pen sa men to e von ta de, mes mo de um tur co. Para a cena do ser ra -
lho que fica des cri ta, e para to das as suas pos sí ve is con se qüên ci as, tem
ela as qua tro se guin tes e ino cen tís si mas pa la vras – Les hon ne urs du mou cho ir.
Tra du za-as quem sou ber e pu der.
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Epí lo go

CONTRADIÇÃO DE TI MON – ESTAMOS JUSTIFICADOS – APARÊNCIAS
FALACES – A GRÉCIA, RAINHA DAS ARTES E DAS LETRAS – ROMA,
SENHORA DO UNIVERSO – A INGLATERRA FICA NOS CONFINS DO
MUN DO – O TEMPLO DA PAZ – CARTAGO VENCEDORA DE ROMA –
AS ESQUADRAS INGLESAS – LORDE PALMERSTON – CIVIS ROMANUS
SUM – OS MÁGICOS DO NOVO MUNDO – A PRINCESA DAS NAÇÕES –
O NOVO ADAMASTOR, E O NOVO CABO DAS TORMENTAS – ROSAS, O
DEGOLADOR – O MÉXICO – OS DONS DA PROVIDÊNCIA
ESTERILIZADOS – ASSUNTO PARA SÉRIAS MEDITAÇÕES.

CHEGADO a este pon to, e con clu í da esta pri me i ra par te do
pre sen te opús cu lo, vejo-me qua se sur pre en di do por uma in gê nua e sim ples 
ob je ção do meu pio le i tor. Que que re rá de nós este Ti mon? me es ta rá
ele na tu ral men te per gun tan do. Pois se o seu fim é re pre en der e afe ar os
nos sos des vi os ele i to ra is, como é que vem pôr-nos di an te dos olhos tan -
tos qua dros bem mais ter rí ve is e ver go nho sos que an dou ca tan do e es -
ca van do nos es tra nhos, an ti gos e mo der nos? Da com pa ra ção po de re -
mos os ma ra nhen ses ti rar até ar gu men tos pa ra ufa nia e or gu lho, pois
em face de tais tor pe zas e hor ro res, não se ria mu i to que nos ti vés se mos
em con ta de an jos; que há aí com efe i to no Ma ra nhão e em todo o Bra sil
que pos sa em pa re lhar com a in gra ti dão e le vi an da de de Ate nas, com as
san gui no len tas co li sões da Roma an ti ga, com os es cân da los da Roma
mo der na, com a cor rup ção in gle sa, as in ver sões ame ri ca nas, e a ins ta bi -
li da de fran ce sa? Já não falo dos tur cos...



– Ten de mão, meu caro, e não vos de i xe is ar re ba tar as sim
pelo or gu lho da vos sa in dis pu tá vel su pe ri o ri da de! Pon de rai por um pou -
co que eu pin tei de pre fe rên cia o mal, já na in ten ção de vos ti rar to das
as ra zões de que i xa que pu dés se is ale gar con tra a mi nha pre ten di da par ci a li -
da de; po rém mes mo à vol ta des se mal, ha ve is de de pa rar com ras gos tais
de vir tu de e he ro ís mo que lou cu ra fora es pe rar que se re pro du zis sem
nes tes tem pos e nes tes lu ga res. Con tem plai po rém a his tó ria por ou tras
fa ces, e dir-me-eis en tão se ain da vos be lis ca a ten ta ção de fa zer com pa -
ra ções. Sem dú vi da, e nin guém o nega, nes sas gran des so le ni da des ele i -
to ra is que aca bei de des do brar a vos sos olhos, pos to que re su mi das, so -
bre tu do quan to às na ções mo der nas, cu jas no tí ci as, li vros e jor na is sem
con to têm pos to ao al can ce de todo mun do; nes sas ce nas ora gro tes cas,
ora ter rí ve is, a ig no rân cia fá tua e or gu lho sa, a ve na li da de des ca ra da, a
crá pu la ver go nho sa e sem fre io, a mal da de, a vi o lên cia, o ego ís mo, a
fra u de, mil ví ci os e mil cri mes en fim, se os ten tam em todo o seu hor ror
e fe al da de. Mas é im pos sí vel des co nhe cer e ne gar tam bém que o mal é
lar ga men te com pen sa do pelo bem. Se há ebu li ção das pa i xões po pu la -
res, vêm aci ma to das es sas fe zes he di on das, não é me nos cer to que tam -
bém des per tam, se ex ci tam, e apu ram, as in te li gên ci as, a pro bi da de, a
de di ca ção, o pa tri o tis mo e tan tas ou tras vir tu des. Dir-se-ia que o prin cí pio
do-bem-fe ri do com a pe dra gros se i ra, vi bra sú bi tos lu ze i ros, e ilu mi na
as na ções e os tem plos onde a luta se em pe nha. Bem en ten di do, falo
dos es tra nhos. Vede.

A Gré cia foi a pá tria de um pe que no tro pel de he róis que
con tras tou e ven ceu todo o po der do gran de rei; foi tam bém a de
Ho me ro, de Fí di as e Pé ri cles. Ate nas em pu nhou o ce tro das le tras e das
ar tes. E ain da hoje, quem há que te nha ex ce di do essa glo ri o sa an ti gui da de?

Roma re su miu o uni ver so an ti go; os seus li mi tes eram os do
mun do. Be beu o gê nio da for ça e da gran de za no le i te da fera que ama -
men ta ra Rô mu lo; e an tes e de po is dela, nun ca os tem pos vi ram pro dí gi os
tão mons tru o sos, na vir tu de como no cri me, na guer ra e na paz, na ti ra -
nia e na li ber da de, na po bre za e na me di a nia, como na opu lên cia e no
luxo. Qu an do se sen tiu pre so e en le a do por den sas co lu nas e mu ra lhas
de bár ba ros que de toda a par te o es tre i ta vam e ur gi am, o povo-rei,
novo San são, se pul tou-se nas ru í nas do vas to edi fí cio; e com ele de i xou
de exis tir a an ti ga so ci e da de. Entre tan to, ain da hoje a nos sa li te ra tu ra, é
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a ro ma na, e ro ma nas são em gran de par te as leis e ju ris pru dên cia que re -
gu lam as nos sas re la ções ci vis.

Que di rei da Ingla ter ra? Esses or gu lho sos in su la res que no
tem po de Ho rá cio vi vi am en can to a dos e sel va gens nos con fins do pe -
que no mun do en tão co nhe ci do (ul ti mos or bis Bri tan nos), hoje se der ra mam 
pelo uni ver so in te i ro, e de ma ra vi lha en con tra re is em toda sua vas ta su -
per fí cie um pon to ig no to e obs cu ro, que eles não te nham de vas sa do.
Que pro dí gi os nas ar tes, nas ciên ci as, na in dús tria e no co mér cio! Qu an -
do as ou tras na ções se de ba tem nos fu ro res e con vul sões da anar quia e da
guer ra, ei-los que eri gem, como em so ber bo de sa fio, esse mag ní fi co
tem plo de cris tal, con sa gra do às ar tes da paz, à con cór dia e à fra ter ni da de
uni ver sal! Ali, no seio da que la ilha fe liz, como em por to abri ga do da
tor men ta, se aco lhem os fu gi ti vos de to das as pros cri ções e de to das as
de sor dens, reis e tri bu nos, gran des e pe que nos. É a eter na li ção da li ber -
da de ao des po tis mo e à anar quia, é o tri un fo pós tu mo de Car ta go so bre
Roma, pela paz, não pela guer ra. Mas não vos en ga ne is com as apa rên ci -
as, nem cu i de is que as ar mas re co lhi das aos ar se na is, si len ci o sos e fe cha -
dos com o tem plo de Jano, se hão de en fer ru jar para todo sem pre; es ses 
imen sos cas te los, e mo les flu tu an tes, que pre sas ao fun do do an co ra -
dou ro pe los enor mes den tes de fer ro, vos pa re cem ba lan çar-se em re -
pou so vil e iner te; se o mais obs cu ro in glês, no úl ti mo re can to do glo bo, 
fe ri do em sua hon ra, se gu ran ça ou pro pri e da de, in vo car o au xí lio na ci o nal,
pro fe rin do o gri to atri bu la do e glo ri o so que lhes en si nou lor de Pal mers -
ton – Ci vis Ro ma nus sum! – vê-las-eis sú bi to ani ma das à voz da pá tria e
do pe ri go, ar ro jar-se, asas ao ven to, per cor rer, trans por e do mi nar o oce -
a no sub ju ga do, e fa zer res so ar so bre as on das so li tá ri as e nas cos tas
mais lon gín qüas e re ca ta das, os seus ra i os vin ga do res, ora mu dos e ador -
me ci dos.

Vede ago ra o nor te-ame ri ca no, ocu pan do a re gião por ven tu ra 
me nos gra ta de todo o Novo Mun do: a ci vi li za ção que o acom pa nha
fere com a má gi ca va ri nha os es pes sos ne vo e i ros, os ín vi os bos ques, os
bre jos in va deá ve is, e os me dos da bar bá rie; e de re pen te na face de sa bri -
da e muda do de ser to, res so am e cin ti lam mil ci da des, como as es tre las
no fir ma men to;  na que las so li dões mor tas ain da há pou co, a vida cor re
e se atro pe la sob to das as for mas, por mil ve i as, rios, es tra das e ca na is. E 
não con ten te de as sim trans for mar o  qui nhão de ter ra que a Pro vi dên cia
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lhe deu em par ti lha, cor re em mi lha res de na vi os  a to das as ex tre mi da -
des do glo bo. E o in glês que por toda par te vê o seu le o par do pre ce di do 
e an te ci pa do pe las es tre las da União, pas ma, fre me e se in dig na em vão!

No cen tro das na ções, lá bri lha a Fran ça como se nho ra e
como prin ce sa, mal gra do as nu vens de afli ção e de dor que uma ou ou tra
vez tol dam a sua fron te ra di an te. Do seu di a de ma en tor na a luz que alu -
mia os po vos, com quem co mu ni ca, ora pe las ar mas dos seus guer re i ros, 
ora pe las lín guas in ces san tes e in fa ti gá ve is dos seus po e tas, ora do res e
pu bli cis tas. Dali Na po leão I, se gui do de um tro pel de he róis sai e pas se -
ia o mun do em uma car re i ra rá pi da e ane lan te; dali con ver sam com o
mun do, em hi nos e dis cus sões pe re nes, Vol ta i re, Cha te a u bri and, La mar -
ti ne, Vic tor Hugo, Thi ers, Gu i zot, Cor me nin e La men na is. Os bra mi dos 
e re lâm pa gos da tem pes ta de de 89 atro am e des lum bram o uni ver so; Ada -
mas tor par la men tá rio, o vul to agi ta do de Mi ra be au as so ma na gran de
tri bu na, novo Cabo das Tor men tas; e ei-lo que ar re mes sa às ge ra ções pre -
sen tes e por vir, como um pre sen te fa tal e ain da hoje in de fi ní vel, os
agou ros e va ti cí ni os da nova era re vo lu ci o ná ria! De en tão para cá, de
cada vez que o gi gan te ou a sua som bra agi ta e sa co de a juba, mais for -
mi dá vel que o so bre ce nho do se nhor do Olim po, as na ções se co mo vem, 
e os reis en fi am e em pa li de cem no alto dos seus tro nos va ci lan tes.

E vós, ó ate ni en ses, que ria di zer, ó ma ra nhen ses! que é o que
ofe re ce is para com pen sar e res ga tar a hu mi lha ção das vos sas mi sé ri as
po lí ti cas e ele i to ra is? Não vô-lo di rei ago ra, e nes te lu gar, para não an te -
ci par; mais tar de e adi an te sabê-lo-eis pon to por pon to; mas já que a
com pa ra ção se ins ti tu iu, per mi ti que vos apon te al guns exem plos, por
onde ve ja is o pa ra de i ro a que ca mi nham, ou an tes a que se trans vi am os
que como vós só re ve lam a ati vi da de nas am ba ges e fan tas ma go ri as de
uma vida pre ten di da po lí ti ca. Ro sas, o rei de go la dor, e os seus sú di tos
de go la dos, aço i ta dos e avil ta dos por todo o gê ne ro de opres sões e de son -
ras; o seu país em po bre ci do, exa us to, atra sa do e bar ba ri za do vos de vi am 
dar mais nos olhos, como mais vi zi nhos; po rém como o povo ar gen ti no 
é mu i to pe que no, mal com por ta o pa ra le lo, pre fi ro apon tar-vos um im -
pé rio que se me lha e as saz com pe te com o vos so, em opo si ção, po pu la ção,
gran de za e re cur sos na tu ra is. Falo do Mé xi co. E para as bre ves, mas pal pi -
tan tes no tí ci as que vos ofe re ço, e co lhi, a es pa ços, de al gu mas pu bli ca -
ções an ti gas e re cen tes, cha mo toda a vos sa aten ção, aque la pro fun da
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aten ção que, como ne nhum ou tro povo, sa be is pres ta rá a to das as cou -
sas sé ri as e gran des.

O Mé xi co está si tu a do de ba i xo do céu mais be nig no do mun -
do; e o seu solo é o mais fe cun do e pro du ti vo da Amé ri ca. As mi nas são 
ri quís si mas, a va ri e da de das pro du ções, imen sa. Não há tal vez em todo
o glo bo um só cli ma de que o Mé xi co não goze, e um só gê ne ro de cul -
tu ra que ele não pos sa apro pri ar-se. Mas pri me i ro o Go ver no es pa nhol
pelo seu ego ís mo mo no po li za dor, e de po is os le gis la do res me xi ca nos
com a sua er ra da po lí ti ca e pro fun da in ca pa ci da de, con ver te ram to dos
es tes dons da Pro vi dên cia na mais as que ro sa e re pul si va mi sé ria.

Este país tão rico e pro du ti vo, mu i to mais fa vo re ci do pela
na tu re za que os Esta dos Uni dos, seu vi zi nho, e onde, qua se à sua vis ta, 
têm as ar tes da ci vi li za ção fe i to tão ma ra vi lho sos pro gres sos, em tão
bre ves anos; este país que era ca bal para man ter cen to e cin qüen ta mi -
lhões de ha bi tan tes ape nas con ta rá uns sete, seis dos qua is, em qual -
quer país bem re gu la do da Eu ro pa, se ri am qua li fi ca dos de in di gen tes,
se não de men di gos, va ga bun dos e mal fe i to res. Ci da des há em que, ex -
ce ção fe i ta de trin ta ou qua ren ta fa mí li as, os ha bi tan tes são uma gen ta -
lha oci o sa, ves ti da de an dra jos, che ia de ví ci os, he di on da e as que ro sa
no fí si co e no mo ral, a co nhe ci da pelo nome de Le pe ros, à con ta de
uma en fer mi da de a que está su je i ta, e que de ri va da na tu re za dos ali -
men tos de que se nu tre, não me nos que da fal ta de as se io. Só a ca pi tal
con ta cin qüen ta mil des tes mi se rá ve is que fi ze ram a hor rí vel pi lha gem
de 1828, e es tão sem pre pron tos à pri me i ra voz para re co me çar. O mi -
lhão res tan te, se ex ce tu ar mos um min gua do nú me ro de pro pri e tá ri os,
la vra do res, co mer ci an tes, ar tis tas, ho mens em ver da de úte is e ocu pa -
dos, é in fi ni ta men te mais per ni ci o so à sua pá tria, que os seis mi lhões,
cu jos ví ci os, em bru te ci men tos e mi sé ria aca bei de as si na lar, por que es -
tes ao me nos são mais dó ce is e de mais fá cil aco mo dar. O mi lhão da
clas se su pe ri or com põe-se em gran de par te de ho mens bal dos de ins -
tru ção, ou pelo me nos de co nhe ci men tos po si ti vos, mas che i os de pre -
sun ção, en fa tu a dos do seu gran de mé ri to, da dos à ma dra ça ria, ao jogo
e às in tri gas. Para es tes tais, só exis te uma car re i ra aber ta, a dos em pre -
gos pú bli cos, úni ca que pode sa tis fa zer ao mes mo tem po, a sua va i da -
de, pre gui ça e avi dez. Vi vem re ta lha dos em fac ções, e ple i te i am com as 
ar mas na mão o po der e o sa lá rio, sem com pa i xão da pá tria, que cada
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vez se afun da mais no abis mo das re vo lu ções, com que bra e es tra go
ma ni fes to da for tu na pú bli ca e pri va da. Sem dú vi da, as ex ce ções hon -
ro sas não são mu i to ra ras; mas fa le cen do aos ho mens bem-in ten ci o na -
dos, as sim o apo io do Con gres so e do Go ver no, como o da opi nião ou 
da par te in flu en te dos no tá ve is, fi cam eles im po ten tes, e sem me i os al -
guns com que pro ve jam a ma les tão de ses pe ra dos.

Cri a ram-se em pre gos pú bli cos, em nú me ros es pan to so, inú te is
sim, mas lar ga e mag ni fi ca men te re tri bu í dos; para pas sa rem pra ça de re pu bli -
ca nos, abo li ram os tí tu los e dis tin ções no bi liá ri as, que aliás não cus ta vam um
real ao te sou ro pú bli co, mas em des con to de i xa ram a cada um a fa cul da de de 
fa zer-se, a seu ta lan te, ca pi tão, ma jor, co ro nel e ge ne ral; e como to dos es tes
pos tos têm gros sos ven ci men tos, já to dos po dem fi car en ten den do que o seu 
nú me ro é mais cres ci do que o dos sol da dos. To da via, por mais que fa çam,
nun ca os pos tos, em pre gos e pen sões bas ta rão para sa ci ar os vas tos ape ti tes
de to dos os as pi ran tes; e daí es sas in ter mi ná ve is cons pi ra ções, re vol tas, e
guer ras ci vis que da in de pen dên cia para cá têm de vas ta do aque le for mo so e
des ven tu ra do país. Cada ano, cada se mes tre, ou cada mês re ben ta uma nova
re vo lu ção ca pi ta ne a da por um ge ne ral obs cu ro, ou cuja ce le bri da de só avul ta
na pro por ção das des di tas da pá tria; o fe liz ven ce dor re no va a Cons ti tu i ção, e 
tudo quan to à sus cep tí vel de re no va ção. Pois não tem sido por que as di ver sas 
ad mi nis tra ções não pro cu ras sem sa tis fa zê-los, a uns e a ou tros, por quan to
logo nos pri me i ros anos da re pú bli ca as des pe sas do fun ci o na lis mo fo ram
ele va das ao du plo do que eram sob o re gi me da an ti ga me tró po le. Em face
des te ar gu men to, via-se a de ca dên cia da agri cul tu ra aban do na da, o en tor pe ci -
men to do co mér cio, cujo mo vi men to di mi nu iu logo de um ter ço, e hoje é
qua se nulo, a de pre ci a ção da pro pri e da de, ex pos ta a mil ve xa ções e ava ni as,
uma apa tia ge ral, uma fal ta ab so lu ta de to dos os re cur sos e ins tru men tos que
con du zem os po vos à ri que za e pros pe ri da de. Estra das, pon tes, ca na is, são
cou sas que ali se não co nhe cem, e fa lar ne las até pode ser mo ti vo de pros cri -
ções. A ren da, como só por es tas cou sas se po dia já su por, fi cou re du zi da à
me ta de por que, além do mais, os em pre ga dos que pe jam as es ta ções, so bre
in ca pa zes, são cor rup tos e pre va ri ca do res. As re par ti ções de Fa zen da mor -
men te, só ofe re cem às vis tas do ob ser va dor, con fu são e de sor dem... O Con -
gres so é com pos to de mé di cos, mi li ta res, pa dres, em pre ga dos, ad vo ga dos e
ju í zes. Algu mas leis ex ce len tes se hão fe i to onde tudo se aca u te la e re gu la
com ma ra vi lho sa pre vi são, mas an tes que co me cem a dar-lhes uma men ti da
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apa rên cia de exe cu ção, já elas têm ca í do no des pre zo, e logo após no mais
pro fun do es que ci men to. Não há aí opi nião pú bli ca as saz po de ro sa para im -
pri mir o fer re te da ig no mí nia nes ses fun ci o ná ri os e le gis la do res ne gli gen tes,
ig no ran tes e cor rom pi dos. Se al gu mas re cla ma ções se le van tam, fra cas e iso -
la das, são para logo aba fa das nos cla mo res da tur ba fa mé li ca e per ver sa. Nas
es co las o que pre pon de ra são os es tu dos da ju ris pru dên cia; as sim a chi ca na,
os dou to res e os ma gis tra dos são os que go ver nam, se as ar mas to da via lho
con sen tem. Mas es sas mes mas es co las não cre a is que seja o amor da ins tru -
ção e da ciên cia que as po voa e sus ten ta; é o as pi ran tis mo, hi dra mul ti for me, e
de mil ca be ças, e em ge ral só se es tu da quan do bas te para al can çar um di plo -
ma, e o em pre go e po si ção que é con se qüên cia dele.

Mas ao me nos es tes dig nos re pu bli ca nos, ba fe ja dos des de o
ber ço pelo deus das ba ta lhas, en du re ci dos e ames tra dos na es co la da
guer ra ci vil, são bra vos, aguer ri dos e aven tu ro sos, e pelo lus tre e gló ria
das ar mas com pen sa rão to dos os ou tros opró bri os... Ó mi sé ria! Lon ge
dis so, são a fá bu la e o bal dão do uni ver so. Inso len tes com o es tran ge i ro
iso la do e in de fe so, têm su ces si va men te ex pe ri men ta do o peso da vin -
gan ça da Ingla ter ra, da Fran ça e dos Esta dos Uni dos. Um pu nha do de
bi so nhos mi li ci a nos da União fa zia fu gir aos mi lha res es ses ve te ra nos
emé ri tos da guer ra ci vil, tão pá vi dos e im be les, como os vas sa los de
Mon te zu ma e dos in cas di an te dos cen ta u ros de Cor tez e Pi zar ro. Fran -
cis co I, o ca va le i ro so ri val de Car los V, ven ci do em uma gran de ba ta lha,
es cre via no bre men te à prin ce sa sua mãe: Per deu-se tudo, me nos a hon ra. Os
me xi ca nos não per de ram, cer to, a hon ra, por que já de há mu i to a não ti -
nham, mas su je i ta ram-se ver go nho sa men te a to das as con di ções que ao
ven ce dor aprou ve di tar-lhes.

Pas sa do o pe ri go e a afron ta, re co me ça ram a guer ra ci vil com
o mes mo de sa fo go e ga lhar dia que os têm eno bre ci do aos olhos do
mun do; e os ge ne ra is e as fac ções, aper fe i ço an do-se cada dia nas vir tu -
des des te hon ro so exer cí cio, já se não pa gam do sim ples au xí lio dos
Le pe ros e ín di os do mes ti ca dos, se não que so li ci tam e uti li zam a ali an ça
dos sel va gens e de che fes tão dig nos como o fa mo so Gato Bra vo. É de
su por que con ti nu em por este teor, até que os des ti nos, o cur so dos
acon te ci men tos, e so bre tu do o pos san te vi zi nho que os con tem pla, de -
ci dam ou tra cousa!
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E, en quan to vou ocu par-me em es cre ver a vos sa, te re is fol ga
so be ja para me di tar so bre a his tó ria do povo que tam bém vo ze ia como
vós há tan tos anos as pa la vras sa gra das e pro fa na das – de in de pen dên -
cia, li ber da de e pa tri o tis mo!
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Partidos e Eleições no Maranhão4

O PRESIDENTE CANDIDATO – O FESTIM DE BALTASAR – O TIRO
DE S. MARCOS – BANDEIRA IMPERIAL NO TOPE GRANDE – HÁ DE
SER BISPO – O DERRADEIRO DIA DE UM CONDENADO –
TESTAMENTO PRESIDENCIAL – REUNIÕES, CONVERSAÇÕES,
PROMESSAS E PROFISSÕES DE FÉ – POSSE DO NOVO PRESIDENTE
– ARTIGOS DE JORNAIS SOBRE ESTE GRANDE ACONTECIMENTO – 
O POSTILHÃO  E A TROM BETA – A DESPEDIDA – TERNURA
POLICIAL.

CORRIA o ano de 184... e esta he rói ca pro vín cia go za va en -
tão da hon ra tal vez pou co apre ci a da de ser pre si di da pelo Exce len tís si -
mo Se nhor Dou tor Anas tá cio Pe dro de Mou ra e Albu quer que.

S. Exª, cuja ad mi nis tra ção re mon ta va a pou co mais de dez
me ses, ha via en con tra do os par ti dos em apa ren te e mo men tâ nea cal ma ria,
uns, de far tos e des cu i da dos nas de lí ci as da Cá pua ele i to ral, e ou tros, de
can sa dos e abor re ci dos na su ces são das der ro tas; mas como na épo ca
em que co me ça esta nar ra ção, a das ele i ções ge ra is se avi zi nha va, já os
mes mos par ti dos co me ça vam de agi tar-se, tra çan do os pri me i ros pla nos, 
e fa zen do-se as dis po si ções mais in dis pen sá ve is para a pró xi ma cam pa -
nha. S. Exª não po dia ser es tra nho a um mo vi men to tão na tu ral aos pa í -
ses que se go ver nam pela for ma re pre sen ta ti va que fe liz men te nos rege;
e como de le ga do fiel do ga bi ne te, con sul ta va con si go mes mo, e na in ti -
mi da de dos ami gos de di ca dos da ad mi nis tra ção, to dos os me i os le gí ti mos e 
ho nes tos, com aju da dos qua is, não de i xas se fi car mal, em uma con jun -
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tu ra tão me lin dro sa, a po lí ti ca do mi nan te, que era em ver da de a úni ca
ca paz de sal var o es ta do. Ora, em uma épo ca em que os prin cí pi os de
de sor ga ni za ção se têm in fil tra do por to dos os po ros do cor po so ci al, já
é de sim ples in tu i ção que o meio mais ób vio e efi caz de re a bi li tar o prin -
cí pio de ca den te da au to ri da de, con sis te em ro de ar os seus agen tes do
pres tí gio da con fi an ça po pu lar, re ve la da no voto es pon tâ neo e sin ce ro
da urna; e como a alta po si ção de um pre si den te não pode so frer ma ni -
fes ta ções de so me nos pre ço, a ne nhum pen sa men to de i xa va de ocor rer
a idéia da can di da tu ra do Exmº Sr. Anas tá cio Pe dro para de pu ta do-ge ral.

S. Exª po rém, ou fos sem re co men da ções do Mi nis té rio, ou
com pli ca ções re sul tan tes das pro mes sas e se gu ran ças der ra ma das nas
pri me i ras efu sões de um im pru den te e ge ne ro so de sin te res se, sen tia-se
gran de men te em ba ra ça do, pois cons ta va por uma par te que o Go ver no
não olha va de boa som bra para as can di da tu ras pre si den ci a is, e por ou -
tra, S. Exª, sem con si de rar que as vir tu des par ti cu la res mu i tas ve zes em -
pe cem os gran des in te res ses do es ta do, e que ren do, logo à sua che ga da,
cap tar os âni mos e ama ci ar as as pe re zas da si tu a ção, ti nha as se ve ra do a
todo mun do que nada pre ten dia da pro vín cia, e todo o seu fito era cor res pon der à
alta con fi an ça de S. M., o Impe ra dor, pro mo ven do o me lho ra men to ma te ri al e mo ral
da po pu la ção, e exe cu tan do fi el men te o pro gra ma emi nen te men te go ver na men tal de
jus ti ça, to le rân cia, bran du ra, mo de ra ção e con ci li a ção, que tan to lhe fora re co men da do.
Tar de co nhe ceu ele que as so a lhan do a opo si ção anár qui ca e es can da lo sa 
fal si da de de es tar o Go ver no em com ple ta mi no ria na pro vín cia, o úni co 
des men ti do ca paz de sal var o cré di to do mes mo Go ver no, e de con so li -
dar a um tem po as ins ti tu i ções aba la das, era nem mais nem me nos a ele i -
ção do pre si den te; e daí as suas do lo ro sas he si ta ções. Entre tan to, a gran de
ma i o ria da pro vín cia, sem ter con ta al gu ma com elas, e aten tan do tam -
pou co para as di fi cul da des da sua po si ção me lin dro sa, ti nha-lhe sig ni fi -
ca do de um modo pe remp tó rio e sem ad mi tir ré pli ca, que a sua ele i ção
se ria in fa lí vel.

Mas o dia da ele i ção ain da es ta va a al guns me ses de dis tân cia.
E nes tas cir cuns tân ci as, o Mi nis té rio que de boa ou má fé re co men da ra
a abs ten ção dos pre si den tes, so fre ria esta can di da tu ra? a an ti ga ma le vo -
lên cia de um dos mi nis tros, até en tão dis si mu la da sob as apa rên ci as de
uma fria po li dez, não apro ve i ta ria ago ra o pre tex to para de sa ba far à sua
cus ta? al gum can di da to po de ro sa men te pa tro ci na do (e na qua dra ele i to ral

108 João Fran cis co Lisboa



sur dem eles aos car du mes) não o su plan ta ria, ob ten do a sua de mis são,
em bo ra fos se nis so o tri un fo do ne po tis mo e o sa cri fí cio dos pú bli cos
in te res ses sim bo li za dos na pes soa de um de le ga do tão há bil como leal e
de di ca do? Eis aí os pen sa men tos que acu di am de tro pel à ima gi na ção
so bres sal ta da de S. Exª; e in fe liz men te, mais de um exem plo do pou co
avi so e in cons tân cia mi nis te ri al, vi nha im por tu nar a sua me mó ria e jus ti -
fi car as suas tris tes pre vi sões. Em vão pro cu ra va ele con so lar-se e dis -
tra ir-se, já ex pen den do sá bi as e as si sa das re fle xões so bre umas cer tas in -
co e rên ci as e mal-avi sa das con des cen dên ci as, que ti nham le va do o país
ao es ta do de plo rá vel em que to dos o viam, já de mi tin do e fa zen do re -
cru tar os de sor de i ros (pur gan do as sim a so ci e da de des tas fe zes per ni ci o -
sas), já en fim mon tan do uma po lí cia ho mo gê nea e ati va, e to man do to das
as pro vi dên ci as que o seu es cla re ci do zelo, e os re cla mos da opi nião lhe
di ta vam como in dis pen sá ve is para o tri un fo da boa ca u sa e com ple to
ani qui la men to da fac ção. Em vão; por que se ele pro cu ra va no des can so
res ta u rar as for ças e o cor po que bran ta do pe las fa di gas e in qui e ta ções
do es pí ri to, o seu sono atri bu la do era a cada ins tan te in ter rom pi do, e S. Exª
des per ta va em so bres sal to, e ba nha da a fron te em gé li do suor, ao ru í do
de um pre ten di do ti ro de ca nhão, men sa ge i ro im por tu no que lhe anun -
ci a va a che ga da de um ima gi ná rio va por. E nas sa las es plên di das do ba i le,
ou no meio das ale gri as dos ban que tes que a ines go tá vel hos pi ta li da de
da pro vín cia ain da não ti nha can sa do de ofe re cer ao seu dig no ad mi nis -
tra dor, quan tas ve zes não se sur pre en dia ele, po bre Bal ta sar tem po rá rio
e amo ví vel, a ler no pa pel ace ti na do das pa re des, tra ça dos por uma mão
pro ter va e in vi sí vel, os fu nes tos e fan tás ti cos ca rac te res, que dan çan do e 
ful gu ran do com ma gia in fer nal aos seus olhos e à sua alma atri bu la da,
di zi am a pa la vra fa tal e abra sa do ra: – DE MISSÃO!

Só quem ob ser var de per to um pre si den te can di da to no meio
des tas ob ses sões e das in tri gas que para a sua que da se agi tam na cor te e 
na pro vín cia, ao apro xi mar-se a ter rí vel qua dra ele i to ral, po de rá com pre -
en der a in ten si da de da lon ga ago nia que o vexa e ex te nua, até ser co ro a da 
pela mor te e de mis são, ou por um tri un fo re nhi da men te dis pu ta do, mi -
se rá vel com pen sa ção dos amar gos dis sa bo res cur ti dos, e das cru éis in jú ri as
de vo ra das.

Do Exmº Sr. Anas tá cio Pe dro acho até es cri to em al gu mas
me mó ri as con tem po râ ne as que ou ele ti ve ra avi sos po si ti vos dos da nos
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que se lhe ur di am na cor te, ou ilu mi na do por aque la pers pi cá cia que só
um can di da to po de ter, des co bri ra nos ho ri zon tes anu vi a dos, si na is só
para ele ma ni fes tos da tem pes ta de que se ar ma va; mas como as bar cas
de va por se su ce de ram por al gum tem po sem tra zer-lhe o fu nes to pre -
sen te, já aguer ri do con tra os sus tos, co me ça va a res pi rar na de mo ra, e a
co brar âni mo e es pe ran ças, tan to mais que os ami gos da ad mi nis tra ção
cada dia re do bra vam de zelo, e se mos tra vam de mais em mais ani ma dos 
do me lhor es pí ri to ele i to ral.

Um dia con tu do em que V. Exª es cre via ao seu mi nis tro pre -
di le to, nar ran do-lhe os ser vi ços que es ta va pres tan do, os tra ba lhos por
que pas sa va, as in jú ri as e ca lú ni as de que era alvo, e o como a sua can di -
da tu ra, ape sar de to das as suas re pug nân ci as (pois até an da va um pou co
atra ves sa do com os prin ci pa is ca ba lis tas) ia nada me nos to man do cor po, 
a pon to de ele re ce ar de ve ras so frer en fim a vi o lên cia mo ral da im po si ção,
o que aliás des cul pa ri am to dos os que fos sem tes te mu nhas dos ex ces sos 
ver da de i ra men te in crí ve is a que a opo si ção ti nha che ga do; um dia, digo
eu, em que S. Exª pro cu ra va por esta for ma ama ci ar as cou sas e sal var as 
di fi cul da des da sua ár dua po si ção, soou re pen ti na men te o tiro de S.
Mar cos. Pos to que já ele se ti ves se por al gu mas ve zes re pe ti do, sem que
to da via vi es se al gu ma ca tás tro fe jus ti fi car os re ce i os que ali men ta va o
seu co ra ção pres sa go, nem por isso esse gran de e ge ne ro so co ra ção de i -
xou de pu lar-lhe no lar go pe i to, res pon den do-lhe o pul so, pri me i ro com
cen to e vin te pan ca das em um mi nu to, e logo de po is com uma pa u sa
con si de rá vel, e ca in do-lhe por fim den tre os de dos en tre li ça dos a pena
que ma ne ja va com tan ta ele gân cia. Os ha bi tu a dos do paço, que acer ta -
ram de achar-se ali na que le mo men to, e a quem S. Exª, ape sar da gran de 
pri van ça e in ti mi da de, por mu i tos mo ti vos ób vi os e de alta po lí ti ca, nun -
ca con fi a va o se gre do dos seus ter ro res, al vo ro ça dos com as es pe ran ças
das boas me di das, e me lho res des pa chos que aguar da vam da cor te, ne -
nhu ma fé de ram des tes im per cep tí ve is si na is de so bres sal to, nem do si -
lên cio e dis tra ção com que ele aco lhia, já os agu dos re mo ques lan ça dos
aos po bres opo si ci o nis tas que iam fi car de sa pon ta dos com as no tí ci as, já 
as sa u da ções e cum pri men tos dos mais ca ma ra das que vi nham che gan do
atra í dos pelo si nal do va por. Mal po rém este as so mou aquém das al tas
bar re i ras de S. Mar cos, ex cla ma ram to dos a uma voz: – Ban de i ra im pe ri al
no tope gran de! Ou vin do tal, S. Exª como to ca do por al gu ma cor ren te
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elé tri ca, deu um pulo da ca de i ra, ar ran cou o ócu lo da mão de um dos
cir cuns tan tes, e o as ses tou ar re ba ta da men te con tra o ne gro Le vi a tã que
vi nha ras gan do as on das com tan ta so bran ce ria e ve lo ci da de. Nada viu
no pri me i ro mo men to; ape nas os seus olhos tur vos e en ca de a dos eram
fe ri dos por uma mul ti dão de pe que nos glo bos fur ta-co res que dan ça vam
na ex tre mi da de opos ta do ins tru men to. Ago ni a do com a obs cu ri da de da 
sua vis ta sem pre tão cla ra, pas sou o len ço pela fron te ala ga da, gra du ou o 
ócu lo, e as ses tan do-o de novo, viu en tão a ban de i ra, mas esta lhe pa re -
ceu, pri me i ro en car na da, e logo após ne gra co mo o fumo e o bojo do
va por; eis que sem mu i ta tar dan ça um in dis cre to raio de sol, ilu mi nan do
a tela au ri ver de na que le ins tan te des fe ri da por in te i ro ao ven to, lhe ti rou
to das as dú vi das, fa zen do-lhe efe ti va men te ver o pa vi lhão im pe ri al. S.
Exª de sa bou en tão re don da men te e qua se ful mi na do so bre um as sen to
que lhe fi ca va pró xi mo, e por mais que os ami gos pre sen tes por fi as sem
em achar ex pli ca ções ani ma do ras, de que eles aliás pre ci sa vam tam bém
para sus ter a pró pria co ra gem va ci lan te, não al can ça vam tirá-lo da es pé -
cie de tor por em que ca í ra. Há de ser bis po – di zia um. Ou en tão pre si den te
do Pará – acu dia ou tro. Enquan to as sim con jec tu ra vam tudo, me nos a
ver da de que pres sen ti am, e não se atre vi am a ex pri mir; e S. Exª ape sar
da sua ex te ri or imo bi li da de, re cor da va em um ver da de i ro pa ro xis mo de
ter ror os avi sos que da cor te lhe ha vi am es cri to; o va por, o in fer nal va -
por, im pas sí vel como uma má qui na de fer ro e ma de i ra que era, sem fa -
zer con ta de cou sa al gu ma, avan ça va com in crí vel e qua se acin to sa ra pi -
dez, pois des ta fe i ta do brou a Pon ta da Are ia em pou co mais de meia
hora de po is do si nal.

Ei-lo, ar re a do o ga lhar de te des ta for ta le za, e en quan to se pre -
pa ra e so be o ou tro, no pe que no cír cu lo cor te são to das as res pi ra ções fi -
cam sus pen sas, e re i na um si lên cio mor tal e an si o so. Pre si den te para o Ma -
ra nhão! anun ci ou o fa tal te lé gra fo, e um ah! es tú pi do e su fo ca do res so ou
de to dos os pon tos. O pre si den te tudo via e ou via, mas no seu con ti -
nen te pou co ai ro so, di-lo-iam apos ta do a des men tir a tão pre co ni za da
dou tri na das idéi as por meio das sen sa ções, pois não dava ou tro si nal de 
exis tên cia além do seu olhar ora fixo, ora des va i ra do. O le i tor com pre en de -
rá que es tes cru éis mo men tos pa re ci am voar, e que os cir cuns tan tes, à
ex ce ção de um de quem co lhi es tas in for ma ções, ator do a dos por sua
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pró pria con ta, ti nham bem pou co va gar e lu ci dez para no tar to das es tas
cou sas.

Entre tan to o va por avan ça va, era mis ter pro ver ao de sem -
bar que, e S. Exª não se mo via. O seu aju dan te-de-or dens, moço vivo,
in te li gen te e bem dou tri na do em ro man ces his tó ri cos, ti nha seu co -
nhe ci men to da fa mo sa pro cla ma ção fran ce sa – Le roi est mort, vive le roi!
e ao de ma is não ig no ra va que a mo der na ci vi li za ção tem ba ni do dos
su plí ci os to das as cru el da des inú te is. Fiel pois e re ve ren te até à úl ti ma
hora com um su pe ri or tão be né vo lo, as sen tou de des vi ar dos seus lá bi os 
aque le cá li ce de amar gu ra, e to mou a si a res pon sa bi li da de de ex pe dir
as or dens con ve ni en tes para que mar chas se a tro pa a fa zer as hon ras
da re cep ção. A ci da de já atro a da com as sal vas, co me çou a sê-lo com
os to ques de cha ma da, com o tro pel da tro pa em mar cha, e com o bu -
lí cio uni ver sal da mul ti dão que cor ria aço da da à ram pa e pau-da-ban -
de i ra para pre sen ci ar o de sem bar que, e toda a cena a que ele dá oca -
sião. Acu di am pre tas, ne gros, mo le ques, es tu dan tes, o gros so e mi ú do
co mér cio da pra ça vi zi nha, os mi li ta res avul sos, os em pre ga dos que
sus pen di am os tra ba lhos, os po lí ti cos in te res sa dos nas no vi da des e até
os pos su i do res de bi lhe tes de lo te ria que do mes mo lan ce iam sa ber do 
pre si den te e da sor te gran de. No co i ce de toda esta de sor de na da mul ti -
dão, che ga va a tro pa, que ro di zer, um cas co de ba ta lhão de li nha, qua -
tro pe lo tões de po lí cia, e a com pa nhia da guar da des ta ca da, pou co
mar ci al, é cer to, no por te e no uni for me des bo ta do, mas ani ma da sem
dú vi da do me lhor es pí ri to.

Mu i tos es cri to res e fi ló so fos têm apu ra do o en ge nho para al -
can çar sa ber as ago ni as fí si cas e mo ra is a que fica ex pos to um con de na -
do ao avi zi nhar-se o mo men to do su plí cio. Igno ro se eles têm per fe i ta -
men te atin gi do o seu fim; mas do efe i to que so bre o pa de cen te de vem
pro du zir o som das cor ne tas, o bu lí cio e os ru mo res da mul ti dão, cre io
que se pode ter uma idéia apro xi ma da pela com pa ra ção do que es sas cir -
cuns tân ci as ca u sam no pre si den te a quem uma de mis são vem sur pre en -
der em fla gran te de li to de can di da tu ra. Por quan to o pre si den te so bre vi -
ve ao su plí cio, e bem pode, no in te res se da ciên cia, fa zer a ex po si ção das 
suas im pres sões.

O va por ha via já fun de a do, a tro pa ar ru ma ra em alas, o aju -
dan te-de-or dens se des pa cha ra para bor do com re ca dos e cum pri men tos
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que de fato nin guém lhe en co men da ra, mas que o pro fun do co nhe ci -
men to dos seus de ve res lhe su ge ri ra, e só o Exmo Sr. Anas tá cio não apa -
re cia. O pú bli co cá de fo ra, di vi di do em fra ções va ri a das de sa tis fe i tos,
de sa pon ta dos, in di fe ren tes e sim ples cu ri o sos, bem po dia ima gi nar a
sur pre sa do in te ri or do paço, nun ca po rém o imen so so ço bro da que les
gran des co ra ções, por que isso é cou sa que só des pe de um lam pe jo fu -
gaz, e logo se re ca ta cu i da do sa men te de to das as vis tas pro fa nas e sus -
pe i tas. Tan to as sim, que S. Exª sa cu din do por fim da alma e dos om bros 
aque le pe sa do tor por e o li ge i ro pa le tó do més ti co, re ves tiu do mes mo
lan ce uma ca sa ca de cen te e aque la al ti va e ge ne ro sa in di fe ren ça com que 
to dos o vi ram atra ves sar a pra ça, des cer a ram pa, e em bar car em bus ca
do seu ilus tre su ces sor. Ape nas pu nham am bos o pé em ter ra que, ao ri -
bom bo da ar ti lha ria e ao som da mú si ca mi li tar, se unia o es tou ro de de -
ze nas de fo gue tes sol tos de to dos os ân gu los da ci da de pela no bre opo -
si ção, sur pre en di da tam bém na ver da de, po rém com mais ale gria, se me
não en ga no, do que os seus con trá ri os. O Exmo Anas tá cio che io de uma 
no bre so bran ce ria e sur do a tão mes qui nhas de mons tra ções, vi nha con -
ver san do com o seu hon ra do co le ga, o Exmo Sr. Ber nar do Bo ni fá cio
Mon tal vão de Mas ca re nhas, mos tran do nos de sem ba ra ça dos ade ma nes,
na se gu ran ça do por te, e no sor ri so que lhe en fe i ta va o sem blan te, a per -
fe i ta se re ni da de da sua alma e o pou co caso que fa zia do su ces so.

Entram em pa lá cio, e após eles, com pre ci pi ta ção, se não atro -
pe lan do-se, to dos os que as pi ram à hon ra do ime di a to co nhe ci men to da 
nova ex ce lên cia. Ti mon tem pre sen ci a do al gu mas des tas ce nas, e vis to
mes mo cer tos ho mens, não de todo fal tos de mé ri to e gra vi da de, que
es que cen do-se um pou co do que de vem a si mes mos, ati ram-se uns por
cima dos ou tros, sem lhes em ba ra çar a fi gu ra que fa zem, até que con si -
gam lu gar onde se jam mais vi sí ve is, e onde, sem per da de um mo men to, 
pos sam logo ex por às lu zes do no vo as tro, as suas co men das, os seus
ga lões e o bri lho das ele va das po si ções que ocu pam no gran de mun do
pro vin ci al. A opo si ção po rém que che ga ra às úl ti mas ex tre mi da des com
a ex ce lên cia ex pi ran te, se con ser va va, sal vo um ou ou tro mem bro mais
pre e mi nen te, pe los pá ti os, es ca da ri as e sa lões de en tra da, re ser van do-se
para o dia da pos se ou para o ime di a to, em que o no vo ad mi nis tra dor
des se já os seus ares de dono-de-casa.

Jor nal de Timon 113



Des pe ja do o pa lá cio da tur ba ofi ci al e ofi ci o sa, e re co lhi do o
Exmo Sr. Bo ni fá cio a um apo sen to mo bi lha do às pres sas, a go zar al guns 
mo men tos de des can so; pela pri me i ra vez de po is que se viu em es ta do
de de li be rar, achou-se o Exmo Sr. Anas tá cio a sós, com a meia dú zia dos 
seus ami gos e con fi den tes mais de di ca dos! Esti ve ram por al guns mo -
men tos sem po der di zer pa la vra, abis ma dos num elo qüen te si lên cio;
mas para logo o in ter rom pe ram, profe rin do sem pro ce dên ci as, sem
nexo e a es pa ços, o que se vai ago ra ler.

– Dá-se por uma igual a esta?
– Como o pa ti fe olha va para mim com ar de es cár nio quan do 

pas sei pelo por tão!
– Quem di ria que tal nos acon te ces se qua se em vés pe ras de

ele i ção!
– A cor ja está pu lan do de con ten te!
– Dá-me até von ta de de man dar por uma vez se me lhan te po -

lí ti ca ao di a bo.
– Quem pode atu rar um Go ver no des tes que sa cri fi ca tudo!
– E os nos sos ami gos da cor te sem nos pre ve ni rem de cou sa

al gu ma!
– Como, se eles de nada sou be ram, pois nem o Jor nal pu bli -

cou a no me a ção!
– O ho mem mes mo sou be dela quan do a re ce beu no Rio

Gran de do Nor te.
– Nada de aban do nar o ho mem um mo men to.
– Se a cor ja toma con ta dele, tudo está per di do.
– Cum pre não de sa ni mar, e V. Exª an tes de en tre gar o Go ver -

no deve to mar to das as me di das in dis pen sá ve is à sus ten ta ção do par ti do.
– Se ria bom de mo rar a pos se dous ou três dias, para me lhor

se as sen tar em tudo.
– V. Exª de via en ten der-se já com ele a tal res pe i to.
E ou tras mu i tas ob ser va ções por este teor e je i to, que em ob sé -

quio à bre vi da de, Ti mon se vê obri ga do a omi tir.
Cé sar di zia, e de po is dele Na po leão, seu co pis ta a tan tos res -

pe i tos, que nada es ta va fe i to quan do ain da res ta va al gu ma cou sa por
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fa zer; e foi só na que le atri bu la do mo men to que o Sr. Anas tá cio e os
seus ami gos com pre en de ram todo o al can ce des ta sen ten ça aliás tão
sim ples em apa rên cia. Ape sar do mu i to que ti nham fe i to, es ta vam
gran de men te atra sa dos; pelo que cu i da ram de dar ao mal todo o re mé -
dio que so fres se o aper to das cir cuns tân ci as. S. Exª di ri giu-se ime di a ta -
men te ao seu su ces sor, e per gun tou-lhe quan do que ria to mar pos se, ao 
que o dig no co le ga res pon deu que es ta va in te i ra men te à sua dis po si -
ção, como é de uso en tre ca va lhe i ros em ca sos tais. Pois en tão seja no dia
17 (es ta vam a 14!). O Exmo Bo ni fá cio, di zem, fez um leve mo vi men to
de so bran ce lhas, como quem acha va es cu sa da ta ma nha di la ção, mas
nada teve que ob je tar, ata lha do por con si de ra ções de ur ba ni da de e de -
fe rên cia pes so al, ou pelo pre ce den te per fe i ta men te cons ti tu ci o nal es ta -
be le ci do em ou tras mu i tas pro vín ci as de se de mo rar a pos se, às ve zes
até oito dias, como já acon te ceu no Ce a rá, mes mo por con cer to ha vi -
do en tre os dous co le gas.

Acor da do este pon to, tor na S. Exª à roda dos ami gos, e cu i -
da-se de ve ras em me ter mãos à obra. Na se cre ta ria ti nham ape nas fi ca do
dous ofi ci a is mais mo quen cos e ex pe ri men ta dos em cri ses tais; man da -
ram-se vir mais al guns, e co me çou en tão aqui lo a que a opi nião ma li ci o sa
e des va i ra da tem cha ma do tes ta men tos pre si den ci a is.

Dis sol ve ram-se al gu mas le giões, ba ta lhões e es qua drões da
guar da na ci o nal.

Cri a ram-se ou tros tan tos em seu lu gar, e mais al guns no vos,
aten ta à gran de po pu la ção das res pec ti vas lo ca li da des.

No me a ram-se os com pe ten tes che fes, co man dan tes e ofi ci a is
do es ta do- ma i or.

De mi tiu-se um ofi ci al de po lí cia, e de ram-se al gu mas ba i xas.
Duas dú zi as de no me a ções e de mis sões na po lí cia ci vil para

com ple tar a sua or ga ni za ção.
Sus pen são de uma câ ma ra mu ni ci pal.
Ordem para pro ces sar os mem bros de ou tra já sus pen sa.
Exclu são de cer tos ve re a do res da ca pi tal, e ad mis são de

ou tros tan tos su plen tes, por meio de de cla ra ções de in com pa ti bi li -
da des.
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Exclu são de sete ju í zes de paz, pre si den tes das me sas ele i to ra is,
por meio de idên ti cas de cla ra ções.

Uma por ção de li cen ças a vá ri os em pre ga dos da ca pi tal e ju í -
zes do in te ri or, to dos do par ti do do Go ver no, por mo ti vo de mo lés tia.

Con tra to de com pra de um par di e i ro ar ru i na do do ci da dão
Be nig no Ama do da Espe ran ça para ser vir de ca de ia, casa de câ ma ra,
júri, etc., no seu im por tan te mu ni cí pio.

Ordens ao te sou ro pro vin ci al para pa ga men tos com pre fe rên cia
a vá ri os cre do res, cu jos tí tu los não eram mu i to lí qui dos, e ti nham en -
con tra do opo si ção no mes mo te sou ro.

Mu dan ças de três co man dan tes de des ta ca men tos.
As no tas que te nho à vis ta ao es cre ver es tas me mó ri as só

men ci o nam es pe ci fi ca da men te as me di das su pra men ci o na das, pos to de -
las se de du za que mais al gu mas ou tras se to ma ram de igual na tu re za.
Estas mes mas, de po is de apu ra do o tra ba lho no es pa ço de dous dias e
meio, en tran do tam bém par te das no i tes (que bom re ca do se de ram os
em pre ga di nhos, com o che i ro dos emo lu men tos), pa re ce ram tais e tan -
tas, que não es te ve na mão de S. Exª de i xar de ar ris car al gu mas pru den -
tes re fle xões a tal res pe i to, pon de ran do que o novo pre si den te tal vez fi -
zes se re pa ro na pou ca de li ca de za com que uma ad mi nis tra ção ex pi ran te
dis pu nha as sim dos ne gó ci os, cri an do-lhe sem dú vi da gran des em ba ra -
ços para o fu tu ro... Mas a isto acu diu o dr. Afrâ nio que se o re pa ro era
na tu ral nem por isso se po di am es cu sar as me di das, que to das ten di am
ao bem do par ti do e da pro vín cia, e que da mul ti pli ci da de das pa ten tes,
o me nos que se co lhia era o au men to das ren das do te sou ro exa us to.
Além de que, para ate nu ar o re pa ro pre su mi do, ha via um meio que era
an te da tar as me di das de mais im por tân cia, fe i to o que, ele dr. que ria ver
por on de lhes ha vi am de pe gar, e se o novo pre si den te te ria que di zer.
S. Exª quis ain da fa zer ob je ções, mos trou al gu ma he si ta ção, mas afi -
nal as si nou tudo, as da tas como as an te da tas. Igno ro se ao fir mar es -
tes in so len tes do cu men tos, foi o seu es pí ri to sal te a do pela lem bran ça do 
art. 129, § 8º do Có di go Cri mi nal; Ti mon sabe po rém que to dos es tes
se nho res têm co nhe ci men to da sen ten ça de Mi ra be au – La pe ti te mo ra le
tue la gran de –, e apli cam-na a seu je i to, des pre zan do vãos es crú pu los
para sal va rem o país, e ha bi li tan do-se nes tes exer cí ci os po lí ti cos para
pra ti ca rem a má xi ma em mais lar ga es ca la, em to das as re la ções ci vis.
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O novo pre si den te que du ran te esta lon ga e vas ta ela bo ra ção
es ta va en cer ra do em pa lá cio, ati do a re ce ber vi si tas e cum pri men tos,
al gu mas ve zes acer tou de sur pre en der os ope rá ri os no mais afa no so de
suas ta re fas e con fe rên ci as; mas como per fe i to cor te são, e con su ma do
es ta dis ta que era, S. Exª fa zia vis ta gros sa e ou vi dos de mer ca dor, sor ria
agra da vel men te, de i xa va cair uma ob ser va ção in di fe ren te, e se es qui va va
dis cre ta men te, com pre en den do bem que no seio da in ti mi da de mu i tas
cou sas há que com se rem ino cen tes não são para que se de i xem pe ne -
trar por es tra nhos.

A este lu gar per ten ce ago ra a nar ra ção de uma das ce nas mais 
to can tes des tes três me mo rá ve is dias. Em oca sião em que aca ba va de as -
si nar al gu mas das me di das de ma i or va lia, o Exmo Anas tá cio to mou à
par te os seus ami gos mais do pe i to, e de po is de lhes fa zer sen tir o me lhor
que pôde o quan to se de di ca ra sem pre aos in te res ses da pro vín cia em
ge ral, e do par ti do em par ti cu lar, do que na que le mes mo mo men to lhes
es ta va dan do pro vas tão sin gu la res, lem brou-lhes como ape sar de tudo
se re cu sa ra sem pre a ace i tar os tes te mu nhos da es ti ma e gra ti dão que
ti nham pre ten di do dar-lhe, por que não lhe so fria o âni mo que o voto li -
vre e es pon tâ neo do povo se to mas se como res pe i to do car go, e de fe -
rên cia à sua po si ção. Que re mo vi do po rém esse em ba ra ço com a sua de -
mis são, lhe fa le cia já todo mo ti vo fun da do para in sis tir em con tra ri ar a
von ta de unâ ni me de to das as pes so as gra das e ho nes tas; bem lon ge dis -
so, jul gar-se-ia mu i to hon ra do com se me lhan te ma ni fes ta ção, e tan to
mais pe nho ra do, quan to o in qua li fi cá vel pro ce di men to do Go ver no para 
com ele ne ces si ta va de um ato es tron do so de con fi an ça que, con tras tan -
do-o, de lis se o seu mau efe i to.

Essa é boa! (ex cla ma ram to dos qua se ao mes mo tem po) nem
era mis ter que V. Exª nos fa las se em se me lhan te cou sa, no que até de al -
gum modo ofen de o me lin dre da nos sa ami za de e re co nhe ci men to. E
acres cen ta ram, es pe ci al men te o dr. Afrâ nio, e o co ro nel San ti a go, que fi -
cas se S. Exª des can sa do; que eles to ma vam o ne gó cio à sua con ta, e pre -
ten di am dar uma li ção ao Mi nis té rio; que a ques tão já era de ca pri cho e
com a pro vín cia, com quem se não de via zom bar im pu ne men te. A isto
re pli cou S. Exª , que nun ca foi sua in ten ção ofen der as sus cep ti bi li da des
de suas se nho ri as, du vi dan do da sua cons tân cia e afe i ção em tal con jec -
tu ra, se não ma ni fes tar-lhes que mu dan do as cir cuns tân ci as, ces sa va toda
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a opo si ção da sua par te, e que até ele pró prio se acu sa ria de in gra to e
pou co de li ca do, se te i mas se em re je i tar uma hon ra que em nada des lus -
tra va já ago ra o seu ca rá ter, quan do tan tos ou tros a co bi ça vam com que -
bra do seu. E con ti nu a ram as sim por al gum tem po nes tas su a ves efu -
sões de sen ti men to, cho ven do as por ta ri as e pa ten tes as si na das de uma
par te, e os mais ca lo ro sos pro tes tos de fir me za e ade são da ou tra.

O que mais dis se ram e fi ze ram na que la oca sião, de i xa Ti mon
à pers pi cá cia, e so bre tu do à gran de ex pe riên cia do be nig no le i tor, ames -
tra do sem dú vi da em to dos es tes me ne i os da po lí ti ca pro vin ci al, para
que o ima gi ne e apre cie como lhe pa re cer; pois a sua aten ção já está sen -
do so li ci ta da pelo que se pas sou no clu be ou chá da opo si ção, em casa
do ma jor Oli vé rio, logo ao ano i te cer do dia do de sem bar que.

Re u ni ram-se ali o co ro nel Pan ta leão, os drs. Bávio e Mévio,
re da to res da Trom be ta, al guns de pu ta dos pro vin ci a is, três ou qua tro in -
flu en tes do in te ri or que se acha vam na ca pi tal, e mais uns vin te dos mais 
acér ri mos par ti dis tas; e à pro por ção que iam en tran do, co me ça vam logo 
a pra ti car so bre o gran de as sun to do dia pou co mais ou me nos pelo teor 
se guin te:

– Os pa ti fes não con ta vam com esta pela proa.
– O tal Anas tá cio fi cou mes mo com cara de asno.
– Qu e ro ver ago ra no que dá a sua gran de can di da tu ra es pon -

tâ nea e li vre!
– Se vo cês vis sem como ele en fi ou quan do deu com os olhos

em mim no por tão!
– Nun ca me ri tan to em dias de mi nha vida.
– O Afrâ nio co meu-se de ra i va por ver o novo pre si den te

con ver sar co mi go com tan ta aten ção na sala gran de. Pa re cia que me
que ria en go lir com os olhos.

– Ah ban da lho, que nem sem pre da rás as car tas!
– Tudo isso está mu i to bom, mas o caso é que eles es tão

ro de an do o pre si den te, e as in tri gui nhas e men ti ras do cos tu me hão de
es tar tra ba lhan do. To dos nós de ve mos pro cu rá-lo, e já ama nhã.

– É ver da de; o nos so par ti do sem pre tem so fri do por que não
cer ca o pre si den te como eles.

– Nin guém fal te à pos se do ho mem.

118 João Fran cis co Lisboa



– Cum pre avi sar toda a nos sa gen te.
– Você, que é da câ ma ra, deve re ci tar um dis cur so aná lo go,

des mas ca ran do toda esta cor ja: – eu lho ar ran ja rei. – (Este ami go cer ta -
men te não con ta va com a de cla ra ção de in com pa ti bi li da de que se ha via
de la vrar na ma nhã se guin te.)

– Dou tor, você por que não apres sa ago ra o seu ba i le para
con vi dá-lo?

– De i xem es tar que eu te nho de dar um jan tar no dia dos
meus anos, e nos ha ve mos to dos de re u nir.

– Eu tam bém pre ten do ago ra dar um ba i le no ba ti za do da mi -
nha pe que na.

– O dou tor deve quan to an tes fa zer um ar ti go bem fe i to,
elo gi an do o ho mem, e pre ve nin do-o acer ca dos ma ne jos da fac ção,
logo que che ga um pre si den te novo. Can te-lhe a la da i nha bo ni to e as -
se a do.

– Não se es que ça de me es co var bem o bes ta lhão do Anas tá cio.
– Ago ra que as cou sas mu da ram, e sem nós o es pe rar mos, é

pre ci so ex pe dir mos pró pri os para to dos os pon tos, ani man do os nos sos 
ami gos a se or ga ni za rem para a pró xi ma cam pa nha.

– Está bem li vre que eles já não te nham cu i da do nis so.
– E que ca ra pe tões não es ta rão im pin gin do, para não de sa len tar

a pan di lha! Esta gen te não dor me.
Não é pos sí vel a Ti mon acom pa nhar esta boa gen te em toda

a sua con ver sa; o que se aca ba de re pro du zir dará idéia do mais que de i xo
no tin te i ro. Bas te di zer-se que sa bo re a ram o chá e os bo li nhos com de lí ci -
as há mu i to não ex pe ri men ta das, e sa í ram do con cla ve ru mi nan do vo lup -
tu o sa men te mil pla nos de vi tó ria e de ven tu ra.

E no dia se guin te fo ram to dos pon tu a is ao ren dez-vous pa la ci a -
no, se bem al gum tan to con tra ri a dos por se ve rem pre ce di dos dos par ti -
dis tas da tran sac ta, que já ali se acha vam, e pa re ci am ma dru gar em tudo,
além de te rem suas en tra das fran cas pelo in te ri or, pois o Exmo Anas tá -
cio, fos se cor te sia ou ma nha, quis por for ça fa zer ao co le ga as hon ras da 
hos pe da gem até o dia da pos se. Pos to que uns aos ou tros se es tor vas -
sem, apro ve i ta vam to da via a me nor aber ta para im pin gir cada um ao
pre si den te a his tó ria do seu par ti do, da sua po si ção e pre ten sões pes so a is, e 
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so bre tu do a das per ver si da des ina u di tas do lado con trá rio. Os re da to res
da Trom be ta, ór gão opo si ci o nis ta, e do Pos ti lhão, de fen sor da pre si dên cia,
ofe re ce ram ao Exmo Sr. Ber nar do Bo ni fá cio o apo io das suas pe nas. S.
Exª, ora ri so nho, ora sé rio, ora afá vel, ora mais gra ve, mas sem pre re bu -
ça do e re tra í do, res pon dia a to dos com as tri vi a li da des do cos tu me, sem
lhe es ca par que a sua mis são era toda de paz, que ti nha uni ca men te por
fim exe cu tar im par ci al men te as leis, dis tri bu ir jus ti ça a to dos, pro mo ver
os me lho ra men tos ma te ri a is e mo ra is da pro vín cia, con so li dan do por
essa for ma a or dem e man ten do a se gu ran ça in di vi du al e de pro pri e da -
de; e que por mu i to fe liz se da ria se con se guis se de i xar con gra ça da a
gran de fa mí lia ma ra nhen se, como tão po si ti va men te lhe ha via re co men -
da do S. M. o Impe ra dor quan do lhe con fi a ra uma em pre sa tão ár dua
para suas dé be is for ças. Então cada um e to dos lhe tor na vam que ne les
en con tra ria S. Exª a me lhor von ta de para co ad ju vá-lo na re a li za ção de
idéi as tão ajus ta das, e no de sem pe nho da mis são que lhe con fi a ra o nos so 
mag nâ ni mo mo nar ca.

Che gou o dia da pos se: o ato efe tu ou-se com os apa ra tos do
cos tu me, e tudo se pas sou como es ta va pre vis to, sal vo que o ve re a dor
Ansel mo não pôde re ci tar o seu dis cur so, pois quan do se apre sen tou a
to mar as sen to, lhe foi in ti ma da a fa tal de cla ra ção de in com pa ti bi li da de,
que o le i tor já co nhe ce. A in dig na ção do ilus tre mem bro, e das pes so as
ho nes tas e sen sa tas de to dos os par ti dos, não po dia cer to ser ma i or e
mais jus ta, po rém fez pou co efe i to, e fi cou como apa ga da e ab sor vi da
no in te res se da cena prin ci pal: to dos ti nham os olhos cra va dos no Exmo 

Ber nar do Bo ni fá cio Mon tal vão de Mas ca re nhas, e en quan to o se cre tá rio 
da ilus trís si ma ga gue ja va e en gro la va as duas car tas im pe ri a is, e la vra va o 
auto de ju ra men to e pos se, fa zia cada um as suas ob ser va ções, e di zia as
suas pi lhé ri as, acer ca da fi gu ra do novo pre si den te e dos ri si nhos ama re -
los do seu an te ces sor, que mal gra do toda sua afe ta da se re ni da de, não
pôde sus ter um ges to de des pe i to e im pa ciên cia, quan do o se cre tá rio
pro fe riu, len do, as se guin tes pa la vras: “Hei por bem con ce der-lhe a de -
mis são que pe diu, &.” Os es pec ta do res que de ram fé do tre je i to, tro ca ram 
olha res de ma li ci o sa in te li gên cia, e até o pró prio dr. Afrâ nio, di zem, não
foi es tra nho a este mo vi men to qua se uni ver sal.

A ma i or par te da po pu la ção da ca pi tal teve oca sião de ad mi rar
na que le ato, e em mu i tos ou tros sub se qüen tes, as fe i ções e ma ne i ras de

120 João Fran cis co Lisboa



S. Exª, mas como a do in te ri or não teve a mes ma hon ra, e não é de res to
de co ro so pri var a pos te ri da de de no tí ci as de tan ta con se qüên cia, Ti mon
as sen tou de as con sig nar aqui, aju da do das in for ma ções dos con tem po râ -
ne os, pois ele nes se tem po an da va au sen te, e vi a jan do pela Eu ro pa.

O Exmo Sr. Ber nar do Bo ni fá cio nas ceu em um ter ri tó rio que
fica nos con fins das três pro vín ci as de Per nam bu co, Ba hia e Mi nas, e
go zan do da ina pre ciá vel van ta gem de uma equí vo ca e trí pli ce na tu ra li da -
de, di zem que mais de uma vez ti ra ra pro ve i to des ta cir cuns tân cia. No
Ma ra nhão as so a lha va ele que era mi ne i ro, pre ca ven do-se de umas tais
an ti pa ti as con tra os ba i a nos de que lhe di zi am a po pu la ção con ta mi na -
da, as qua is con tu do ti nham me nos de re a is que de es pe cu la ti vas, e não
pas sa vam de me ros ex pe di en tes de par ti dos. Qu an to à sua pes soa, era
su je i to de alta es ta tu ra, ma gro, pá li do como um de fun to, zam bro e za ro -
lho. Qu an do ria, de i xa va ver uma for mi dá vel po rém mal-guar ne ci da
den tu ça, por que os mais dos den tes só bri lha vam pela sua au sên cia. As
fe i ções eram gros sas, e a cor tri gue i ra, mais do que po dia com por tar
uma ra zoá vel in dul gên cia, de sa fi a va cer tos re pa ros in dis cre tos, no meio
dos qua is mur mu ra va-se em voz ba i xa o ter mo cas ta. Po rém a opi nião
mais cor da ta e do mi nan te era que se S. Exª al gu ma hora ti ve ra se me -
lhan te de fe i to, ele fora gra du al men te des bo tan do com a ida de, a pon to
de se achar qua se apa ga do. Os ofi ci a is da se cre ta ria as se gu ra vam que a
sua bo ca exa la va um há li to pou co con gru en te: su pu nha-se ser mo lés tia
in te ri or, por que em pon tos de as se io se es me ra va ele quan to lhe era pos -
sí vel. Mu i to tem po de po is o seu mé di co as sis ten te me in for mou que o
ho mem ti nha na per na di re i ta uma cha ga an ti ga e in cu rá vel, e era de
mais a mais su je i to a cer tas có li cas ner vo sas de um ca rá ter tão vi o len to,
que nos pa ro xis mos da dor S. Exª se ar ro ja va ao chão, es po jan do-se e
dan do ur ros como um ré pro bo. Du ran te es ses ata ques (acres cen ta va o
mé di co) é que cho vi am com mais pro fu são as de mis sões, as or dens para 
re cru ta men to, e to das es sas me di das vi o len tas que mais tar de ta ma nha
no me a da de ram à sua ad mi nis tra ção.

Alguns dos meus pios le i to res, sus ci ta rão dú vi das tal vez so bre 
a exa ti dão des te re tra to, jul gan do que es tou a pin tar de fan ta sia um
mons tro ver da de i ra men te ho ra ci a no, com pos to todo de tra ços di ver sos
e he te ro gê ne os. Mas eu te nho por mim não só o tes te mu nho uni ver sal
de uma gran de ci da de, se não tam bém a au to ri da de fi de dig na do por te i ro 
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do te sou ro e do al mo xa ri fe do hos pi tal, a quem, pro ven do já es tas dú vi das,
fui con sul tar, na sua qua li da de de tes te mu nhas ocu la res, pois sei que
como em pre ga dos ou pre ten den tes que eram, as sis ti ram a di ver sos atos
a que S. Exª tam bém era pre sen te. E am bos es tes me fi ze ram ver com
ar gu men tos pal pá ve is, elo qüen tes e sem ré pli ca, que tudo quan to se me
ha via in for ma do era não só a pura ver da de, se não mu i to ve ros sí mil e
pos sí vel. Quem ao de ma is se não lem bra ain da dos apo dos e cho car ri ces 
de que era ob je to a ma gre i ra ex tre ma de S. Exª? Já quan to aos no mes,
quer de Anas tá cio, quer de Bo ni fá cio, não sei que se jam mais mal-so an -
tes que os de Je rô ni mo, Ve nân cio, Her cu la no, Vi cen te, ou Bi bi a no, e
tan tos ou tros que an dam es cul pi dos nas tá bu as da his tó ria, e nem o
mais as que ro so ce ti cis mo ou sa rá pôr em dú vi da.

Mas qual quer que fos se o fí si co ou a ma té ria pro pri a men te
dita, o Exmo Ber nar do Bo ni fá cio ti nha umas ma ne i ras tão fran cas e afá -
ve is com seus as so mos de re ser va e gra vi da de ao mes mo tem po, uns
ade ma nes tão de sa fe ta dos, e nada me nos tão com pos tos, um fa lar tão
cul to, na tu ral e fá cil, um an dar tão fir me e se gu ro, não obs tan te o ar que -
a do das per nas, um ter mo en fim tão se nho ril em toda a sua pes soa, que
aca re a va sem sen ten ça as sim pa ti as e o res pe i to de quan tos o co mu ni -
ca vam. Ain da hoje ouço di zer a al gu mas mo ças que ele não era bo ni to,
sim, mas mu i to dado, e mu i to en gra ça do. E não há nis to gran de ma ra vi -
lha, pois é sa bi do como as in fluên ci as ben fa ze jas do cli ma da cor te têm
trans for ma do e do mes ti ca do tan tas ou tras ve ge ta ções mu i to mais agres -
tes. Pelo que toca ao seu ca rá ter, ta len to, ins tru ção, e mais par tes, de i xa -
rei que fa lem por mim as suas obras, e os pe rió di cos das di ver sas es -
pe ci a li da des que logo na ma nhã ime di a ta à pos se, de ram si nal de si pe lo
teor se guin te:
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(ARTIGO DA TROMBETA Nº)

No dia 14 do cor ren te en trou nes te
por to o va por S. Se bas tião tra zen do a seu bor -
do o Exmo Sr. Ber nar do Bo ni fá cio Mon tal -
vão de Mas ca re nhas, pre si den te no me a do
para esta até en tão in fe liz pro vín cia. Pin tar a
sa tis fa ção e jú bi lo dos ma ra nhen ses, que vi -
vi am de ba i xo do jugo mais pe sa do e avil -
tan te, se ria um im pos sí vel: o pra zer ra i ou em

(ARTIGO DO POSTILHÃO Nº)

No dia 14 do cor ren te mês fun de ou
nes te por to, vin do do Sul, o va por S. Se bas -
tião, tra zen do a seu bor do o Exmo Sr. Dr.
Ber nar do Bo ni fá cio Mon tal vão de Mas ca re -
nhas, pre si den te no me a do para esta pro vín -
cia. S. Exª o Sr. Mou ra e Albu quer que que
há me ses ins ta va por sua de mis são, des gos -
to so com a in fa me guer ra que lhe fa zi am



to dos os sem blan tes mal foi anun ci a da tão 
ale gre nova; os ami gos se abra ça vam e da -
vam re cí pro cos pa ra béns; uma i men si da de
de fo gue tes fen dia os ares; tudo en fim de -
mons tra va o re go zi jo pú bli co, ao pas so
que o dés po ta e seus in fa mes con se lhe i -
ros, pi lha dos por as sim di zer com a bo ca
na bo ti ja, pois se con ta vam mui se gu ros
no po le i ro, fi ca ram co ber tos de con fu são
e de ra i va, ven do-se des po ja dos do man -
do e co nhe cen do quan to de tes ta dos eram
por este povo dig no de me lhor sor te. Te -
nham pa ciên cia, se nho res da pan di lha can -
gam bá: sic tran sit glo ria mun di!

Ontem to mou S. Exª pos se do alto
car go para que foi no me a do, com as for -
ma li da des do es ti lo, e po de mos as se ve rar a 
nos sos le i to res que nun ca vi mos um con -
cur so tão lu zi do e nu me ro so como o que
teve lu gar nes te ato, tal era a an si e da de da
po pu la ção em co nhe cer o novo de le ga do,
nes ta pro vín cia, do Go ver no im pe ri al, que
vi nha li ber tá-la da mais in su por tá vel ti ra nia 
que ela tem so fri do.

Foi pos su í do da ma i or in dig na ção
que o pú bli co por oca sião des te ato sou be
que o Sr. Anas tá cio Pe dro du ran te os três
dias que adre de de mo rou a pos se to mou
mu i tas e im por tan tes me di das, dis pon do
dos di nhe i ros dos co fres pú bli cos a fa vor
dos afi lha dos da fac ção, fa zen do no me a ções 
e de mis sões às dú zi as, e no vas con tra dan ças 
po li ci a is, le gan do des tar te for tes em ba ra ços
ao seu su ces sor.  É ne ces sá ria mu i ta im pru -
dên cia, mu i ta au dá cia, mu i to des res pe i to à
lei para pro ce der-se de se me lhan te modo!
Nós ain da ig no ra mos os por me no res des sas 
me di das, mas logo que se ja mos in te i ra dos,
as de nun ci a re mos à opi nião pú bli ca; cons -
ta-nos po rém que hou ve uma ver da de i ra di -
ar réia de pa ten tes para a guar da na ci o nal.
Cum pria que o Sr. Anas tà cio aca bas se
como ti nha prin ci pi a do!

os dís co los da opo si ção, mal teve no tí cia
pelo te lé gra fo de que nele vi nha seu ilus -
tre su ces sor, apres sou-se a dar as co ve ni -
en tes or dens para se lhe fa ze rem as hon -
ras de vi das em seu de sem bar que, o que
teve lu gar pou co de po is, indo S. Exª bus -
cá-lo a bor do na ga le o ta do Go ver no.

Qu an do as sim tudo se pas sa va com
to da a de cên cia, e na me lhor or dem, a nos sa
pa trió ti ca opo si ção não quis per der mais este 
en se jo de nos dar uma pro va dos seus be los
sen ti men tos, e como que por acin te ao Exmo

Sr. Mou ra e Albu quer que, fez sol tar al guns
fo gue tes no lar go do Pa lá cio e ou tros pon tos 
da ca pi tal. Um tal pro ce di men to só con se -
guiu atra ir so bre seus au to res o des pre zo e
in dig na ção da gen te sã, e cons ta-nos que mui 
se ve ra men te o es tig ma ti za ra o Exmo Sr. Dr.
Mas ca re nhas. Co nhe ça S. Exª à vis ta des te
fato a mo ra li da de e o es pí ri to de or dem des ta 
gen te, que não re cu a ram para sa tis fa zer seus
ba i xos res sen ti men tos ante um pro ce di men -
to tão ri dí cu lo. Ces te i ro que faz um ces to, faz 
um cen to.

Ontem 17 to mou pos se de seu emi -
nen te car go o novo ad mi nis tra dor, no
meio de nu me ro so con cur so de ci da dãos
de to das as or dens, e com to das as hon ras 
que soem fa zer-se em ca sos tais. 

No in ter va lo que me de ou en tre a che -
ga da e pos se, seu ilus tre an te ces sor to mou
vá ri as me di das que lhe co mu ni cou, e que
eram co mo que o com ple men to de sua ad -
mi nis tra ção, e acom pa nha-nos a sa tis fa ção de 
anun ci ar que, se gun do nos cons ta, me re ce -
ram elas a apro va ção do Exmo Sr. Mas ca re -
nhas.

S. Exª de pos se das ré de as do Go -
ver no, pro cu ra pôr-se ao fato de to das as
cir cuns tân ci as da pro vín cia, a fim de nada
obrar sem o mais per fe i to co nhe ci men to
de ca u sa; e pois, nada al te ra rá na mar cha
ad mi nis tra ti va de seu dig no an te ces sor,
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Que di ze is a isto, se nho res mi nis -
tros? eram ou não bem fun da das as que i -
xas que por tan to tem po vos di ri giu de -
bal de a Trom be ta? Eis o pró prio Sr. Anas -
tá cio com pro van do por este seu úl ti mo e
in qua li fi cá vel pro ce di men to tudo quan to a 
seu res pe i to tí nha mos avan ça do!

Fe liz men te o Go ver no se lem brou de
pôr ter mo a nos sos ma les com a acer ta da es -
co lha do Exmo Sr. Dr. Mas ca re nhas, pes soa
dig na a to dos os res pe i tos, que co nhe ce mos
de per to, e cujo ca rá ter fir me ti ve mos oca -
sião de apre ci ar na me lin dro sa cri se por que
há pou co pas sou a pro vín cia das Ala go as.

S. Exª não é ho mem novo e des co -
nhe ci do, o modo como de sem pe nhou o
lu gar de che fe de po lí cia na que la pro vín -
cia, e sua úl ti ma pre si dên cia no Rio Gran -
de do Nor te, lhe con quis ta ram cré di tos de 
ma gis tra do reto e in te li gen te, e de há bil
ad mi nis tra dor.

Cons ta-nos que S. Exª vem ani ma do 
das me lho res in ten ções de ci ca tri zar as
cha gas que nos de i xou a tres lou ca da ad mi -
nis tra ção que ora fin da, mo ra li zan do a po -
lí cia, dis ci pli nan do o exér ci to, e opon do
efi caz bar re i ra ao can cro de des per dí ci os
que nos acar re ta va por so bre um abis mo
de mi sé ri as fi nan ce i ras, e que em to das as
suas me di das pre ten de gui ar-se pe las nor -
mas da mais ri go ro sa jus ti ça, sem aten ção a 
par ti dos. Um ato já apre sen tou S. Exª que
bem mos tra su as vis tas hu ma ni tá ri as, e des -
pi das da im pos tu ra e or gu lho que ja ma is
aban do na vam seu an te ces sor. Um anún cio
exis tia do Sr. Albu quer que, que já em ou tra 
oca sião ti ve mos de ana li sar, mar can do suas 
au diên ci as para as três e meia ho ras da tar -
de! S. Exª tal vez se per su a dis se que os ma -
ra nhen ses não ti nham mais que fa zer do
que an dar em con tí nu os pa go des e su ci a -
tas, e por isso lhes era in di fe ren te qual quer
hora ain da para os ne gó ci os mais sé ri os.

se não de po is que a ex pe riên cia lhe ti ver
fe i to ver a con ve niên cia de um tal pro ce -
der.

A pru dên cia e si su dez de se me lhan -
te re so lu ção cer to que é dig na do tino po -
lí ti co de S. Exª , já pro va do em ou tras ad -
mi nis tra ções; e pro ce da sem pre S. Exª por 
igual modo, e te rá não só o nos so fra co
apo io, mas o de to das as pes so as ho nes tas 
e sen sa tas da pro vín cia.

E que di rão os se nho res mu ru ço cas
quan do sou be rem de tais dis po si ções em que 
se acha S. Exª? Ah, tal vez seu pra zer se con -
ver ta em má go as! Mas cum pre ser mu i to
mío pe, e es tar mu i to de sa ti na do, mu i to cego
pela am bi ção, para su por que um ho mem de 
tan to ti no e ex pe riên cia como o Exmo Sr.
Mas ca re nhas, vi es se de bom gra do hos ti li zar
a gran de ma i o ria da pro vín cia, para fa zer o
gos ti nho a meia dú zia de in di ví du os sem in -
fluên cia al gu ma e que só sa bem ce le brar-se
por sua imo ra li da de, por sua am bi ção de
man do, por seu fre ne si e ra i va con tra to dos
os ho mens de mé ri to que não per ten cem à
sua roda, e cujo úni co cri me é ter sa bi do me -
re cer as sim pa ti as da pro vín cia.

Dos seus dig nos ali a dos, do gru pi -
nho dos ba cu ra us nem nos dig na re mos de
fa lar. Co i ta dos! São dig nos de com pa i xão!
Eles só se mo vem ao ace no de seus amos, 
a cu jas plan tas fo ram sub mis sa men te
pros trar-se, des pe i ta dos por não te rem
en tre nós a in fluên cia que al me ja vam, e de 
que eram in dig nos pela sua inép cia, fal ta
de ca rá ter, e des mar ca do or gu lho.

O Exmo Sr. Mas ca re nhas há de ir
pou co e pou co co nhe cen do esta boa gen -
te, e en tão a ex pe riên cia lhe fará ver se o
seu dig no an te ces sor teve ou não ra zão
para se guir a mar cha ad mi nis tra ti va pela
qual eles tan to o co bri ram de in jú ri as e
sar cas mos. Te mos fé que mu i to tem po
se não pas sa rá sem que S. Exª seja o alvo
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Po rém o Exmo Sr. Mas ca re nhas que pen sa
de ou tro modo, re vo gan do este par to de
lou cu ra, que num cli ma tão ar den te, era um
ver da de i ro epi gra ma à cal ma e afo gue a men -
to do pú bli co, de cla rou por ou tro anún cio
que dava au diên cia a todo e qual quer mo -
men to que fos se pro cu ra do pe las par tes; e
nós te mos a sa tis fa ção de acres cen tar que S. 
Exª logo às três ho ras da ma dru ga da está de 
pé, e pron to a cu i dar nos in te res ses pú bli -
cos, e dos ci da dãos con fi a dos ao seu zelo.

É por este modo que pro ce de um
Go ver no que cura dos seus de ve res, e co -
nhe ce a al ta mis são que lhe foi con fi a da, e 
não en tre ten do-se em mes qui nhas in tri -
gas, pe que ni nas vin gan ças, e tram po li nas
de par ti do, como soía acon te cer até ago ra.

Con clu í mos ofe re cen do a S. Exª o
apo io de nos sa dé bil pena para a sus ten ta -
ção de seus atos, pois con ven ci dos es ta mos
que eles se rão di ta dos pelo amor da jus ti ça,
e a bem da pros pe ri da de des ta bela pro vín -
cia, a quem cer ta men te o Go ver no im pe ri al
não po dia en vi ar um ad mi nis tra dor mais ca -
paz de re pa rar seus ma les, na crí ti ca si tu a -
ção; a que ti nha-a le va do essa sé rie de in -
qua li fi cá ve is de sa ti nos!

dos do es tos des sa fac ção zi nha mu i to ri dí -
cu la, mu i to im po ten te, mas mu i to pre ten -
si o sa que há anos a esta par te ata ca a to -
dos os Go ver nos por que ne nhum lhe
tem que ri do ma tar a fome, úni ca e ver da -
de i ra ca u sa de tan ta gri ta ria. Até ver não é
tar de...

Cabe-nos ago ra o de ver de, em
nome do gran de par ti do a que nos hon ra -
mos de per ten cer, e da pro vín cia in te i ra,
agra de cer ao Exmo Sr. Mou ra e Albu -
quer que o bem que sem pre a ad mi nis trou, 
ten do sem pre por nor ma de suas ações a
jus ti ça e a mo de ra ção, ape sar de tão vi o -
len ta men te agre di do. Os ma ra nhen ses
sem pre re cor da rão com sa u da de e re co -
nhe ci men to os be ne fí ci os que lhes le gou
sua sá bia ad mi nis tra ção, as sim como as
suas es ti má ve is qua li da des; e a dor que os
acom pa nha no mo men to de se ve rem pri -
va dos de tão dis tin to e pro bo ad mi nis tra -
dor, só pode ser mi no ra da pela aqui si ção
do ilus tre su ces sor, com que S. M. Impe ri al
hou ve por bem mi mo se ar- nos.
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Ti mon já está re ce an do que al guém o acu se de to mar o tem po 
aos seus le i to res, com fri o le i ras e tri vi a li da des, mas a ver da de his tó ri ca não
exi ge me nos; e quan tos têm al gu ma ex pe riên cia das nos sas cou sas, sa -
bem que nada in ven to ou al te ro, an tes levo o es crú pu lo e o amor da ver da -
de a tão alto pon to, que ex tra tan do os jor na is do tem po, con ser vo fi el -
men te não só as idéi as, se não o es ti lo e a fra se. De res to, a po lí ti ca nas
pro vín ci as ci fra-se toda nes tas mes mas su pos tas fri o le i ras e tri vi a li da des, 
nas in tri gas, nos in sul tos ao po der que cai, nas adu la ções ao po der que
se er gue, no ci ú me re cí pro co dos tu ri fe rá ri os, na ba na li da de das de cla -
ma ções, e na có pia ser vil e ri dí cu la das fór mu las po lí ti cas, in ven ta das
para ou tros de ba tes e ou tras  are nas. Mas nem por que o nos so te a tro
seja aca nha do e obs cu ro, e os nos sos ato res e com ba ten tes mais de sa za dos
e bi so nhos; nem por isso, digo, as pa i xões que nele se ar ros tam são me nos



ar den tes e fu ri o sas, e de i xam de pro du zir re sul ta dos me nos no ci vos e
de plo rá ve is.

Por ou tra par te, por mí ni mas e vul ga res que se jam as cir cuns -
tân ci as e pa la vras re fe ri das, como elas, além da sua ve ra ci da de his tó ri ca,
pren dam-se ao fim e co me ço das pre si dên ci as, e es tas pe sem or di na ri a -
men te de um mo do tão fu nes to nos des ti nos das pro vín ci as; não há aí
que re pre en der na mi nu ci o si da de com que Ti mon des ce a tudo, por -
quan to des sas te nu i da des e ba ga te las ve re is por ven tu ra abro lhar mais
tar de cou sas mais sé ri as e tris tes. Em suma, a mo ra li da de de toda esta
mi nha apo lo gia está na se guin te ver da de, e vem a ser, que a po lí ti ca pro -
vin ci al, por mais que a en ver ni zem, tra jem e en fe i tem à fe i ção da po lí ti ca
da cor te, ou do es tran ge i ro, é afe ta da, mes qui nha, in sig ni fi can te e até
ri dí cu la (se é que de ve mos cha mar as cou sas pelo seu nome ver da de i ro), 
e não há aí des cre vê-la de ou tro modo.

Se im plo rei a in dul gên cia do le i tor, não foi só para o que já
fi cou es cri to, se não para to dos os mais epi só di os da mag ní fi ca epo -
péia pro vin ci al, que a ne ces si da de me for çar a des do brar di an te de
seus gra ci o sos olhos. A cro no lo gia pede que se si gam as res pos tas
que de ram um ao ou tro os dous prin ci pa is ór gãos dos Can gam bás e
Mu ru ço cas: ei-las.
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(ARTIGO DA TROMBETA Nº)

– Cha ma mos a aten ção dos nos sos le -
i to res para o ar ti go pu bli ca do no Pos ti lhão de
18 do cor ren te. Está um pe tis co ver da de i ra -
men te apre ciá vel! O ór gão da ad mi nis tra ção
de ca í da quer fa zer per su a dir aos pe i xi nhos
que o seu dig no amo ti nha há mu i to pe di do
a sua de mis são, des gos to so (co i ta di nho) com 
a opo si ção anár qui ca dos mu ru ço cas! A fé que
cabe-nos aqui o apli car mo-lhes o ri sum te ne a -
tis! Oh! Se o Sr. Anas tá cio ti nha pe di do a sua 
de mis são, e con ta va com ela, para que guar -
dar ta ma nho se gre do a res pe i to, a pon to de
que nun ca os seus jor na is, e as pes so as do
seu cír cu lo bo que ja ram em tal ma té ria? O
que sig ni fi ca va en tão a sua can di da tu ra (hoje 
go ra da, não é as sim, se nho res can gam bás? ).

(ARTIGO DO POSTILHÃO  Nº)

Se não es ti vés se mos acos tu ma dos às 
ca lú ni as, às di a tri bes, às tor pe zas, e às
imun dí ci es des se no jen to e as que ro so pa -
pe lu cho que se de no mi na Trom be ta, o seu
ar ti go de quar ta-fe i ra, nar ran do a che ga da e 
pos se do Exmo Sr. Pre si den te atu al, nos
sur pre en de ria cer ta men te, tal é a ba i xe za
de sen ti men tos, tal a vi ru lên cia de idéi as
que ma ni fes ta seu dig no au tor, o mu i to
dig no, mu i to ho nes to, e mu i to res pe i tá vel
Sr. Dr. Bá vio, dis tin to che fe da nos sa mui
pa trió ti ca opo si ção! Mas o que fa zer? S. Sª
mos tra-se nos seus es cri tos tal qual é, e em 
nos sas for ças não cabe mu dar-lhe a na tu re za. 
Con ti nue, Sr. Dr. Bá vio, con ti nue por es se
je i to, in sul te os seus ad ver sá ri os, cha fur de-se



Para que tan ta azá fa ma, na for ja pre si den -
ci al, an tes da pos se? De i xe mos po rém o
Sr. Anas tá cio, esse po bre ho mem, hoje só
dig no do par ce se pul ris, e ocu pe mo-nos com
os mi se rá ve is que o per de ram, e que com as
suas cos tu ma das in tri gas pro cu ram cir cu lar o 
Exmo pre si den te atu al. Aler ta, Exmo Sr., con -
tra essa fac ção des pe ja da e imo ral que tem
per di do tan tos dos seus an te ces so res; aca u te -
le-se V. Exª de suas pa la vras açu ca ra das, por -
que eles só pro cu ram com pro me ter o Go -
ver no, para de po is mon tá-lo e di ri gi-lo em
tudo. Os exem plos es tão bem fres cos, e não
é de mis ter apre sen tá-los à me mó ria de
V.Exª nes te mo men to, prin ci pal men te por -
que bre ve nos ocu pa re mos em ar ti gos es pe -
ci a is com a his tó ria dos seus imor ta is fe i tos.

Os mu ru ço cas têm sido atro pe la dos
nos seus mais sa gra dos di re i tos, ofen di dos
em sua dig ni da de de par ti do, e tudo têm
su por ta do com a mais lou vá vel re sig na ção, 
para não per tur ba rem a or dem, tudo con fi -
an do do Go ver no im pe ri al, que inda que
tar de, pa re ce en fim já ir co nhe cen do a ver -
da de. Os mu ru ço cas não pre ten dem fa vo res,
nem em pre gos; fir mes em suas con vic ções, 
e con fi an do na bon da de da sua ca u sa, eles
pe dem jus ti ça e só jus ti ça, e que o sis te ma
cons ti tu ci o nal, e a li ber da de do voto de i xe,
en tre nós, de ser uma fic ção, um en go do
para en ga nar os to los. Qu e re mos ser ci da -
dãos bra si le i ros, que re mos que nos res pe i -
tem como tais, e que não con ti nu e mos a
ser re pu ta dos ilo tes, ou pá ri as, que re mos
en fim a lei exe cu ta da, e não so fis ma da.

Mu i to con fi a mos na ilus tra ção, tino
ad mi nis tra ti vo e boas in ten ções do Ex mo

Sr. Ber nar do Bo ni fá cio; é por isso que bre -
ve es pe ra mos ver ces sar o re i na do da
opres são, da di la pi da ção, da fra u de, da
imo ra li da de, e do ex clu si vis mo. Pro ce da
ele como é de es pe rar de suas no bres qua li -
da des, e dos pre ce den tes de toda su a vida,

nes se char co de lama e de sar cas mos, que
ca da vez ga nha rá mais po pu la ri da de e in -
fluên cia, con ti nue que al gum dia terá o
prê mio de suas boas obras...

Não é nos so in ten to en trar em
uma mi ú da aná li se de tudo quan to apre -
sen tou esse in fa me pas quim do dia 18,
no seu ar ti go de fun do; pois para dar dele 
uma idéia ajus ta da bas ta-nos di zer que ao 
pas so que co bria de in sul tos e in sul sas
cho car ri ces ao Exmo pre si den te de mi ti do, 
que i ma va os mais po bres in cen sos ao
Exmo Sr. Ber nar do Bo ni fá cio, a quem
te ve o ar ro jo de ofe re cer o apo io da sua
pena po lu ta e cor rom pi da, como se S.
Exª pu des se ver sem in dig na ção o des -
res pe i to e in dig ni da de com que é tra ta do 
seu dig no an te ces sor, e ace i tas se es ses
elo gi os in te res se i ros, pro di ga li za dos
por que dele pre ci sam, e que bem de pres -
sa se con ver te rão nas cos tu ma das in jú ri as 
e ar ri e i ra das, logo que lhes fal te aqui lo
por que tan to al me jam, o apo io do po -
der que só lhes po de ria dar a in fluên cia
que não têm, e que seu des cré di to não
lhes con sen te ad qui rir por ou tro modo. 
Qu an to se en ga nam po rém com a atu al ad -
mi nis tra ção! Haja vis ta o que se ali diz acer -
ca dos úl ti mos atos do Sr. Anas tá cio, in fa -
me men te adul te ra dos pelo ór gão da fac ção,
tan to em im por tân cia, como em quan ti da -
de, e que me re ce ram to dos a apro va ção do
dig no atu al pre si den te. Esses atos eram qua -
se to dos re sul ta do de de li be ra ções já to ma -
das an tes da che ga da do Exmo Sr. Mas ca re -
nhas, e pois a tran sac ta ad mi nis tra ção não
fez mais do que ex pe dir or dens para sua
exe cu ção. – Qu an to às pa ten tes para a Gu -
ar da Na ci o nal, não são nem me ta de do que
se tem in fa me men te pro pa la do, e al gu mas
de las fo ram con ce di das em vir tu de de pro -
pos tas já há mu i to exis ten tes na se cre ta ria, e 
de mo ra das por ou tros afa ze res.
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e con te com o apo io leal e de sin te res sa do
de um par ti do, que ape sar da in gra ti dão e
in di fe ren ça com que tem sido tra ta do pelo 
Go ver no cen tral, e do pro ce di men to es tú -
pi do e tra i ço e i ro dos seus de le ga dos, se
con ser va fiel aos prin cí pi os de or dem,
mo nar quia e cons ti tu i ção, que sem pre o
ca rac te ri za ram.

Te re mos oca sião de vol tar ain da a
esta ma té ria.

Mas que lhe im por ta a Trom be ta e o
Sr. Dr. Bá vio de se rem a cada pas so des -
men ti dos, e apa nha dos em fal si da des? O
seu gos ti nho é in sul tar, in tri gar, e des mo -
ra li zar tudo, e hão de sa tis fa zê-lo por for -
ça, em bo ra cada vez mais se de sa cre di tem, 
e es te jam dan do uma tris te idéia da sua
po lí ti ca ao novo ad mi nis tra dor.

Não fa re mos ao Pre go e i ro on tem pu -
bli ca do a hon ra de res pon der-lhe, e ain da
mais uma vez o di re mos, o gru pi nho en fe -
za do e der ru ba do dos ba cu ra us só nos me -
re ce o mais com ple to des pre zo.

Para o nú me ro se guin te vol ta re mos
ao as sun to.
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Enquan to os jor na is, ór gãos das di ver sas fac ções, exa la vam
por este ou se me lhan te modo os seus que i xu mes, os ten ta vam a sua for -
ça, ale ga vam os ser vi ços pas sa dos, ofe re ci am os pre sen tes e fu tu ros,
adu la vam o pre si den te, e se mos tra vam ci o sos uns dos ou tros, por fi an -
do a qual mais se aba i xa ria e pro me te ria para al can çar a pre fe rên cia e fa -
vor do novo po der, das duas ex ce lên ci as, uma dis pu nha as cou sas para a 
vi a gem, e a ou tra fa zia a sua ins ta la ção do més ti ca, ci vil e po lí ti ca.

O Sr. Anas tá cio Pe dro cor ria toda a ci da de a pé, a ca va lo,
ou em car ro em pres ta do, a des pe dir-se de seus nu me ro sos ami gos,
po lí ti cos e par ti cu la res, e de to dos re ce bia as de mons tra ções me nos
equí vo cas do afe to que sem pre lhes me re ce ra, do seu vivo re co nhe ci -
men to pe los be ne fí ci os li be ra li za dos, e fi nal men te das sa u da des que
fi ca vam a ra lar-lhes os co ra ções. E na efu são de to dos es tes su a ves
pos to que do lo ro sos sen ti men tos, é bem de crer se tro cas sem mu i tas 
pro mes sas e pa la vras con so la do ras acer ca da can di da tu ra de S. Exª ,
que nada me nos de i xa va en tre ver cer tos pres sen ti men tos pou co li -
son je i ros à fi de li da de po lí ti ca dos ma ra nhen ses, já na te na ci da de com 
que in sis tia em se me lhan te as sun to, já no ar de aba ti men to com que
às ve zes o tra ta va.

Entre tan to en trou o va por do Pará, já de tor na-vi a gem, e o
cru el apar ta men to tor nou-se ine vi tá vel. A raça pa la ci a na, que é pers pi -
caz, ha via no ta do cer ta fri e za en tre os dous ilus tres co le gas; e eu ig no ro



se isso foi par te pa ra que fos se pou co nu me ro so o acom pa nha men to do 
Sr. Anas tá cio no ato do em bar que. A hora, é cer to, não era pro pí cia,
pois, fos se caso ou ma nha, deu-se às onze da no i te. Os pe rió di cos da
opo si ção não se des cu i da ram de ti rar par ti do des ta ocor rên cia, as se ve -
ran do que S. Exª, e a ro di nha que o cer ca va sa ben do bem de como as
cou sas pas sa ri am, pro cu ra ram nas som bras da no i te en co brir o seu des -
cré di to, pe din do e ob ten do do agen te da com pa nhia que de mo ras se a
hora da sa í da. Já do an te ces sor de S. Exª, que em bar ca ra dia cla ro, ha vi am
afir ma do os mes mos jor na is que apro ve i ta ra a oca sião em que em bar ca -
vam al guns par ti cu la res, para da re u nião do sé qui to de ca da um e de to -
dos, in cul car que ti ve ra um lu zi do e nu me ro so cor te jo.

É em ver da de gran de mi sé ria que os jor na is e par ti dos gra du -
em por cir cuns tân ci as tais e tão mes qui nhas a po pu la ri da de e mé ri to dos 
que go ver na ram po vos; mas não é me nos cer to que S. Exas se amo fi nam
as saz com es sas cir cuns tân ci as, e so bre tu do com os re pa ros e apo dos
que elas des fi am, ao pas so que ti ram mo ti vo para gran de sa tis fa ção e or -
gu lho dos acom pa nha men tos nu me ro sos e lu zi dos.

Mas qual quer que fos se a ver da de na oca sião a que me re fi ro,
che ga dos a bor do, o en ter ne ci men to foi ge ral, e ma ni fes tou-se não só
em es tre i tís si mos abra ços, e ex pres si vos aper tos de mãos, se não ain da
em lá gri mas sen ti das e sin ce ras que com pas mo até dos car vo e i ros do
va por, ume de ce ram as fa ces de al guns ga ze te i ros, não me nos que do
che fe de po lí cia e seus de le ga dos. S. Exª des pren deu-se a cus to de seus
bra ços, e di zem que no mo men to su pre mo lan ça ra um der ra de i ro olhar,
baço e vi dra do pelo sus to da fra u da da can di da tu ra, como um pe ca dor
não ab sol vi do que par tis se para o ou tro mun do.
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II

INSTALAÇÃO DOMÉSTICA DO NOVO PRESIDENTE – O PALÁCIO DO 
GOVERNO – CONFORTO – CRIADOS DO PAÇO – JARDINS E
PERFUMES – O TENENTE-CORONEL FAGUNDES – UM HOMEM
PRESTANTE – CA VALOS BARATOS – DIVERSAS ESPÉCIES DO
GÊNERO – PRESIDENTE – O PORTO FRANCO.

O SR. MONTALVÃO de Mas ca re nhas, mal que se viu ins ta la -
do no Go ver no e no paço, de sa pres sa do da im por tu na e cons tran gi da
hos pe da gem do seu ilus tre an te ces sor, fez con si go ter mo de ve ri fi car
bem e cons ci en ci o sa men te a sua po si ção po lí ti ca e par ti cu lar, para daí
lan çar as suas con tas, e pro ce der ul te ri or men te como di tas sem os seus
in te res ses, que ro di zer, os da pro vín cia, dos qua is um bom pre si den te
não sabe nem é ca paz de se pa rar os pró pri os.

S. Exª co me çou pela ex plo ra ção dos seus vas tos, e nada me -
nos, pou co con for tá ve is apo sen tos; e di zem as me mó ri as con tem po râ -
ne as que nem por isso se mos trou mu i to li son je a do e sa tis fe i to dos des -
co bri men tos que fez. A pos te ri da de, con tu do, pela voz im par ci al e se ve -
ra da his tó ria, des cul pa ho je o mo vi men to de mau hu mor que es ca pou
àque le ho mem aliás ha bi tu a do às de lí ci as do Rio Gran de, Ma ce ió e ou tros
pe que nos pa ra í sos des te nos so im pé rio, ver da de i ro pro dí gio da Cri a ção.



O ca sa rão a que nes ta ter ra se dá o no me de Pa lá cio, com pri do e es tre i to
como os an ti gos do mí ni os do rei da Prús sia, pro me te nas mos tras de
fora mu i tas e gran des aco mo da ções; mas a ex pe riên cia para logo des faz
a ilu são, e quem o vi si ta in te ri or men te só de pa ra meia dú zia de sa las e
sa lões, e pou co mais. Foi o que acon te ceu ao Sr. Mas ca re nhas, que no tou
além dis so, a pou qui da de e sin ge le za mais que re pu bli ca na dos mó ve is,
as pin tu ras des bo ta das, o pa pel das pa re des man cha do em gran de par te,
des gru da do e pen den te aqui e aco lá, dois ou três re pos te i ros des fi a dos e 
sa fa dos pelo uso, as ja ne las e por tas des guar ne ci das, e de mais a mais
aber tas e ta lha das ao gos to de uma an ti ga ar qui te tu ra ma ra nhen se, de
uma es co la ou es ti lo que nin guém sabe, e a que en tre tan to to dos cha -
mam gó ti co. O as so a lho nu e pou co as se a do de al gu mas das sa las não
des di zia do ta pe te ve lho, es bu ra ca do e sór di do de ou tras. O te lha do
abria um sem-nú me ro de go te i ras, e as águas das chu vas, de ri van do-se
por elas, des cre vi am pe los for ros e pa re des os tra ços ca pri cho sos e nada 
ele gan tes que as man cha vam.

Não fi cou pou co sur pre en di do o Sr. Mas ca re nhas quan do
pela pri me i ra vez o seu cri a do pe diu-lhe di nhe i ro para lu zes da que les sa -
lões. Com efe i to! pois tam bém isto à cus ta dos pre si den tes? Não hou ve
re mé dio se não me ter a mão na al gi be i ra, e au to ri zar a des pe sa; mas
como não era pos sí vel fa zer uma ilu mi na ção a gás, al guns dos sa lões fi -
ca ram com ple ta men te às es cu ras, e nos res tan tes uma ou ou tra vela so li -
tá ria es par gia uma luz amor te ci da, ape nas su fi ci en te para tor nar vi sí ve is
as som bras que se agi ta vam nos ân gu los nus do de ser to e si len ci o so edi -
fí cio.

Qu an to aos quar tos in te ri o res, nem ca mas, nem mó ve is al -
guns pelo me nos de cen tes e to le rá ve is; ape nas meia dú zia de ca de i ras
ve lhas, e duas ou três ban cas de sen gon ça das. Em lou ça não fa le mos,
pois nun ca a hou ve ge ral ou pro vin ci al. A este pro pó si to re fe ri rei um
fato de que fui tes te mu nha ocu lar. Indo um dia, ou an tes, uma no i te,
vi si tar um dos su ces so res do Sr. Mas ca re nhas, pois é de sa ber que Ti -
mon (e não digo isto por me ga bar), tem ti do suas en tra das fran cas em
pa lá cio, S. Exª fez-me a hon ra de con vi dar pa ra to mar chá que foi ser vi -
do na sala de jan tar. Não sei por que, o chá to ma do em fina e dou ra da
por ce la na sem pre me pa re ce mu i to me lhor; e já me dis pu nha a sa bo -
reá-lo de li ci o sa men te, quan do dei com os olhos num ser vi ço de lou ça
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in gle sa, pin ta da de ver de, des ta de sete mil e qui nhen tos o apa re lho de
vin te e qua tro xí ca ras!5

Se tal vis se Be nen ge li o ve rí di co e pri me i ro his to ri a dor do va -
lo ro so ca va le i ro da Man cha, ex cla ma ria cer ta men te, como quan do viu o
seu he rói, che io de afli ção, a to mar os pon tos aber tos das suas me i as
tam bém ver des: Ó po bre za, ó po bre za!

O Sr. Ber nar do Bo ni fá cio que, mo vi do do que via, mo ra li za va 
um pou co no seu foro in te ri or so bre a va i da de das cou sas hu ma nas, es -
pe ra va ao me nos achar com pen sa ção em go zos de ou tra or dem, e logo
ao ama nhe cer do dia ime di a to en di re i tou para o ter ra do e jar dim a to -
mar fres co e as pi rar o per fu me das flo res. Ao atra ves sar uma das sa las
do paço, deu com três ga lés que a var ri am,6 e não me nos sur pre so des ta 
que de tan tas ou tras no vi da des, só caiu em si quan do lhe dis se ram que à 
mín gua de cri a dos ou es cra vos da na ção, àque la boa gen te es ta vam con -
fi a dos este e mais ou tros ra mos da po lí cia e as se io da que le ve ne ran do
pró prio na ci o nal! Che ga do ao jar dim do ter ra do, em vez de flo res, de pa rou
só can te i ros nus, e che i os de ter ra seca e es ga ra va ta da. Lan çou os olhos
para o par que, e o viu al ca ti fa do de erva da ni nha e in gra ta, sal vo que
nal guns es pa ços toda e qual quer ve ge ta ção era to lhi da por frag men tos
de te lhas, ti jo los, pe dras e mais re sí du os das obras e con ser tos com que
in ces san te men te é mar ti ri za do aque le ve lho edi fí cio, sem que ja ma is
con si gam re mo çá-lo ou dar-lhe apa rên ci as mais hon ra das, nem os en ge -
nhe i ros a quem tais con ser tos se con fi am, nem os mes tres-de-obras a
quem os en ge nhe i ros por seu tur no de le gam os po de res e ciên cia, que de
po der mais alto lhes foi dado.

De si lu di do de jar dins e flo res, to mou S. Exª para o lado opos -
to a fim de ad mi rar o fa mo so cais da Sa gra ção; e para logo avis tou, pri -
me i ro o gran de mon tu ro de lixo, que se de po si ta tão na vi zi nhan ça do
Go ver no, a pre tex to de en tu lhar o ter re no que o cais rou bou ao mar; e
de po is, a pou cos pas sos adi an te de si, a ca de ia pú bli ca, que é ao mes mo
tem po casa de câ ma ra e tri bu nal de jus ti ça. Está fe i to, pior se ria se fos se
a for ca; mas eis se não quan do dous cal ce tas, que na tu ral men te re ve za ri am
na ma nhã se guin te o ser vi ço do in te ri or do paço, sur dem duma por ta de 
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fer ro, tra zen do pen den te de um pau que ho ri zon tal men te des can sa va
so bre seus om bros... o quê? S. Exª le vou ra pi da men te o len ço ao na riz, e 
per gun tou se aqui lo su ce dia to dos os dias? “Con for me”, res pon deu-lhe
o sar gen to or de nan ça (ho mem ex pe ri men ta do e cons tan te men te re con -
du zi do no car go, já de mu i tas pre si dên ci as atrás); “nem sem pre se dá
por se me lhan te cou sa; mas quan do há lim pe za ge ral, nin guém pode re sis -
tir. Já os an te ces so res de V. Exª se que i xa vam bem...” Sa tis fe i to por
aque le dia quan to a per fu mes, des ceu S. Exª ao pá tio dos bi chos, e não
en con trou ali fô le go vivo. Pas san do a exa mi nar a es tre ba ria, onde ti nha
de abo le tar os ca va los que pre ten dia com prar, deu com ela atu lha da do
re tra ço da que les úl ti mos quin ze dias; e é de crer que lá con si go mur mu -
ras se da pou ca de li ca de za com que o seu an te ces sor de i xa va à sua ad mi -
nis tra ção tan tos em ba ra ços a re mo ver.

“Nem por isso”, di zia ele, me din do a lar gos pas sos o gran de
sa lão, de po is de ha ver vi si ta do to dos os seus do mí ni os, “nem por isso a
re si dên cia pre si den ci al do Ma ra nhão é lá ta ma nha cou sa como eu su pu -
nha, quan do ou via fa lar em pa lá cio, e o ava li a va pela im por tân cia da
pro vín cia. Um ve lho ca sa rão des guar ne ci do de mó ve is, pou co as se a do,
pou co res guar da do, que é for ço so ter de no i te qua se às es cu ras, sem ne -
nhum aces só rio onde pos sa um ho mem es pa i re cer o es pí ri to e o cor po
al que bra do das fa di gas ad mi nis tra ti vas, ten do por vi zi nhos a ca de ia, os
seus ha bi tan tes, as suas clo a cas, aque le mag ní fi co de pó si to de lixo...
Apos to que qual quer par ti cu lar me di a na men te abas ta do tem ha bi ta ção
mu i to mais cô mo da e de cen te que a pri me i ra au to ri da de da pro vín cia!
Pos to que, se gun do me in for ma a se cre ta ria, têm fi ca do sem so lu ção sa -
tis fa tó ria as re i te ra das re pre sen ta ções dos meus an te ces so res, vou es cre -
ver ao Mi nis té rio que cum pre aca bar com se me lhan te in de cên cia. É
mis ter ro de ar o po der de al gum es plen dor...7
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– Bem in dis pen sá vel me era um car ro ti ra do a dous... mas o
di nhe i ro? Cer to é que tive uma boa aju da de cus to; mas as dí vi das atra -
sa das le va ram-me qua se tudo. Não ha ve rá re mé dio se não uti li zar-me do
ofe re ci men to do co men da dor Sa ra i va. Bas tar-me-á com prar os dous
ca va los. Não te nho es cra vos que os tra tem, mais aí es tão para esse, e ou -
tros mis te res ser vis, os or de nan ças mon ta dos da po lí cia.

– Qu an do me lem bra que já em 1792 os an ti gos ca pi tães-ge -
ne ra is ti nham qua tro con tos de réis em boa mo e da de pra ta e ouro...
Se além do ágio, der mos o des con to à ba ra te za de en tão, à ca res tia atu al
dos gê ne ros, e às ne ces si da des sem pre cres cen tes do luxo e re pre sen ta -
ção, é in dis pu tá vel que hoje em dia o equi va len te da que les qua tro con tos 
não po dia ser de me nos de doze ou qua tor ze em pa pel. Qu a tro con tos
em cé du las para um pre si den te é na ver da de uma gran de mi sé ria! Se o
te nen te-co ro nel Fa gun des, ami go que me caiu do céu, não ti ves se tan to
a pon to, e tão ge ne ro sa men te, pro vi do a to dos os ar ran jos ne ces sá ri os,
sem eu sa ber o como, es ta va o sr. pre si den te da pro vín cia mu i to bo ni to!

– E quan tas ou tras van ta gens e di fe ren ças, além dos ven ci -
men tos, a fa vor dos ca pi tães-ge ne ra is! Con ta vam com a es ta bi li da de do
seu em pre go, e de les ha via que em vez dos três anos de es ti lo, go ver na -
vam seis e sete sem in ter rup ção. Que po der ab so lu to! que res pe i to, ou
an tes que ter ror uni ver sal! Quem se atre via a bo que jar ne les a não ser
mu i to em se gre do? Ti nha bem von ta de de sa ber que fi gu ra fa ri am en tão 
es tes gran des re da to res de jor na is que hoje por dá cá aque la pa lha põem 
um pre si den te mais raso que o chão! 

– Entre tan to se eu com esta pre si dên cia pu des se ar ran jar um
bom ca sa men to... Cer ta men te que não sou o pri me i ro a quem isto lem -
bra... E se me vi es se por aí as sim uma se na to ria des gar ra da?... Tam bém
é qua se a úni ca com pen sa ção que tem um po bre pre si den te de tan tos
sa cri fí ci os que faz e des gos tos que so fre. Ve jam o pago que de ram ao
Anas tá cio por ace i tar a pre si dên cia em tem pos de cri se, e de po is de tão
ro ga do.

– Mas quan to a par ti dos, fa le mos a ver da de, a pro vín cia não
vai tão mal com isso. Não pa de ce dú vi da, mu i tos são os que a re ta lham,
mas to dos eles pelo ór gão de seus dig nos che fes, me têm cá vin do pro -
tes tar e ofe re cer a sua ade são, le al da de e ser vi ços. Não te nho des gos ta do 
dis to, se não é que já me vou en jo an do de tan ta ma ça da e ba ju la ção. Po bre
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gen te! não po dem com uma gata pelo rabo (Ti mon ad ver te ao le i tor que 
S. Exª fa la va com os seus bo tões, com os qua is lhe era per mi ti do usar
des ta lin gua gem mais que fa mi li ar), e por isso por fia cada um para ob ter 
o apo io do Go ver no com que es ma gue o ad ver sá rio. Bem. Te mos tem -
po para pen sar nis so. E o me lhor em todo o caso será ir bor de jan do en -
tre to dos, até che gar a um bom por to. Apa nhe-me eu com as ele i ções
fe i tas, e o di plo ma nas unhas, e en tão lhes mos tra rei se te nho ou não de -
se jos de os ver pe las cos tas.

Não ousa Ti mon as se ve rar que to dos os ex ce len tís si mos pre -
si den tes por quem te mos tido a hon ra de ser go ver na dos, fi zes sem so li -
ló qui os se me lhan tes a este; mas o que não pa de ce a me nor dú vi da é que 
o se nhor dou tor Ber nar do Bo ni fá cio Mon tal vão de Mas ca re nhas pas se a -
va, pen sa va, ru mi na va ou mur mu ra va pela ma ne i ra que fica ex pos ta,
quan do foi in ter rom pi do pela che ga da do te nen te-co ro nel Fa gun des,
que vi nha al mo çar com S. Exª dos mes mos bo los e pães-de-ló que de
casa ha via pou co lhe man da ra de mimo.

O te nen te-co ro nel era uma da que las bem-aven tu ra das cri a tu ras 
que os pre si den tes sem pre têm a for tu na de en con trar, es tra nhas a to dos
os par ti dos, pron tas e ofe re ci das a ser vir o ho mem do po der, sem ter
con ta com as suas opi niões; mor do mos ou des pen se i ros dos cô mo dos,
go zos ou dis tra ções do ho mem pri va do, po rém mu dos e ino fen si vos ad -
mi ra do res do ho mem po lí ti co. Pa re ce que a Pro vi dên cia Di vi na, a quem
não es ca pam ain da as cou sas mais so me nos, sus ci ta a cada novo pre si den -
te um ami go ou mor do mo di ver so que ri va li za de zelo com quem o pre -
ce deu no em pre go e nas hon ras; e do te nen te-co ro nel Fa gun des re quer a
im par ci a li da de se diga que ser viu com tão boa von ta de, e tão a con ten to
do Sr. Mas ca re nhas, que S. Exª pou co an tes de re ti rar-se cri ou de pro pó si -
to um em pre go de al mo xa ri fe, e no me ou para ele o seu ami go pre di le to.
Tam bém dos mu i tos ob sé qui os e ser vi ços que pres tou a S. Exª , foi este o 
úni co ga lar dão re ce bi do, e mais uma co men da vin da da cor te, pois não
jul go me re ce do res de es pe ci al men ção uns tan tos des pa chos que ob te ve
para em pre gos, pa ga men tos, li cen ças, ba i xas e pa ten tes, em fa vor de
al guns in di ví du os que se aco lhe ram à sua pro te ção e va li men to.

Estas ba ga te las não se ne gam a nin guém, e mu i to me nos a
um ami go de di ca do e fiel; e se al guns ru mo res sus pe i tos cor re ram acer ca
do de sin te res se com que o sr. Fa gun des se ha via nas suas agên ci as, a
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his tó ria dará tes te mu nho de que eram ab so lu ta men te in fun da dos, e nas -
ci dos só do ci ú me e des pe i to com que o par ti do do mi nan te via es co a -
rem-se por ou tro ca nal as gra ças do Go ver no de que pre ten dia fa zer um 
mo no pó lio ex clu si vo. Mas não an te ci pe mos, e ve ja mos o que pas sa ram
os dous ami gos, pois mu i to im por ta para a per fe i ta in te li gên cia da vida
de um pre si den te.

Sen ta ram-se ao al mo ço, e tra vou-se o se guin te diá lo go:
– “V. Exª foi já con vi da do para o ba i le de D. Urra ca?
– Já.
– E para o do con se lhe i ro?
– Igual men te. Di zem-me que o Almen dra pre pa ra uma fun -

ção ar ro ja da para o ba ti za do da fi lha.
– É cer to. Mas an tes de tudo isso V. Exª há de ter pa ciên cia de

ir jan tar com al guns ami gos, em casa des te seu cri a do, de po is de ama nhã.
– Ho mem, eu ando tão atra pa lha do com os ne gó ci os... vo cês

não me de i xam tra ba lhar... mas que re mé dio... com mu i to gos to.
– Lá para o di an te, quan do V. Exª es ti ver mais de so cu pa do, há 

de ter a bon da de de pas sar al guns dias no meu sí tio, e en tão terá oca sião 
de per cor rer to dos es tes ar re do res, que são apra zí ve is.

– Obri ga do. Não me des pe ço do seu fa vor. (Nes te pon to en -
trou o ofi ci al-ma i or, o ca pi tão Ri car do Dé cio, que to mou par te na con -
ver sa... e no al mo ço.)

– Fa gun des, que ria pe dir-lhe uma cou sa.
– Mil que fos sem, V. Exª man da, e não pede.
– É que me veja dous ca va los bons e ba ra tos, que os que ro

com prar.
– É esta! V. Exª o não acre di ta ria, se eu lhe dis ses se!
– Então o quê?
– É que vi nha hoje aqui de pro po si ta da men te para pe dir a V.

Exª me per mi tis se li cen ça de ofer tar-lhe uma bela pa re lha que on tem
me che gou da Fa zen da.

– Meu ami go, isso não, tan tos ob sé qui os... o Sr. me en che de
con fu são, e sem que eu pos sa re tri bu ir-lhe de al gum modo. Não ace i to
sem pa gar o seu va lor, te nha pa ciên cia, diga-me quan to quer por eles.
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– Ora V. Exª de al gum modo cho ca o meu me lin dre, pois
uma ba ga te la des tas...

– Não, se nhor, há de di zer-me o seu cus to.
– Pois já que V. Exª quer... mas en fim, te mos mu i to tem po,

não ha ve mos de bri gar por isso.”
Enquan to se dis pu nha a vin da dos dous bu cé fa los, las ti mou S. 

Exª o es ta do mi se rá vel em que o seu an te ces sor de i xa ra as ca va la ri ças,
es can ga lha das, imun das, en tu lha das...

“... Ou tros pi o res têm ha vi do (acu diu um dos in ter lo cu to res)
que de i xa ram as ca sas que ha bi ta ram de fa vor mes mo uma lás ti ma. Po -
rém será me lhor ca lar-me. Alguém pen sa que to dos os pre si den tes são
pe cho sos em as se io como V. Exª? Estão mu i to en ga na dos. Mas se eu
fos se o sr. pre si den te não es ta va a in co mo dar-me com se me lhan tes
cu i da dos e ar ran jos, quan do o te nen te Ca da val tem trá fi co de sus ten tar
e tra tar ca va los, a cru za do e cin co tos tões por dia, con for me...

– Isso em ver da de é mu i to mais cô mo do. Man dem vir esse
ho mem.”

O te nen te-co ro nel Fa gun des en car re gou-se da di li gên cia, es cre -
veu um bi lhe ti nho, e den tro em pou co es ta va com eles o pres tan tís si mo
Ca da val. Fe i tos os cum pri men tos do es ti lo, pois não era pes soa de todo
des pre zí vel, pro pôs-lhe S. Exª o caso, e quan to que ria pelo tra to dos
bru ti nhos.

– “V. Exª pode man dar os ca va los quan do qui ser.
– Sei dis so, é pela diá ria que lhe per gun to.
– Eu não levo nada a V. Exª por se me lhan te ba ga te la.
– Essa ago ra é fi nal! Os se nho res es tão cons pi ra dos, ao que

pa re ce... Leve os ca va los que eu lhe man da rei o seu di nhe i ro.
– Eu res pe i to mu i to a pes soa de V. Exª, mas a mi nha von ta de

é li vre. Levo os ca va los e nada mais.”
Então o sr. Fa gun des, to man do a S. Exª de par te, fez-lhe ver

que aqui lo não fa zia di fe ren ça ao ho mem, pois ele tra ta va mais de uma
dú zia; que ao de ma is de se ja va ter oca sião de ob se qui ar a S. Exª a quem
aliás não a fal ta ria de re com pen sá-lo por qual quer modo. Impa ci en ta do de 
tan ta im por tu na ção, e so li ci ta do e dis tra í do pelo ex pe di en te, o sr. Mas ca -
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re nhas de i xou o ne gó cio à con ta do seu ami go, que o de ci diu des po ti ca -
men te, sem lhe em ba ra çar cou sa al gu ma o de sa gra do do pre si den te.

Des tes ca va los e do seu sus ten to nada mais achei na me mó ria
dos con tem po râ ne os, se não que S. Exª os de i xou na sua re ti ra da para se -
rem ven di dos, e apli car-se o pro du to à amor ti za ção do so frí vel dé bi to
com que no ca bo do seu Go ver no se achou em pe nha do para com o ami go 
Fa gun des e mais dous. O pres ti mo so Ca da val, esse foi no me a do ca pi tão
da Gu ar da Na ci o nal.

Pen so que es tas cou sas têm su ce di do a mais de um, e não se
li mi tam só a ca val ga du ras, se não a di ver sos ou tros ra mos do seu do més -
ti co ser vi ço, acon te cen do por via de re gra que os dous ter ços do mês
es tão fun di dos, qua se só em des pe sas or di ná ri as, os 333$333 que para o
mês in te i ro, e para o or di ná rio e ex tra or di ná rio, lhes fran que ia a ge ne ro -
si da de e mu ni fi cên cia do es ta do.

Não fal ta rão por ven tu ra se ve ros e ca tô ni cos cen so res que em
al guns des tes ca sos e ob sé qui os achem ma té ria para re que rer a apli ca ção 
do art. 149 do nos so Có di go Cri mi nal, que põe em cul pa ao su pe ri or o
cons ti tu ir-se em obri ga ção pe cu niá ria para com o seu su bal ter no; e di rão 
tal vez que mes mo nos ca sos não su je i tos à san ção pe nal, é ma ni fes to
que um ho mem que as sim se de i xa ca ti var por tan tos e tão sin gu la res
do na ti vos e ser vi ços, mal po de rá ter a isen ção, in de pen dên cia e de sa fo -
go de ami go que é mis ter para po der obrar li vre men te, e se gun do as exi -
gên ci as do in te res se pú bli co e da jus ti ça. Mas es ses tais es que cem que não 
há cri mi no so ou de lin qüen te, sem má fé, is to é, sem co nhe ci men to do mal e in ten ção
de o pra ti car, como está bem cla ro logo no ar ti go 3º do mes mo có di go, e
que nas cir cuns tân ci as re fe ri das, o pre si den te pro ce de or di na ri a men te
sub ju ga do por for ça ma i or, sen do por ou tra par te não me nos cer to que
a ne ces si da de de man ter o de co ro da sua po si ção tem cara de he re ge,
tan to como qual quer ou tra ne ces si da de que pos sa aco me ter um po -
bre-di a bo no in te ri or da sua hu mil de ha bi ta ção.

Os se guin tes tra ços não se rão inú te is a esta par te do qua dro
da vida pre si den ci al.

Em re gra, um pre si den te não faz le i lão de mó ve is quan do se
re ti ra da pro vín cia; e esta não é das me no res di fe ren ças que se no tam
en tre eles e os re si den tes di plo má ti cos.
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De les têm ha vi do que se fa zem co men sa is efe ti vos das ca sas
ri cas, e per se guem os do nos e os seus jan ta res ain da nos re ti ros a que a
mo lés tia, e por ven tu ra a im por tu na ção, os obri gou a aco lher-se. Ou tros
mais mi se rá ve is no fim dos seus Go ver nos an da ram de por ta em por ta
pe din do e agra de cen do es mo las de 50, 100, e 200 mil-réis, vi la nia in crí -
vel, a que se dava o co ra do no me de subs cri ção.8 E em face des tes, um
cuja pro bi da de era mais que mu i to sus pe i ta, re je i tou como um Ca tão
uma ban de ja de uvas que lhe man da ram de pre sen te!

Qu an do con si de ro no com ple xo de to das es tas mi sé ri as da
vida in te ri or ou de re pre sen ta ção do pre si den te, e nas mu i tas mais que
são a co mi ti va or di ná ria da par te ad mi nis tra ti va e po lí ti ca do car go, du -
vi do, ape sar das vi o lên ci as e mal fe i to ri as que mu i tos de les hão pra ti ca do, 
se são mais dig nos de com pa i xão e des pre zo, que de ódio. 

O que ad mi ra é como al guns mais au to ri za dos pe las qua li da des 
da sua pes soa ain da con se guem man ter uma tal qual som bra de con si de -
ra ção e res pe i to para um car go por tão di ver sos mo dos vi li pen di a do, não
me nos pela vi le za de âni mo dos que o têm ocu pa do, que pe las pa i xões
más e tur bu len tas que ex ci ta o es pe tá cu lo de tan ta mi sé ria e de gra da ção.

Que um pre si den te se faça fre guês do chá e pão-de-ló, tome
em pres ta do o ca bri o lé do rico e po ten ta do, e ace i te mes mo o bu cé fa lo
com que um ou ou tro dos seus apa i xo na dos o pre sen te ia, ain da lhe to le -
ro e des cul po; mas que ace i te não so men te o mimo dos ca va los, se não
tam bém o dos es cra vos que lhos pen sem e bo le i em, como sei de um; e
se cons ti tua for mal men te aqui lo a que se usa cha mar papa-jan ta res, como
tam bém sei de ou tro, isso é cou sa que não po dem so frer nem ho mens,
nem de u ses, nem co lu nas.

Non ho mi nes, non di, non con ces se re co lum nae.

Em vez de pre si den tes tais, me lhor fora que S. M., como Car -
los XII, man das se uma de suas bo tas a go ver nar-nos.

O sr. Ber nar do Bo ni fá cio não es ta va po rém nes te caso; e bem 
que a ne ces si da de de man ter o de co ro ex te ri or da sua ele va da po si ção o
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obri gas se a re cor rer a cer tos ex pe di en tes que uma es cru pu lo sa de li ca de -
za não po de ria tal vez ab sol ver, era to da via ho mem de tão boas ma ne i -
ras, e tão aba li za do cor te são, que a tudo sa bia dar um ver niz ma ra vi lho -
so, com que de modo ne nhum fi ca va mar ca do o cré di to do de le ga do do 
im pe ra dor.

A pro pó si to de pre si den tes, da sua che ga da e ins ta la ção dos
va li dos e me xe ri cos que o cir cun dam, à des ma i a da pin tu ra de Ti mon de -
ve rá pre fe rir-se, ou pelo me nos adi ci o nar-se o se guin te vivo e es pi ri tu o -
so ar ti go des cri ti vo que ao pú bli co ofe re ceu um dos nos sos jor na is con -
tem po râ ne os.9

“Mal apon ta um va por com si nal de pre si den te a seu bor do, e
já to dos es tão an si o sos por sa ber qual a cri a tu ra que me re ceu tão dis tin ta
hon ra.

“O par ti do do mi nan te tre me en tre tan to de sus to, e o de ca í do
re go zi ja-se sem sa ber de quê.

“Se po rém o novo pre si den te é pes soa co nhe ci da, se seus
prin cí pi os po lí ti cos são sa bi dos, ou quan do não o seja, se ele é ami go
par ti cu lar de al gum cor re li gi o ná rio des te ou da que le lado, ou de pes soa
que lhe diga res pe i to, nes sa mes ma hora são ex pe di dos cor re i os, por
par te do lado que o re pu ta seu, para to dos os pon tos da pro vín cia anun -
ci an do a fe liz es co lha do in di ví duo. O par ti do do mi nan te vai pro pa lan -
do que nada per deu, an tes lu crou com a no me a ção; e o de ca í do, que
tudo tem a es pe rar do novo pre si den te.

“Enquan to este não se abre, en quan to vive en tre ti do no re ce -
bi men to de vi si tas de cum pri men tos, que não fal tam em tais oca siões,
tra tam os jor na is das di ver sas fac ções de cha mar o ho mem para o seu
lado. Uns lhe fa zem des de logo hi po te ca de sua pena para a de fe sa de
seus atos pas sa dos, pre sen tes e fu tu ros. Ou tros vão trans cre ven do em
suas co lu nas o ju í zo fa vo rá vel, que a res pe i to dele emi ti ram os jor na is
das ou tras pro vín ci as. Ou tros exal tam a sua ilus tra ção, as suas ma ne i ras,
qua li da des e sen ti men tos. Ou tros os seus an te ri o res re le van tes ser vi ços à
ca u sa pú bli ca. Ou tros, que jul gam a boa cri a tu ra do seu lado, cri ti cam os 
elo gi os, que o seu an ta go nis ta lhe dá, por que até nis to há ci ú me. Ou tros
fi nal men te vão in tri gan do por to dos os mo dos os seus ad ver sá ri os e
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pon do-lhes a cal va à mos tra para que se jam co nhe ci dos da boa cri a tu ra,
e não ve nha esta a fa zer ali an ça com eles!

“Assim se con ti nua por al gum tem po, es pre i tan do-se cu i da do -
sa men te os seus atos, as suas ações par ti cu la res, as pes so as a quem ele
dá im por tân cia, tudo em suma o que ele faz, até que che ga a hora do de -
sen ga no para uns, e de ven tu ra para ou tros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“De sem bar ca do que seja o novo pre si den te, fi cam para logo
sa bi das como que por mi la gre a sua pá tria na tal, a sua fa mí lia, as suas
mais ín ti mas re la ções e toda a sua vida tan to pú bli ca como par ti cu lar.

“Fe i to este pri me i ro es tu do do ho mem, tra ta-se de in da gar os
seus sen ti men tos po lí ti cos e mo ra is, o seu ca rá ter, o seu gê nio, o grau de 
sua in te li gên cia, seus gos tos, e mais que tudo o seu fra co.

“O pre si den te de mi ti do é pos to des de logo à mar gem, e se al -
gu mas zum ba i as re ce be é às ocul tas, e das pes so as, que têm in te res se em 
que ele as re co men de ao novo.

“Inú me ros são os es pe cu la do res, que en tão apa re cem e que
jul gam che ga da a épo ca de po de rem fi gu rar na cena po lí ti ca e go zar da
in ti mi da de pa la ci a na; e des gra ça da men te não te mos tido um só pre si -
den te, que não te nha o seu va li do..., e de or di ná rio per so na gem bem
ri dí cu la.

“É um gos to ou vir a es ses es pe cu la do res, que apa re cem en tre
nós com a che ga da de um novo pre si den te, pois cada qual vai, como
quem não quer a cou sa, di vul gan do o tí tu lo, que o tor na re co men dá vel à 
boa cri a tu ra... Um diz, que ele foi seu con dis cí pu lo; ou tro que é seu ami go;
ou tro que o co nhe ceu em tal e tal lu gar; ou tro que ele é seu pa ren te ou
con tra pa ren te; ou tro que ele é ami go ín ti mo de Fu la no, e por isso es pe ra 
por este ca nal ob ter dele quan to de se jar; to dos, em suma, se acham ha -
bi li ta dos para te rem ca bi men to pe ran te ele por esta ou aque la ra zão
mais ou me nos po de ro sa...

“As pri me i ras vi si tas dos es pe cu la do res têm por fim o fa ze -
rem co nhe ci dos seus no mes, em pre gos, in fluên cia po lí ti ca ou so ci al,
seus te res, etc., etc., ter mi nan do por ofe re ce rem seu de ci di do apo io à
nova ad mi nis tra ção.
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“Nas se gun das já o prin ci pal ob je to con sis te em son dar os
gos tos e in cli na ções do ho mem. Se des co brem, que este é ami go de ba i les,
te a tros, jan ta res, sú ci as, vi a gens, pas se i os, da fol gan ça em suma, tra tam
quan to an tes de li son je ar os seus gos tos, e de bem os sa tis fa zer. Com
isto ti ram dous pro ve i tos; o pri me i ro a es ti ma do pre si den te; e o se gun -
do dar a co nhe cer aos pa pal vos, que go zam da in ti mi da de dele.

“Nas ou tras vi si tas vão já tra tan do de suas pre ten sões com ar
de sem ba ra ça do, em pre gan do para as con se guir toda a cas ta de ba ju la -
ções e de in tri gas.

“Para que se faça me lhor idéia do es ta do de de gra da ção a que
ha ve mos che ga do, e da fa ci li da de com que um pre si den te se en tre ga em
cor po e alma a mi se rá ve is adu la do res e in tri gan tes de pro fis são, ou a nu -
li da des com ple tas, va mos des cre ver uma cena em pa lá cio, e ou tra fora
dele.

“Que se fi gure uma re u nião de es pe cu la do res em pa lá cio as sis -
tin do a ela o pre si den te, em qual quer hora do dia ou da no i te. O que se
ob ser va ali or di na ri a men te? A mais ab jec ta adu la ção, a mais ig nó bil in tri -
ga, a mais re vol tan te ma le di cên cia acom pa nha da da mais ne gra ca lú nia.

“Se por aca so es pir ra o pre si den te, to dos, como que mo vi dos
por uma só for ça, o sa ú dam a um tem po com toda a re ve rên cia. Se das
mãos lhe cai al gum ob je to, to dos pro cu ram apa nhá-lo, cada qual mais
apres sa do. Se o pre si den te elo gia um ente qual quer ani ma do ou ina ni -
ma do, to dos acham acer ta do o elo gio, e co me çam cu ri o sas ob ser va ções a 
res pe i to. Se fala mal des te ou da que le in di ví duo, des ta ou da que la cou sa,
há para logo uma tro vo a da de im pro pé ri os con tra o in di ví duo ou a cou sa, 
que me re ceu o de sa gra do do ex ce len tís si mo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Eles não lar gam dia e no i te as por tas de pa lá cio, em bo ra
nem sem pre fa lem com o ex ce len tís si mo. Eles en tram ali com ar de sem -
ba ra ça do e in so len te, de i xan do de cum pri men tar em tais oca siões a
quem quer que seja; o mes mo pra ti cam quan do an dam em pas se io com
o ex ce len tís si mo, pois só cum pri men tam as pes so as, que este cum pri -
men ta. Não ces sam de man dar mi mos à boa cri a tu ra. Qu an do con vi da -
dos por ela para isto ou aqui lo di vul gam lo go o con vi te, po rém de um
modo que in di que que eles são os que fa zem fa vor indo lá. ‘– Ago ra é
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que S. Exª se lem brou de con vi dar-me para isto ou para aqui lo quan do
há para mim tal e tal im pos si bi li da de em ace i tar o seu con vi te; mas é
for ço so con des cen der, não há ou tro re mé dio...!’ – Eis a ma ne i ra por que 
tais pa te tas cos tu mam di vul gar a con si de ra ção em que são ti dos em pa lá -
cio.

“Se o pre si den te lhes aper ta as mãos, lhes en fia o bra ço, ou
con ver sa em par ti cu lar com eles fi cam or gu lho sos, e jul gam-se mais po -
de ro sos do que um pachá.

 “Adu lam as pes so as a quem o pre si den te mos tra es pe ci al
agra do, e ode i am a quem ele vota an ti pa tia; nem te nha um pre si den te re -
ce io de en con trar um seu de sa fe to em qual quer ba i le ou sú cia dos tais
he róis.

“Por toda à par te in cul cam o seu va li men to; a mu i to cus to
ob ti ve isto, tem você al gu ma pre ten são, quer ser in tro du zi do em pa lá cio, 
quer ter re la ções com o pre si den te... quan do ele for a mi nha casa o con -
vi da rei para lá ir, e lho apre sen ta rei... e ou tros igua is des fru tes pró pri os
só de bo bos, são os me i os que or di na ri a men te em pre gam para se fa ze -
rem no tá ve is como va li dos!”
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III

DENOMINAÇÕES, BANDEIRAS, CREDOS, PROFISSÕES DE FÉ –
CANGAMBÁS, MURUÇOCAS, JABURUS, BACU RAUS – LIGAS,
ORGANIZAÇÕES, COALIZÕES, FUSÕES, CISÕES, DISSOLUÇÕES,
RECOMPOSIÇÕES – RECEI TA PRONTA E EFICAZ PARA CRIAR UM
PARTIDO – RETRATO – UM PRESIDENTE IMPARCIAL – PROTE ÇÃO À
LAVOURA, CULTURA DO PALMA-CHRISTI – PERSEGUIÇÕES AOS
QUILOMBOS.

ANTES de con ti nu ar esta ve rí di ca his tó ria da pre si -
dên cia Mon tal vão, é con ve ni en te dar uma idéia mais am pla do es ta do
dos par ti dos do Ma ra nhão, se gun do se acha vam e ti nham sido mo di fi -
ca dos nas úl ti mas e mais re cen tes ad mi nis tra ções.

Nes ta he rói ca pro vín cia, a con tar da épo ca em que nela se ina u -
gu rou o sis te ma cons ti tu ci o nal, os par ti dos já não têm con ta, peso, ou
me di da; tais, tan tos, de todo ta ma nho, nome e qua li da de têm eles sido.
Pa re ce que nis so nos mos tra mos ver da de i ros des cen den tes dos an ti gos
po vo a do res des ta ter ra, mu i to mais in qui e tos e tur bu len tos do que ge ral -
men te se pen sa, como opor tu na men te fa rei ver; mas é cer to que nes tes
úl ti mos tem pos a ciên cia e a fa cul da de de en gen drar par ti dos tem sido
le va da a um grau de per fe i ção e fe cun di da de ver da de i ra men te fa bu lo so.



As aves do céu, os pe i xes do mar, os bi chos do mato, as mais
imun das ali má ri as e se van di jas já não po dem dar no mes que bas tem
para de sig ná-los, a eles e aos seus pe rió di cos, os can gam bás, ja bu rus, ba -
cu ra us, mu ru ço cas, pa pis tas, su ru rus, gua ri bas e ca tin gue i ros. Assim, os
par ti dos os vão bus car nas suas pre ten di das ten dên ci as e prin cí pi os, nos
ci ú mes de lo ca li da des, nas dis po si ções an ti me tro po li ta nas, na in fluên cia
des te ou da que le che fe, des ta ou da que la fa mí lia, e eis aí a re ben tar de
cada clu be ou co lu na de jor nal, co mo do cé re bro de Jú pi ter, ar ma dos de 
pon to em bran co, o par ti do li be ral, o con ser va dor, o cen tra li za dor, o
nor tis ta, o su lis ta, o pro vin ci a lis ta, o fe de ra lis ta, o na ci o nal, o an ti lu si ta -
no, o an ti ba i a no, o re pu bli ca no, o de mo crá ti co, o mo nar quis ta, o cons ti -
tu ci o nal, o or de i ro, o de sor ga ni za dor, o anar quis ta, o ab so lu tis ta, o gru -
po San ti a go, o gru po Pan ta leão, os afra nis tas, os ba vis tas, a ca ma ri lha, a
ca bil da e o pu gi lo.

Já a mão do tem po e do es que ci men to vai pe san do so bre as
pri me i ras di vi sões que en tre nós pro du zi ram as idéi as po lí ti cas mo der -
nas; é de crer po rém que nos pri me i ros tem pos os par ti dos ad ver sos
fos sem só dous, um em fren te do ou tro. Hoje um me ca nis mo tão sim -
ples não pode sa tis fa zer à mul ti pli ci da de dos che fes em dis po ni bi li da de,
e por isso a cada nova com pli ca ção da po lí ti ca pro vin ci al, apa re cem no -
vos par ti dos, não se sabe de onde sa í dos, e como or ga ni za dos. Às ve zes
uma só no i te tem vis to um par ti do es ca char- se ao meio, e um dos tro ços 
li gar-se ao par ti do con trá rio para se tor nar a se pa rar com vi o lên cia e es -
tron do den tro de pou cos dias; ou tras, aban do nam-se os ali a dos no mes mo
cam po da ba ta lha, e vol tam-se con tra ele as ar mas, como fi ze ram os sa -
xô ni os a Na po leão em Le ip zig; e não é de todo sem exem plo que du -
ran te uma cur ta cam pa nha, e no ar dor da luta, os com ba ten tes te nham
tro ca do uns com os ou tros as suas ban de i ras, prin cí pi os e in vo ca ções. A
exis tên cia de al guns dos tais par ti dos é cou sa tão pro ble má ti ca e im pal -
pá vel, que tem acon te ci do as se ve rar um jor nal que tal par ti do está mor to e
dis sol vi do há mu i to, e sair-lhe ou tro ao en con tro, sus ten tan do que não
há tal, que o par ti do vive e fun ci o na, como bem pro va a voz elo qüen te
do jor nal que lhe ser ve de ór gão.

De or di ná rio ocor rem as mo di fi ca ções nas pro xi mi da des das
ele i ções, ou logo de po is de las. O gru po ain da não fra ci o na do vê-se aco -
me ti do da le pra dos pre ten den tes, e em ris co de ser ba ti do, pe los em ba ra -
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ços que lhe tra zem a sua pro di gi o sa quan ti da de, os seus ma ne jos, in tri -
gas, ódi os e fu ro res: este ini mi go in ter no é por via de re gra mais ter rí vel
e as sus ta dor, e dá mu i to mais tra ba lho, fa di ga e des gos tos que o par ti do
con trá rio. Entre tan to so fre-se o mal até à úl ti ma hora, e quan do já de
todo não é pos sí vel adi ar ain da mais a di fi cul da de, quan do che ga o mo -
men to su pre mo e de ci si vo, os mais po de ro sos e in flu en tes pro ce dem à
am pu ta ção dos mem bros que logo qua li fi cam de am bi ci o sos pa ra si tas,
bal dos de prés ti mo e in fluên cia, ao mes mo tem po que es tes bra dam
con tra o des po tis mo e ti ra nia de meia dú zia de ego ís tas, que sem mé ri to
e sem in fluên cia tra zem, não obs tan te, e pela mais es tu pen da de to das as 
ano ma li as, es cra vi za dos aos seus ca pri chos e in te res ses pri va dos, a pro -
vín cia, o par ti do, os nos sos in fe li zes con ci da dãos, ou cou sa que o va lha.

Com o an dar dos tem pos, vão as ci sões em tal au men to, e
mul ti pli cam de ma ne i ra que é mis ter em pre gar o pro ces so pos to para
que não ve nha tu do por fim a fi car re du zi do a sim ples in di vi du a li da des;
e co me çam en tão as li gas, fu sões, co a li zões, e con ci li a ções, sen do às ve zes
de pas mar como pa re cem min guar os par ti dis tas, por mais que os par ti -
dos se afi li em, fun dam e re fun dam.

Qu an do me nos se es pe ra, em uma bela ma nhã, ou an tes
numa bela tar de, co me ça a dis tri bu ir-se um pe rió di co em duas ou três
co lu nas, ou mes mo em quar to de pa pel, in ti tu la do o Cu ri ca, o Fer rão, o
Ja ra ra ca, a Lan ter na, o Chi co te, o Fa rol, o Pre go e i ro, ou o Inde pen den te (o
nome não faz ao ca so) o qual anun cia urbi et orbi que na no i te de... em
casa do ci da dão F... hou ve uma bri lhan te e nu me ro sa re u nião da gen te
mais gra da da ca pi tal; que se de mons trou o es ta do mi se rá vel a que tem
che ga do esta bela pro vín cia, dig na de me lhor sor te, sob a fu nes ta in -
fluên cia dos atu a is do mi na do res, e co mo era mis ter cen tra li zar e di ri gir a 
opi nião que por toda par te se ma ni fes ta va con tra eles; e como en fim se
cri a ra uma co mis são di re to ra, e fi ca ra as sen ta do que to dos os ma ra -
nhen ses, sem dis tin ção de par ti dos, e aba fan do os seus an ti gos res sen ti -
men tos, cu i das sem se ri a men te de unir-se e con ci li ar-se pa ra des mo ro na -
rem a in fluên cia omi no sa que os avil ta va e opri mia.

Pas sa dos al guns dias, aco de o pe rió di co con trá rio e as se ve ra
que uma ri dí cu la far sa aca ba va de re pre sen tar-se; que a re u nião fora mi -
se rá vel, e ape nas com pos ta do re fu go de to dos os par ti dos; que não há
nada mais es tú pi do do que a in cul ca da fu são, pois é bem co me zi nha a
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ver da de de que a exis tên cia dos di ver sos par ti dos é ine ren te à nos sa for -
ma de Go ver no, e in dis pen sá vel para o jogo re gu lar das ins ti tu i ções; que 
fi nal men te, a gran de ma i o ria ga nhou mu i to com se ver li vre des sa meia
dú zia de de ser to res, hoje to tal men te des con ce i tu a dos, por que se fo ram
lan çar aos pés dos seus an ti gos e en car ni ça dos ini mi gos.

É este o es pe tá cu lo que há três lus tros a esta par te a pro vín cia 
se tem ha bi tu a do a con tem plar; or ga ni za-se um par ti do as sim como
quem in cor po ra uma com pa nhia ou so ci e da de mer can til, e com mu i to
mais fa ci li da de, pois em vez de ser mis ter co lher ações, se me i am-se cir -
cu la res e pe rió di cos. A ma nia a este res pe i to tem che ga do a tal pon to
que já um ho mem aliás dis tin to, e que não pou co avul ta ra na cena pro -
vin ci al, se lem brou um dia de re co men dar a or ga ni za ção de um par ti do
em um sim ples ar ti go co mu ni ca do, em for ma de re ce i ta, em que vi nham 
pres cri tas a pu bli ca ção de um jor nal, o seu tí tu lo (nome de pás sa ro), a
epí gra fe, o for ma to, e até o pre ço de dous vin téns por cada fo lhi nha de
quar to, re ma tan do tudo com as lu mi no sas dou tri nas a pre gar, e a for mi -
dá vel in tri ga a ma ne jar com que den tro em pou co cor re ria tudo às mil
ma ra vi lhas!

E as sim como se or ga ni zam, as sim se dis sol vem, ou por uma
eva po ra ção len ta, ou por uma es tron do sa ex plo são, anun ci a da nos jor -
na is. Os dig nos mem bros li cen ci a dos, ou to mam logo ser vi ço nas com -
pa nhi as so bre vi ven tes, ou à fe i ção dos an ti gos par tos, e dos ga ú chos
mo der nos, vão re fa zer a de ban da da há al guns me ses ou anos de dis tân -
cia, sob a mes ma, ou nova ban de i ra de gri to de guer ra, se gun do di tam as 
con ve niên ci as do mo men to.

Nas duas pre si dên ci as que pre ce de ram a do Sr. Mon tal vão se
de ram mu i tas des tas ci sões, li gas, fu sões, dis so lu ções ele i to ra is, bem que
cer tas ini mi za des e agra vos de na tu re za par ti cu lar não de i xas sem de ter
sua in fluên cia nes ses di ver sos mo vi men tos e mu ta ções de ce nas. Os ba cu -
ra us, pou cos mas ilus tra dos, se gun do eles pró pri os di zi am, se des ta ca ram 
dos can gam bás, e fi ze ram ca u sa co mum com os mu ru ço cas, com quem pou -
co an tes ti nham an da do em guer ra ace sa, e os ja bu rus, que de há mu i to não
da vam si na is de vi da, a pon to de ser ma té ria con tro ver sa se eles exis ti am 
ou não, fi ze ram por aque les tem pos ato de res sur re i ção, e ar re ba nha ram 
par ti dis tas, no vos pela ma i or par te, ou co nhe ci dos por ha ve rem fi gu ra do 
sob di ver sos no mes e ban de i ras, e que en tão as se ve ra vam ha ver sido
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sem pre bons e fiéis ja bu rus, do ver da de i ro e puro ja bu ru que cir cu la va
nas ve i as de S. Exas os se nho res mi nis tros de es ta do. Mas os can gam bás,
que pou co va li am an tes da ci são – ba cu rau, é cer to que qua se nada com
ela per de ram, por que tam bém dos ja bu rus e mu ru ço cas se des ta cou al gu ma 
gen te à for mi ga e em pe que nos gru pos, e vi e ram es co rar o seu mal se -
gu ro edi fí cio, atra í dos pe las pro mes sas cos tu ma das de em pre gos, pa ten tes e 
can di da tu ras, que são o apa ná gio dos par ti dos go ver nis tas, e fa ti ga dos
ao mes mo tem po do mis ter pou co lu cra ti vo de opo si ci o nis tas.

Estes di ver sos par ti dos ti nham con se gui do re sol ver pro ble -
mas di fi cí li mos, como o de se acha rem to dos em es pan to sa mi no ria, e
de se fa ze rem guer ra vi o len ta apre go an do e apa ren tan do os mes mos
prin cí pi os, e o de sus ten ta rem a ad mi nis tra ção cen tral com ba ten do o
seu de le ga do. Em al gu mas ou tras oca siões po rém se tem dado a ano ma -
lia opos ta, qual a de sus ten ta rem o pre si den te, com ba ten do o Go ver no
que o man dou e sus ten ta.

Em ge ral os nos sos par ti dos têm sido fa vo rá ve is ao Go ver no
cen tral, e só lhe de cla ram guer ra, quan do de todo per dem a es pe ran ça
de ob ter o seu apo io, con tra os par ti dos ad ver sos que mais há be is ou
mais fe li zes sou be ram aca reá-lo para si. Des ta qua se uni ver sal pre ten são
e dura ne ces si da de de agra dar ao Go ver no re sul tam às ve zes as si tu a -
ções mais em ba ra ço sas, com pli ca das, cô mi cas e ri sí ve is. Os po bres che -
fes fa zem os mais es tu pen dos es for ços, dão sal tos mor ta is, equi li -
bram-se nos ares, e in ven tam uma al ga ra via vaga e ba nal com que pos -
sam, con ci li an do o pas sa do com o pre sen te, mas ca rar a in fâ mia da sua
apos ta sia, e a hu mi lha ção da sua sub ser viên cia.

Qual diz que todo o seu em pe nho é man ter a or dem (ou a li -
ber da de, por exem plo), e nada mais; qual se eri ge em cam peão ex clu si vo 
de uma cou sa vaga e in de ter mi na da a que cha ma a dig ni da de da pro vín cia ;
qual en fim de cla ra que na pro vín cia não há nem hou ve em tem po al gum 
par ti dos po lí ti cos, re du zin do-se toda a con ten da a ci ú mes e ódi os de fa -
mí lia, que en tre si ple i te i am a pre pon de rân cia nos ne gó ci os; e ter mi na
por afi an çar ao Mi nis té rio ou ao pre si den te que pode dis por dele e dos
seus, como for mais do seu agra do, e me lhor con vi er, a bem do pú bli co
ser vi ço.

Qu an do o Exmo Sr. Ber nar do Bo ni fá cio, im por tu na do das re -
cí pro cas re cri mi na ções e dos in de fec tí ve is pro tes tos de ade são e apo io
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des tes ilus tres che fes, os in ter ro ga va ou son da va ape nas, res pon di am
eles cada um por seu tur no: – A di vi sa dos can gam bás é Impe ra dor,
Cons ti tu i ção e Ordem. – Os mu ru ço cas só que rem a Cons ti tu i ção com o
Impe ra dor, úni cas ga ran ti as que te mos de paz e es ta bi li da de. Os ja bu rus
são co nhe ci dos pela sua lon ga e ina ba lá vel fi de li da de aos prin cí pi os de
or dem e mo nar quia: o Bra sil não po de me drar se não abri ga do à som bra
pro te to ra do tro no. Vêm os ba cu ra us por der ra de i ro, e di zem: “Nós pro -
fes sa mos em te o ria os prin cí pi os po pu la res; mas so mos as saz ilus tra dos
para co nhe cer mos que o es ta do do Bra sil não com por ta ain da o en sa io
de cer tas ins ti tu i ções. Ace i ta mos pois sem es crú pu lo a atu al or dem de
cou sas, como fato con su ma do, uma vez que o po der nos ga ran ta o gozo 
de to das as re ga li as dos ci da dãos. Esta mos até dis pos tos a pres tar-lhe a
mais fran ca e leal co o pe ra ção.”

O que fica dito acer ca dos par ti dos sir va para a sua in tro du ção
na ce na ele i to ral; para o di an te acha re mos oca sião de apre ciá-los mais de 
es pa ço e as sen to. Cum pre ago ra es bo çar al gu mas das fi gu ras mais pre e -
mi nen tes e ca rac te rís ti cas que apa re cem à tes ta de les.

Algu mas, diz Ti mon, por que em ver da de não cabe nas suas
min gua das for ças tra çar e es ten der nes ta gros se i ra tela quan tos na que le
tem po as pi ra vam à gra du a ção e hon ras de che fes e di re to res dos di ver sos
gru pos, pois su ce dia com eles qua se o mes mo que na Gu ar da Na ci o nal,
onde o nú me ro dos ofi ci a is com pe te com o dos sol da dos, se lhe não é
su pe ri or. Nes tas de li ca das cir cuns tân ci as o be nig no le i tor com pre en de rá 
oti ma men te que um dos pri vi lé gi os e en car gos do es cri tor é a ne ces si da -
de e a li ber da de de es co lher no meio des sa in fin da e va ri a da raça de can -
di da tos e pre ten den tes.

Eis aqui o dou tor Afrâ nio, um dos che fes mais con si de rá ve is
do par ti do can gam bá! tal vez por uma sim ples pre ce dên cia de ida de, o dis -
tin guiu e es co lheu seu pai para ir for mar-se a Olin da, pre te ri dos os ir -
mãos mais mo ços, bem que to dos mais fa vo re ci dos que ele pela na tu re -
za. Mas como o nos so fu tu ro dou tor nem por isso hou ves se bri lha do
mu i to no es tu do das dis ci pli nas que se pro fes sam no li ceu pro vin ci al; e
cor res se de pla no que os exa mes dos pre pa ra tó ri os se ri am aque le ano
bem ri go ro sos na aca de mia de Olin da; o bom do pai, de po is de pôr a
tra tos a ima gi na ção, fan ta si ou por fim uma agu da tra ça com que veio a
con se guir li vrar o es pe ran ço so jo vem da ig no mí nia de uma so le ne re pro va -
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ção. O en ge nho so ex pe di en te não po dia con tu do ser mais sim ples, e
con sis tiu em alon gar-lhe um pou co a vi a gem, fa zen do-o che gar até à
Ba hia, con vi da do pela fama de in dul gên cia e ca ri da de com que na aca -
de mia de me di ci na da que la pro vín cia se cos tu ma va pro ce der aos exa mes 
pre pa ra tó ri os. O jo vem Afrâ nio par tiu da qui em ja ne i ro, sa ben do mu i to
pou co do fran cês, qua se nada do la tim, e ain da me nos de ló gi ca e re tó ri -
ca; e nada obs tan te, em cou sa de dous me ses adi an tou-se ali de ma ne i ra
que fez com ple na apro va ção os seus exa mes de in glês, ge o gra fia, his tó -
ria e ge o me tria, e em tem po útil achou-se ma tri cu la do na imor tal aca de -
mia de ci ên ci as ju rí di cas e so ci a is, onde en tre mu i tos man ce bos de mé ri to, 
é cer to, se têm for ma do tan tos ou tros, ver da de i ros dou to res à me xi ca na.

O exem plo aber to por este ha bi li do so es tu dan te não fi cou
per di do; de en tão para cá mu i tos e res pe i tá ve is che fes de fa mí lia, che i os
de pa ter nal so li ci tu de, têm man da do os fi lhos a Olin da, com es ca la pela
Ba hia, sem que daí to da via lhes re sul te ma i or des pe sa, pois o Go ver no
da pro vín cia, con ven ci do da suma uti li da de da rá pi da pro pa ga ção das lu -
zes, de que é gran de pro te tor, con ce de ge ne ro sa men te o fa vor das pas -
sa gens de es ta do a es tes apro ve i tá ve is es tu dan tes, sem pre que o seu co -
le ga do Pará tem a sim pli ci da de de de i xar va gas, em aten ção aos nu me -
ro sos pe di dos ofi ci a is e ofi ci o sos que da qui lhe são di ri gi dos para esse
fim.

Qu an to ao pai do jo vem Afrâ nio, mal sou be do pro dí gio de vi -
do aos ares da an ti ga me tró po le do Bra sil, e à sua fe liz lem bran ça, exu -
be rou de jú bi lo, en cheu-se de or gu lho e des va ne ci men to, e fi cou ain da
mais con fir ma do na es pe ran ça de que o ra paz vi ria a ser a gló ria e am pa -
ro dos seus can sa dos anos.

Este da sua par te de di cou-se de todo o co ra ção a re sol ver o
se guin te pro ble ma: ob ter o di plo ma de ba cha rel com o me nor es tu do, e
com a ma i or des pe sa pos sí vel. Se o tem po não en trou na sua con ta, foi
por que os en fa do sos cin co anos do cur so aca dê mi co es tão con sig na dos
nos res pec ti vos es ta tu tos; que a não ser isso, te ría mos cer ta men te re pro -
du zi da a ma ra vi lha dos pre pa ra tó ri os. Mas ao me nos fez ele quan to es te -
ve em si para su a vi zar os sen sa bo res des te tem po de pro va ção e des ter ro,
pas san do-o nos ba i les e te a tros, ou a ca val gar gi ne tes, e gui ar car ros, fi a -
dos a cré di to, em pres ta dos ou alu ga dos, e re a li zan do qua se a mag ní fi ca
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as pi ra ção do bom La Fon ta i ne que de se ja va pas sar a me ta de do tem po a 
dor mir e a ou tra me ta de a fa zer cou sa ne nhu ma.

Man ge ant son fond avec les re ve nus.

Com esta di fe ren ça po rém que o nos so es tu dan te não es cre via
fá bu las nas ho ras va gas, e de vo ra va, não o pró prio pa tri mô nio, mas o da 
po bre fa mí lia. As dis tra ções re fe ri das e ou tras mais, os pas se i os ao Re ci -
fe, du ran te as pe que nas fé ri as, e à pro vín cia na tal, nas gran des; as se das,
as ca si mi ras va ri e ga das, os re ló gi os com ca de i as de ouro, os per fu mes e
un güen tos, e ou tros in fin dos ador nos e in gre di en tes dis pen sá ve is à
com pos tu ra de sua im por tan te pes soa, fun di ram du ran te es tes glo ri o sos
cin co anos pas san te de doze con tos de réis, e ain da aqui não com pre en do
o que por lá fi cou em dí vi das. Va leu, para de todo não ar ru i nar o pai,
que quan to a des pe sas or di ná ri as de mo ra dia e co mi da, o ra paz as evi ta -
va, abo le tan do-se o mais do tem po em casa de co le gas a quem nun ca
pa gou a quo ta que lhe ca bia nes se en car go; sem es te lou vá vel ex pe di en te,
se ria in fa lí vel a agra va ção do or ça men to aca dê mi co. Não falo tam bém
dos li vros, por que fe liz men te o dou tor Afrâ nio não ti nha a ma nia de les,
e nun ca com eles gas tou di nhe i ro.

Pas sa ram en fim aque les pro li xos cin co anos, ou me lhor di rei,
cin co sé cu los, e o es tu dan te que já de há mu i to acu dia ao nome de dou -
tor que gra ci o sa men te lhe li be ra li za vam ami gos e pa ren tes, viu-se re al -
men te fe i to e for ma do ba cha rel em ciên ci as ju rí di cas, so ci a is, eco nô mi -
cas, etc. O pu dor da his tó ria não per mi te re ve lar al gu mas ba i xe zas em -
pre ga das para al can çar este glo ri o so re sul ta do. Tam pou co di rei eu que a
car ta do dou tor con ti nha uma no ta que a fa zia de no mi nar em lin gua gem 
téc ni ca – car ta suja; e mu i to me nos as hor rí ve is ten ta ções que lhe vi e ram
de a fal si fi car, de lin do essa nota fa tal à sua gló ria. E a in dul gên cia é aqui
tan to mais ca bi da que os sa pi en tís si mos len tes ha vi am pro di ga li za do
car tas lim pas a ou tros tais e que jan dos, se não pi o res com pa nhe i ros.

Ima gi ne ago ra cada um os al vo ro ços com que a fa mí lia es pe -
ra va o dou tor, o fu tu ro de pu ta do e pre si den te, o ho mem que pela im -
por tân cia dos em pre gos que ha via de exer cer, e pelo mag ní fi co ca sa men to
que ha via de in fa li vel men te fa zer, era con si de ra do como a sua se gun da
pro vi dên cia. To dos os sa cri fí ci os iam ser com pen sa dos, os ma nos em
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dis po ni bi li da de se ri am abo le ta dos nes ta ou na que la re par ti ção, as ma nas 
ca sa ri am to das van ta jo sa men te... Pois bem! sal ta o nos so dou tor, e sal ta
com ele uma se nho ri ta de na riz ar re bi ta do, de cor sus pe i ta, e de um por -
te e ma ne i ras que de nun ci a vam uma edu ca ção equí vo ca. Era a dig na es -
po sa com quem o nos so dou tor se ha via re ce bi do pou co an tes da for -
ma tu ra, cu jas di fi cul da des, di zem, ti nham sido sin gu lar men te apla i na das
com este ca sa men to.

Não te nho aqui por fim pin tar um qua dro de fa mí lia; por isso 
di rei ape nas que gran de foi o de sa pon ta men to do pai quan do viu tão
de sa gra da vel men te des va ne ci do o seu bri lhan te pro je to de ca sa men to
rico; e que ao cabo de al guns me ses, as exi gên ci as dos cre do res que pro -
cu ra vam a sa tis fa ção dos su pri men tos fe i tos em Olin da, ago ra mais que
du pli ca dos com os ju ros, os amar gos dis sa bo res da po bre za, e a ín do le
de sa bri da e in su por tá vel da pe tu lan te per nam bu ca na, trou xe ram des gos -
tos e ri xas do més ti cas a prin cí pio, e lo go de po is tor na ram in dis pen sá vel
uma se pa ra ção. Eis aí em que de ram as es pe ran ças pa ter nas, ba se a das na 
for ma tu ra da que le fi lho pre di le to!

Pela pri me i ra vez co nhe ceu en tão o dou tor Afrâ nio o que
eram di fi cul da des fi nan ce i ras, pois até aque le tem po vi ve ra ele, ra paz
sol te i ro, com lar ga ten ça or de na da pelo seu caroá vel pro ge ni tor, sem
pen sar se quer nos sa cri fí ci os que era in dis pen sá vel fa zer para o pôr em
ter mos de sus ten tar a dig ni da de da sua pes soa e do seu nome. Ago ra
po rém ao pas so que se lhe ali vi a va a bol sa, sen tia pe sar os en car gos da
fa mí lia, pois com a mu lher lhe vi e ram os fi lhos. O dou tor alu gou um so -
bra di nho, meia mo ra da, e anun ci ou em di ver sos jor na is que ha via aber to 
o seu es cri tó rio de ad vo ga do, na rua tal, nú me ro tal, onde o en con tra ri am
im pre te ri vel men te das dez ho ras da ma nhã às três da tar de, nos dias úte is,
to dos os que qui ses sem hon rá-lo com a sua con fi an ça. Mas fos se co -
nhe ci men to da sua in ca pa ci da de, ou ca pri cho in jus to da for tu na, pou cos 
fo ram os que pro cu ra ram aco lher-se à som bra pro te to ra do seu pa tro cí -
nio, e des ses mes mos pou quís si mos os que pa ga ram o pou co tra ba lho
que lhe de ram a fa zer.

Enfim, e quan do to ca da já à de ses pe ra ção, pôde o dou tor
Afrâ nio con se guir um lu gar de juiz mu ni ci pal, à for ça de em pe nhos, e
re pre sen tan do-se ao pre si den te, não o seu me re ci men to, mas as ne ces si -
da des que es ta va pas san do, e a fa mí lia que ti nha às cos tas. Entre tan to,
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se is cen tos a se te cen tos mil-réis que em or de na dos e emo lu men tos lhe
ren dia o em pre go, eram ape nas o ter ço da sua ren da or di ná ria de es tu -
dan te, e mal po de ria bas tar para o ver niz das suas bo tas. Como ha via
pois de sa tis fa zer aos nu me ro sos en car gos de uma casa de fa mí lia, aos
seus gas tos dis pen di o sos, e aos ca pri chos sem con ta da sua cara-me ta de?
Os em prés ti mos e as com pras a cré di to, é cer to, adi am mo men ta ne a -
men te al gu mas di fi cul da des, mas essa veia seca por fim, e nem tudo se
pode ha ver por se me lhan te meio. Um dia acu diu ino pi na da men te ao es -
pí ri to atri bu la do do dou tor a idéia de pôr a jus ti ça em al mo e da; mas
hon ra lhe seja fe i ta, esse ne gro pen sa men to foi para logo ba ni do com
hor ror, que ain da en tão a po lí ti ca não o ti nha li ber ta do de cer tos es crú -
pu los e prin cí pi os, ou be bi dos com a pri me i ra edu ca ção ou gra va dos em 
sua alma pelo de do do Cri a dor. Até aque le tem po o dou tor Afrâ nio era
ape nas um moço dis si pa do, de vo ra do de pre ci sões e che io de pre ten -
sões, ini mi go do tra ba lho e do es tu do, e nada mais; mas por isso mes mo 
lhe não po dia con vir o ofí cio de juiz, que re quer tan to tra ba lho e re co -
lhi men to, e não dava para as suas des pe sas. Afer rou-se pois à po lí ti ca
como à sua der ra de i ra tá bua de sal va ção.

Como se tem vis to, era des ti tu í do de ta len to e so bre mo do ig no -
ran te; mas pos to que ini mi go do tra ba lho re co lhi do e so li tá rio que re -
que ria o es tu do da sua pro fis são, era do ta do da que la ati vi da de in qui e ta e 
vaga que cons ti tui uma das pri me i ras qua li da des dos que se dão ao mis -
ter da po lí ti ca. O dou tor Afrâ nio pos su ía em grau emi nen te o dom de
re pro du zir-se, e como na prá ti ca do mun do, e le i tu ra dos jor na is ti nha
ad qui ri do cer to ver niz ex te ri or, e apren di do uma cer ta al ga ra via ba nal
com que tan ta gen te ad qui re en tre nós re pu ta ção; em pou co tem po es ta -
be le ceu ex ten sas re la ções, cor res pon dia-se com a pro vín cia in te i ra, fre -
qüen ta va os clu bes e cír cu los mais im por tan tes, era in fa lí vel em pa lá cio,
con ver sa va com todo o mun do, dis cu tia ho ras in te i ras ques tões de par ti -
do e po lí ti ca, fa la va e en tre ti nha a to dos, e era re da tor-em-che fe do –
Pos ti lhão, ór gão prin ci pal dos can gam bás, a cujo par ti do se ha via li ga do
sem mais ou tra ra zão de pre fe rên cia, que a ne ces si da de de pro nun ci ar-se 
por al gum dos mu i tos em que se di vi dia a pro vín cia, para po der fa zer o
seu ca mi nho.

So li ci ta do e ab sor vi do as sim pe las suas ocu pa ções de par ti dis ta,
o pio le i tor po de rá ima gi nar como iri am à re ve lia os de ve res de juiz. O
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me ri tís si mo pas sa va três me ses cada ano na as sem bléia pro vin ci al de que 
era dig no mem bro, e em li cen ças todo o tem po que lhe era pos sí vel
obtê-las com ven ci men to. Se a isto jun tar mos as mu i tas e re pe ti das par -
tes de do en te, que dava, fi ca rá ma ni fes to que a jus ti ça era dis tri bu í da a
ma i or par te do ano por ju í zes le i gos e su plen tes. Qu an do lhe era de
todo for ço so en trar em exer cí cio, fa lha va às au diên ci as, ou com pa re cia
ne las tar de e a más ho ras; co mis si o na va o seu es cri vão para in qui rir tes -
te mu nhas, re tar da va os fe i tos in de fi ni da men te, e des pa cha va-os afi nal
com pre ci pi ta ção e in jus ti ça. Não se pode di zer que ven dia as suas sen -
ten ças, mas tran si gia à con ta das ele i ções, e como os seus es cri vães eram 
mu i tas ve zes os me di a ne i ros e cor re to res das ne go ci a ções, ou ti nham
pelo me nos per fe i to co nhe ci men to de las, eis o nos so juiz pos to tam bém 
na de pen dên cia de les, e a ad mi nis tra ção da jus ti ça re du zi da a tal es ta do,
que era mais que me dío cre a con fi an ça pos ta nela pe los li ti gan tes, e pe lo 
pú bli co em ge ral.

Qu an do era tem po de ele i ções, en tão pode-se di zer que todo
o tra ba lho ces sa va, ou era uma sim ples e rá pi da for ma li da de; juiz, es cri -
vães, be le guins, pro cu ra do res, pu nham-se em cam po a pas sar cha pas, e
não ha via des pa cho que se ne gas se, me di an te a ace i ta ção de uma lis ta.

Eis o dou tor Afrâ nio, e a sua vida até à épo ca a que te mos
che ga do. Na au sên cia ab so lu ta de todo e qual quer me re ci men to real que 
o tor nas se dig no do me nor elo gio, era não obs tan te con si de ra do uma
per so na gem im portan tís si ma, e to dos di zi am, fa lan do dele, ami gos, e
ain da ad ver sá ri os: – Nin guém ima gi na o que aqui lo é. – É su je i ti nho ca paz de
tudo. – É um ho mem de mil di a bos.

E Ti mon, bem lon ge de con tes tar a opi nião e con ce i to em
que o pú bli co o ti nha, de cla ra aqui nu a men te para edi fi ca ção da pos te ri -
da de, que o dou tor Afrâ nio, ho mem sem ta len to, ig no ran te, ma dra ço
quan to às obri ga ções de um ho mem sé rio, va dio, dis si pa do, ta ra lhão,
ta ga re la in su por tá vel, po lí ti co sem con vic ções e dig ni da de, obe ra do de
dí vi das, de vo ra do de am bi ção e ne ces si da des, já cor rom pi do pelo sis te -
ma das tran sa ções a que se ar re mes sa ra, era nada me nos um dos prin ci -
pa is che fes de par ti do nes ta he rói ca pro vín cia, em cu jos des ti nos exer cia 
de ci di da pre pon de rân cia, ora hos ti li zan do, ora do mi nan do ab so lu ta men te 
os seus dig nos pre si den tes. Como se fa zia se me lhan te mi la gre, Ti mon o
ig no ra. Fron te a fron te com o dou tor Afrâ nio, an da va o dou tor Bá vio,
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re da tor-em-che fe da Trom be ta e lu ze i ro do par ti do mu ru ço ca, que tão de -
sa bri da opo si ção fi ze ra ao Sr. Anas tá cio Pe dro.

Ha via nu me ro sos pon tos de con ta to e se me lhan ça no ca rá ter,
vida e fe i tos des tes dous ilus tres ad ver sá ri os; mas em al guns se dis tin gui am. 
À es co lha de Bá vio para dou tor pre si diu a mes ma fal ta de cri té rio que à
de Afrâ nio, pois era su je i to de me dío cre in te li gên cia, de pou co fe li zes
dis po si ções na tu ra is, e só à for ça de tra ba lho con se guia fa zer al gu ma
cou sa. Bá vio não fez o pro dí gio de es tu dar os pre pa ra tó ri os em um ou
dous me ses; ao con trá rio, ou por que se não apron tas se em tem po, ou
por que des se fal tas além do nú me ro le gal, es te ve em ris co de per der um
ano; va le ram-lhe po rém o Go ver no e a as sem bléia ge ral que, ri va li zan do 
de zelo, nes ta, como em tan tas ou tras oca siões, man da ram con tar-lhe o
tem po que pas sa ra como ou vin te, e apres sa ram com esta pro vi den te re -
so lu ção à épo ca em que a pá tria uti li za ria os ser vi ços de mais este sá bio
de per ga mi nho.

Tor na do à sua pro vín cia, e de sen ga na do de ob ter um em pre -
go por me i os pa cí fi cos e de sim ples so li ci ta ção, o dou tor Bávio ar re mes -
sou-se na car re i ra da po lí ti ca e do jor na lis mo, onde de sen vol veu uma tal
elas ti ci da de de prin cí pi os e de cons ciên cia, uma im pu dên cia tão che ia de 
can du ra e se gu ran ça, e um tão pro di gi o so ta len to para o in sul to e para a
ca lú nia, que era o ter ror dos seus ad ver sá ri os, e ob je to da ad mi ra ção
uni ver sal. Pe re gri nou por três ou qua tro par ti dos, sus ten tan do as dou tri -
nas e os in te res ses mais opos tos, sem pre com a mes ma ga lhar dia, se re ni -
da de e fal ta de cons ciên cia. Nin guém sa bia como ele adu lar e exa ge rar
as pa i xões, sen ti men tos e lin gua gem da fac ção a que mo men ta ne a men te 
e por aca so se acha va li ga do; não ha via ex ces so que não jus ti fi cas se, cri -
me pro va do que não ne gas se ou ate nu as se, in fâ mia que não atri bu ís se
aos seus con trá ri os. Este mi se rá vel, que não ti nha vida pró pria nem fa -
mí lia, abu sa va hor ri vel men te des ta van ta gem, ul tra jan do as alhe i as, e no -
tan do pon to por pon to, to dos os er ros e con tra di ções ine vi tá ve is em
uma car re i ra lon ga e no tá vel. O que mais de sa fi a va a sua ra i va apa ren te
era o ta len to, a hon ra, o brio e a su pe ri o ri da de em qual quer gê ne ro; e
era para ver o ad mi rá vel san gue-frio com que ma ne ja va a in ti mi da ção, o
sar cas mo, o in sul to ri dí cu lo e pun gen te, e os mais abo mi ná ve is ale i ves,
con tra os ho mens bem-nas ci dos e fa vo re ci dos do Céu, na tu re zas de or -
di ná rio sus ce tí ve is, in qui e tas e fe bris, e cuja co mo ção ner vo sa é um de li -
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ci o so es pe tá cu lo para o mi se rá vel que a pro vo ca, e para toda essa imen -
sa tur ba de cor rom pi dos que na di fa ma ção e que bra das re pu ta ções ho -
nes tas e pu ras vêem uma com pen sa ção para o seu pró prio des cré di to.

Fa lei na ra i va apa ren te do dou tor Bávio; é por que ele em pre -
ga va o lou vor e o vi tu pé rio com a ma i or in di fe ren ça, e tão dis tan te do
ódio como do amor, re pu tan do tudo como me ros ex pe di en tes para che -
gar a seus fins. Os dis cur sos que re ci ta va, os ar ti gos de jor na is e car tas
que es cre via aos ami gos, as pro tes ta ções de fé, que fa zia, eram para ele
mes mo ob je to de es pi ri tu o sa zom ba ria. São fra ses ta be li o as (di zia), e
sim ples es ti lo de for ma li da de.

Este ho mem ti nha-se tor na do ver da de i ra men te te mí vel, por
ser su pe ri or a toda e qual quer cor re ção e ex pro bra ção. Dir-se-ia uma es -
pé cie de Mi trí da tes a quem o há bi to de to mar, des ti lar e pro pi nar o ve -
ne no pre ser va va já de todo o per ni ci o so efe i to dele. Se lhe da vam de
ros to com al gum dos mu i tos opró bri os da sua vida, ria-se, e re pli ca va
com ou tro ma i or de sua in ven ção. Um ho mem gra ve e ho nes to, pun gi -
do um dia por um ul tra je cru el, deu-lhe pu bli ca men te com um chi co te;
no dia se guin te o dr. Bá vio, re pro du zin do no seu jor nal to dos os in sul -
tos da vés pe ra, adi ci o nou-lhes com rara in tre pi dez o epí te to de co bar de! 
Para bem ca rac te ri zar a épo ca, Ti mon deve acres cen tar que nem esta au -
daz in ver são de idéi as e po si ções, nem a san gui no len ta afron ta re ce bi da
e im pu ni da, fi ze ram des me re cer o dou tor na con si de ra ção de que go za -
va; ao con trá rio me drou em cré di to e in fluên cia, fi cou tido co mo um
ho mem a toda pro va, e não só do mi na va os seus ad mi ra do res e ami gos,
o que não era gran de ma ra vi lha, se não que sou be por ve zes im por-se
for ço sa men te ain da àque les que o de tes ta vam e des pre za vam; por que,
di zia, a tá ti ca e as con ve niên ci as do par ti do as sim o exi gem.

Che ga ago ra a vez do dou tor Bár to lo. Que di fe ren ça en tre
este dig no es cri tor pú bli co, e os dous que o pre ce de ram na nos sa des cri -
ção! O jo vem Bár to lo es tu dou de ve ras, con se guiu for mar-se sem fa zer
gran des des pe sas a seu pai, e so bre tu do sem re cor rer a ba i xe zas e fa vo -
res; pois o pou co ou mu i to que sa bia, va lia e re pre sen ta va, de via-o a si
mes mo, isto é, à na tu re za e ao es tu do. De ve mos po rém con fes sar que
não era ne nhum pro dí gio, pos to que es ti ves se fir me men te ca pa ci ta do do 
con trá rio, e não se fi zes se ro gar para o dar a en ten der, ou dizê-lo cla ra -
men te, a todo pro pó si to e oca sião. O nos so dou tor tam bém ha via já pe -
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re gri na do por di ver sos par ti dos, mas esta ins ta bi li da de não era nele re -
sul ta do de es pe cu la ção ou de au sên cia ab so lu ta de cren ças, se não de
uma cer ta flu tu a ção de idéi as e prin cí pi os que não de pen di am de sua
von ta de. Por ou tra, ele mes mo ig no ra va ao cer to o que que ria, e tudo,
nas suas pa la vras e pro ce di men to, era vago quan to aos fins a que ati ra va.

Não obs tan te, o dou tor Bárto lo se ha via cons ti tu í do o após -
to lo ex clu si vo da mo ra li da de pú bli ca, e bra da va de con tí nuo con tra a
cor rup ção dos con tem po râ ne os e a má fé dos seus co le gas, sus ten tan do
que só ele com pre en dia e exer cia dig na men te o sa cer dó cio da im pren sa,
essa po de ro sa ala van ca da ci vi li za ção, esse ór gão le gí ti mo dos ver da de i ros
in te res ses do país, essa ra i nha do uni ver so, en fim, como ele lhe cha ma va 
na lin gua gem pom po sa de seus ar ti gos de fun do. E a cada um dos tais
ar ti gos que pu bli ca va, ei-lo na rua a ob ser var e a go zar do seu tri un fo,
isto é, da sen sa ção ex tra or di ná ria que de vi am ne ces sa ri a men te pro du zir
na opi nião. Nem sem pre o dou tor se con ten ta va de es cre ver e pu bli car
pela im pren sa os seus es cri tos; mu i tas ve zes os lia pes so al men te aos seus 
ad mi ra do res. Um dia sur pre en deu-me ele des cu i da do, e ful mi nou-me à
que i ma-rou pa sem dó nem pi e da de com a le i tu ra de um ar ti go que pu -
bli ca ra ha via oito anos, e ti nha pela obra-pri ma da sua elo qüên cia, no
qual de sen vol via o úni co sis te ma ca paz de sal var-nos do abis mo.

O dou tor Bárto lo tra va va dis cus sões quo ti di a nas com os seus
co le gas, não só acer ca dos ho mens, in te res ses e ques tões da qua dra ou
atu a li da de, mas tam bém so bre a ori gem e or ga ni za ção das so ci e da des, a
bem da or dem em pe ri go, ou em de fe sa da li ber da de ame a ça da. Era
para ver en tão o como ele se es can de cia e lan ça va em ros to aos ad ver sá -
ri os o modo ver go nho so por que pros ti tu íam o jor na lis mo, a mi sé ria e
es tu pi dez dos ar gu men tos a que re cor ri am, e so bre tu do a es can da lo sa
má-fé com que sem pre guar da vam as suas res pos tas para as vés pe ras da
sa í da de va por, a fim que este não le vas se logo o con tra ve ne no. O dou -
tor Bávio, que lhe co nhe cia a bal da, in ven ta va às ve zes uma ane do ta, ou
ati ra va-lhe um re mo que; e eis o nos so Bárto lo, que, sem dar pela in ten -
ção ma li ci o sa do con trá rio, ia a es sas nu vens, es cre via uma lon ga de fe sa
da sua vida e fe i tos, e in vo ca va o tes te mu nho do cam po e da ci da de,
acer ca da sua vir tu de, de sin te res se, in de pen dên cia, amor à jus ti ça, fir me -
za de ca rá ter e in va ri a bi li da de de prin cí pi os.
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Tí nha mos as sim al gu mas ve zes, a par da im pren sa par ti dá ria,
in te res se i ra, ma lé vo la e de tra to ra por cál cu lo, a im pren sa cân di da e in gê -
nua, e nin guém pode cal cu lar a con su ma ção enor me e inú til de pa pel e
tin ta que fa zia só esta es pé cie par ti cu lar.

O co ro nel San ti a go era um ri ca ço, se nhor de mais de tre zen -
tos es cra vos aFa zen da dos e de al guns pré di os na ca pi tal, além de um par 
de con tos de réis que tra zia a ju ros de dous e três por cen to ao mês e
com boas hi po te cas. Este nos so es ti má vel com pa tri o ta ti nha con se gui do 
em pre gar três fi lhos, que ti nha, como ama nu en ses e guar das da al fân de -
ga, e co bi ça va para si mes mo um lu gar de fe i tor ou de te sou re i ro que o
aju das se a vi ver na ci da de, onde as des pe sas, di zia ele, eram ex ces si vas e
in su por tá ve is.

A es tas pre ten sões unia às ve zes o pen sa men to vago de fa -
zer-se ele ger de pu ta do ou ain da Se na dor, e ale ga va con si go mes mo que
para ob ter es ses ele va dos car gos ti nha os do tes mais es sen ci a is, como
era ser ho mem abas ta do, in te res sa do na sus ten ta ção da or dem, e mo nar -
quis ta sin ce ro e de co ra ção. Mas es ses vôos te me rá ri os da sua ima gi na -
ção, o sr. co ro nel para logo os re pri mia, pa re cen do-lhe que o que lhe pe -
dia o co ra ção eram so nhos im pos sí ve is de re a li zar-se. A ex pe riên cia po -
rém fará ver que S. Sª era so bra da men te mo des to.

O po bre do pre ten den te vi via en tre tan to a cor te jar o seu par -
ti do, e não saía de pa lá cio, sen do for ça con fes sar que os nos sos dig nos
pre si den tes o re ce bi am com mu i ta de fe rên cia, sem dú vi da do mi na dos
pela im por tân cia da sua ele va da po si ção so ci al, que ro di zer, pela sua ri -
que za, que, como se sabe, é um gran de ele men to de or dem, e dá aos que 
a pos su em o ca rá ter, o nome e to das as vir tu des de ho mem de bem.

Nin guém ig no ra que quan do foi des pa cha do a go ver nar aque -
la fa mo sa ilha, es cre veu San cho a sua mu lher: “Par ti rei em pou cos dias,
e sa be rás que vou com gran dís si mo de se jo de ajun tar di nhe i ro, pois a
mim me di zem que to dos es tes go ver na do res no vos fa zem o mes mo.”
Ou tro tan to não ousa Ti mon as se ve rar dos nos sos go ver na do res, mas
em ge ral um pre si den te do bra o jo e lho ao be zer ro de ouro onde quer
que o en con tra; a ri que za os ofus ca, e se não é para eles o úni co, é se gu -
ra men te o pri me i ro me re ci men to. Vir tus post num mos.

O co men da dor Sa ra i va era ou tro ri ca ço, mais li mi ta do, e me nos 
só li do que o seu ami go co ro nel, a quem até se di zia que era de ve dor de
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não pe que na quan tia a prê mio. Como po rém cos tu ma va dar ba i les e jan -
ta res, e pos su ía um ele gan te car ro que sa bia ofe re cer com gra ça, os pre si -
den tes lá iam ter, e com ser o se nhor co men da dor um gran de san deu, não 
de i xa va por isso de ser tam bém o me lhor em pe nho para S. Exas.

O co ro nel Pan ta leão, obe so e gra ve, per so na gem no gê ne ro
do se nhor Ito bad do Za dig de Vol ta i re, vi via, como ele, en fa tu a do do seu 
gran de mé ri to, sem po der ati nar como é que a um mor tal tão fa vo re ci do 
do Céu em do tes pes so a is e da for tu na, tudo, não obs tan te, saía ao re vés 
do que em pre en dia e de se ja va.

S. Sª ha via afi nal des gar ra do para a opo si ção, mas du ran te
mu i to tem po ca pri cha ra em fa zer de im par ci al, e à con ta des se gran de
me re ci men to, exi gia da pro vín cia e dos par ti dos vo ta ções es pon tâ ne as e
cons ci en ci o sas, em toda e qual quer ele i ção que se ofe re cia. Os jor na is
mo te ja vam lá des ta no bre im par ci a li da de, e no meio dos mo te jos, e na
su ces são dos re ve ses, cada vez se des va ne cia mais o pres tí gio des te gran -
de nome pro vin ci al.

O Sr. Qu in ti li a no do Vale era um ra paz de vin te e cin co anos,
do ta do de gran de ati vi da de e ro bus tez, ou sa do de ação e de pa la vra,
pró prio em suma para fi gu rar em um gol pe de mão ele i to ral, à fren te de
um gru po de con quis ta do res de ur nas. Já ha via em duas ele i ções pres ta do
os seus ser vi ços a dous par ti dos opos tos sem que ne nhum os ga lar do -
as se, pois foi a em pe nhos par ti cu la res de D. Se mí ra mis da Encar na ção
que ob ti ve ra de po is dis so um lu gar de guar da da al fân de ga. Para ti rar o
tí tu lo e fa zer o far da men to do em pre go, to mou di nhe i ro em pres ta do,
que nun ca mais pa gou; e jul gan do-se ar ran ja do, ca sou-se com uma ra pa -
ri ga po bre, fun din do nos cor ti na dos da cama, ja ca ran dás e mais mo bí lia, 
o va lor de dous úni cos es cra vos que ti nha e ven deu, ser vin do-se daí
por di an te com uma ne gra alu ga da. Den tro de um ano achou-se com
um fi lho, e co me çou a ar re pen der-se da as ne i ra que ti nha fe i to, como ele
pró prio di zia, até à sua cara-me ta de. Esta pela sua par te não an da va mu i -
to sa tis fe i ta, pois nem o ca sa men to lhe pa re ceu cou sa tão ape te cí vel
como ima gi na ra em seus so nhos de ra pa ri ga, nem as pri va ções que já
es ta va so fren do, e a per se gui ção dos ca i xe i ros que de bal de lhe ba ti am à
por ta para co brar as con tas, eram mu i to pró pri as para fazê-la sa bo re ar o 
novo es ta do.
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O or de na do do Sr. Qu in ti li a no era mes qui nho, dous ou três
con tra ban dos que pas sou, de ram pou co, o jogo que ten tou, qua se nada,
pois re pa ran do os par ce i ros que ele ar re ca da va os ga nhos, e não pa ga va
as per das, o evi ta vam cu i da do sa men te. Entre tan to era in dis pen sá vel so -
le ni zar o ba ti za do do pe que no com a de cên cia que exi gia o ca rá ter da
fa mí lia a que per ten ci am; e não hou ve re mé dio se não ven der o em pre -
go, ven cen do nes ta oca sião os con se lhos da mu lher, que além da que la
ur gen te ne ces si da de a sa tis fa zer, jul ga va não fi car-lhe mu i to bem ter um
ma ri do guar da da al fân de ga. Esta ne go ci a ção pro du ziu du zen tos
mil-réis, para logo ba ra te a dos em to a lhas de ren da, e no ba i le do ba ti za -
do. Dis se-se en tão pela boca pe que na que não era este o pri me i ro em -
pre go que o Sr. Qu in ti li a no re du zia a di nhe i ro. Sem de ter-me a ave ri guar 
este pon to, di rei so men te que ces san do a pou ca ren da que ti nham, os
dous es po sos vi ram-se de ve ras sal te a dos pela mi sé ria; a mu lher nun ca
mais apa re ceu em pú bli co, e o ma ri do saía, sim, à rua, mas com uns sa -
pa tos es bu ra ca dos e um pa le tó de cor pro ble má ti ca. O bom moço que i -
xa va-se amar ga men te das in jus ti ças da sor te, que to das atri bu ía a ser fi -
lho do Ma ra nhão, por que se fos se ba i a no ou ma ri nhe i ro, di zia ele, era im -
pos sí vel que já não es ti ves se ar ran ja do. Como po rém lhe pro me tes sem
um lu gar da câ ma ra mu ni ci pal no açou gue, logo que se re a li zas se o pró -
xi mo tri un fo ele i to ral, o Sr. Qu in ti li a no se ha via pro nun ci a do de novo, e 
era de fato um dos mais exal ta dos e in so len tes can gam bás da que le tem po.

Esta he rói ca ci da de de São Luís co nhe cia, ad mi ra va e sus ti nha 
mais em seus qua dris as se guin tes per so na gens:

O dr. Mévio, aju dan te-de-cam po ou de ga ze ta do dr. Bávio.
O dr. Azam bu ja, juiz mu ni ci pal do ser tão do Qu e bra-Bun da,

que es ta va pron to a fa zer toda a qua li da de de tran sa ções, con tan to que o 
re mo ves sem para a ca pi tal.

O con se lhe i ro Artur, uma per fe i ta nu li da de, lem bra do, não
obs tan te, e efe ti va men te apro ve i ta do para to dos os em pre gos pro vin ci a is,
nos qua is nada fa zia que lu zis se e apa re ces se.

O te nen te-co ro nel Fa gun des, o ca pi tão Ri car do Gar cia, e o
te nen te Ca da val, cujo prés ti mo e ap ti dão já fi ca ram além es bo ça dos, e
eram cer ta men te dig nos de um pin cel mais há bil.

Ti mon ter mi na aqui esta pe que na ga le ria, não sim ples men te
de con tem po râ ne os, se não de per so na gens ver da de i ra men te his tó ri cas, e 
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já do do mí nio do pas sa do; e li son je ia-se de que do es tu do des tes ti pos
ou mo de los pos sam os pre sen tes e os vin dou ros ti rar li ções pro ve i to sas
para as suas re la ções po lí ti cas e para a prá ti ca dos ne gó ci os em ge ral.

Era com tais par ti dos, e com tais che fes que ti nha de ha ver-se 
o Exmo Sr. Ber nar do Bo ni fá cio. O Go ver no não lhe ha via po si ti va men te 
re co men da do que pa tro ci nas se de pre fe rên cia a ne nhum de les, an tes o
mi nis tro do Impé rio lhe dera cla ra men te a en ten der que uma vez que a
or dem não fos se per tur ba da, di ri gis se as cou sas como bem lhe pa re ces -
se, e me lhor con vi es se aos seus in te res ses. Assim que o Sr. Ber nar do
Bo ni fá cio, de po is de ma du ra men te re fle tir e pe sar o pró e o con tra, to -
mou a sá bia e cô mo da re so lu ção de per ma ne cer im par ci al no meio de
um povo de tão boa aven ça; e essa re so lu ção ma ni fes tou-a ele por meio de
cir cu la res re di gi das de um modo tão há bil, que para o di an te, se as cir -
cuns tân ci as mu das sem, de ne nhum modo lhe pu des sem ser vir de em ba -
ra ço.

Essas cir cu la res pro me ti am exe cu ção se ve ra da lei, dis tri bu i -
ção im par ci al da jus ti ça, e fir me za da pri me i ra au to ri da de no cen tro dos
par ti dos. Mas além des sa vaga e tri vi al fra se o lo gia, S. Exª já em ofí ci os,
já em con ver sa ções, mos trou par ti cu lar em pe nho na ex tin ção dos qui -
lom bos que in fes ta vam cer tas pa ra gens da pro vín cia, e pelo seu in cre -
men to ver da de i ra men te es pan to so, tra zi am as sus ta dos os po bres la vra do -
res, por quan to, di zia ele, nada lhe rou ba va tan to os cu i da dos como a
agri cul tu ra que es ti ma ra ver er gui da do pro fun do aba ti men to em que ja -
zia. E nes se ge ne ro so in ten to, e para não li mi tar os seus be ne fí ci os a
uma pro te ção me ra men te pas si va, lem bra va S. Exa a ur gen te ne ces si da -
de de apro ve i tar os fér te is are a is do vas to mu ni cí pio da Tu tóia, com a
cul tu ra do pal ma chris ti, ar bus to uti lís si mo, que es ta va sen do um fe cun do
ma nan ci al de ri que zas para os es tran ge i ros, que de tudo sa bem ti rar par -
ti do, e me dra vam a olhos vis tos com os nos sos des cu i dos e ig no rân cia.
Que era lás ti ma que nós mu i to mais fa vo re ci dos em ter ras are no sas, nos 
de i xás se mos ven cer em in dús tria e ati vi da de, con sen tin do que à nos sa
vis ta, e den tro dos mu ros da nos sa pró pria ca pi tal, de fi nhas sem à pura
mín gua de grãos e ou tras subs tân ci as apro pri a das, duas mag ní fi cas fá bri cas
de ex tra ir óle os, mon ta das aliás sob tão be los aus pí ci os. Que na Eu ro pa
já nin guém que ria ou vir fa lar em gás, que este agen te de ilu mi na ção es ta va 
a pi que de ser des tro na do em to das as ruas e sa lões das prin ci pa is ci da des 

162 João Fran cis co Lisboa



pelo óleo de pal ma chris ti, cuja luz cla ra e ra di an te ofus ca va e ce ga va; que
os ho lan de ses es ta vam ti ran do mi lhões do que lhes vi nha das suas pos -
ses sões asiá ti cas, sen do os ja va ne ses prin ci pal men te con su ma dos na sua
fa bri ca ção e apu ra ção.

Por cer ca de dous me ses, era este o tema obri ga do das pa les -
tras do pre si den te; e por mais que os par ti dá ri os lhe fa las sem em re pa ra -
ções, or ga ni za ções, ele i ções, voto li vre, sus ten ta ção da or dem, apo io ao
Go ver no, S. Exa, de cli nan do tudo, aí vi nha im pre te ri vel men te com o pe -
ri go imi nen te dos qui lom bos, e com seu ina pre ciá vel óleo de pal ma chris ti.
Den tre os que pe las ne ces si da des da sua po si ção eram obri ga dos a pro -
cu rar e ou vir S. Exa, uns im pu ta vam as suas pre ga ções a tá ti ca e ar dil,
ou tros a uma sim ples ma nia, e qua is en fim a um sin ce ro de se jo de me -
lho rar a de ca den te la vou ra da pro vín cia: to dos con vi nham po rém em
que a cou sa já che i ra va a uma ver da de i ra ma ça da.

A opo si ção que mal se po dia sus ter, atro pe la da pe las ad mi nis -
tra ções an te ri o res, não en ca rou a prin ci pio com maus olhos os pro je tos
do pre si den te, pois quan do me nos lo gra va com eles uma es pé cie de tré -
guas, em que po dia res pi rar, mas como nem por isso a sua si tu a ção me -
lho ras se, man ti das as cou sas no sta tus quo, e adi a das sem pre as re pa ra -
ções em que ela fa zia todo o fun da men to, e pe las qua is tan to se ins ta la -
va, já co me ça va por fim a mur mu rar do óleo, e so bre tu do con tra os qui -
lom bos, pois que a pre tex to de des truí-los, via que eram quo ti di a na men -
te re for ça dos vá ri os des ta ca men tos, pos tos, como dan tes, à dis po si ção
dos agen tes po li ci a is, seus ad ver sá ri os. O dia da ele i ção se apro xi ma va...

Os can gam bás, pelo con trá rio, já des con ten tes com a im po lí ti ca 
e ines pe ra da de mis são do sr. Anas tá cio Pe dro, e acos tu ma dos à no bre fran -
que za des te exí mio ad mi nis tra dor, não po di am to le rar que o Go ver no
per des se o tem po com o que eles cha ma vam fri o le i ras, e che ga vam mes -
mo a sus pe i tar que es ses pre ten di dos pro je tos de me lho ra men tos ma te -
ri a is en co bri am al gum pla no fu nes to, ur di do con tra a sua le gi ti ma in -
fluên cia e pre do mí nio. Por al gu mas re ve la ções fi de dig nas que mu i to de -
po is me fo ram fe i tas, fui in for ma do de que um rom pi men to for mal es ti -
ve ra imi nen te, e se não che gou a es ta lar, foi isso de vi do à pru dên cia do
Dr. Afrâ nio, e às me i as-pa la vras do te nen te-co ro nel Fa gun des, o va li do e 
ami go par ti cu lar de S. Exª, os qua is, cada um pela sua par te, e sob tons
di ver sos, fi ze ram ver que con vi nha, e era de ri go ro sa ne ces si da de ter pa -
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ciên cia e es pe rar; que um rom pi men to tão in fun da do e pre ma tu ro iria
dar gos to aos con trá ri os; que nem por isso ha via ra zão de que i xa, pois
se o pre si den te não ha via pro te gi do o par ti do por atos di re tos e po si ti -
vos, o de i xa va con tu do nas po si ções van ta jo sas em que o en con tra ra;
que isso mes mo já era uma gran de des van ta gem para os mu ru ço cas, que
ta ma nhas es pe ran ças ha vi am con ce bi do com a mu dan ça de pre si den te, e 
na da to da via ti nham ain da al can ça do; que se de i xas sem es tar qui e tos por 
al gum tem po, e não se ha vi am de dar mal, pois os mes mos mu ru ço cas,
can sa dos de es pe rar em vão, não tar da ri am mu i to a es po car, e nes se caso
não te ria o Go ver no re mé dio se não apo i ar-se de ci di da men te no gran de
par ti do can gam bá. E o sr. Fa gun des acres cen ta va a meia-voz, e com ar de
mis té rio – que o pre si den te ti nha ra zão em con tem po ri zar, que a pri me i ra
au to ri da de da pro vín cia não se ha via logo de ci dir sem es tu dar o ter re no, 
e ama ci ar as cou sas, mor men te quan do a de mis são do Anas tá cio em
par te se atri bu ía a se ha ver ele tor na do um par ti dá rio tão acér ri mo; mas
que ele Fa gun des lhes as se gu ra va que o pre si den te bem co nhe cia de que 
lado es ta va a ma i o ria, e nun ca cer ta men te iria con tra ela.

Estas con si de ra ções pe sa ram gran de men te nos con se lhos can -
gam bás, por que, em der ra de i ra aná li se, este gran de e in ven cí vel par ti do
bem co nhe cia que nada mais te ria a es pe rar se o apo io do Go ver no lhe
fos se ti ra do e trans fe ri do aos seus con trá ri os.

Assim, em vez do des gos to que re sul ta ra das pri me i ras im -
pres sões, os seus jor na is e che fes en tra ram a afe tar sa tis fa ção e se gu ran ça,
abun dan do to dos na lin gua gem do pre si den te, que até com pro me ti am,
exa ge ran do, e dan do já a la vou ra por bem e de vi da men te sal va e prós pe -
ra. Escre ve ram-se e de di ca ram-se a S. Exª vá ri as dis ser ta ções e me mó ri as
so bre o pal ma chris ti em par ti cu lar, e as subs tân ci as ole a gi no sas em ge ral;
e ten do va ga do um lu gar de te sou re i ro por aque les tem pos, o co ro nel
San ti a go pôs-se em mo vi men to, e deu ares e mos tras de que rer trans fe -
rir uma de suas Fa zen das de Gu i ma rães para a Tu tóia, por que a cul tu ra
da man di o ca e da cana o ti nham qua se re du zi do à úl ti ma mi sé ria, se gun -
do di zia. O en tu si as mo por fim su biu a tal pon to, que já se não fa la va e
es cre via de ou tra cou sa, se não do pal ma chris ti, do seu óleo ma ra vi lho so,
das ri que zas, que a pro vín cia de via co lher da ex plo ra ção des ta mina, e da 
ne ces si da de de nos dar mos mais à in dús tria do que à po lí ti ca, ob je to até
en tão ex clu si vo das nos sas mal di ri gi das aten ções e es té re is dis cus sões.
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Des te modo con se guiu o Sr. Ber nar do Bo ni fá cio atra ves sar
in có lu me os pri me i ros me ses da sua glo ri o sa ad mi nis tra ção, en tre ti do o
pú bli co dos par ti dos com esta pelo me nos ino cen te di ver são, e S. Exª,
com os ba i les e jan ta res que os no tá ve is das fac ções ad ver sas, bem
como os ne u tros e im par ci a is, lhe ofe re ci am al ter na da men te e à por fia.
Infe liz men te esta lua-de-mel não po dia atu rar por toda a eter ni da de, e o
nos so doge pro vin ci al bem de pres sa e a sua pró pria cus ta teve de co -
nhe cer que não há des po só ri os que não an dem su je i tos a ca mar ços e
dis sa bo res de todo o gê ne ro.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV

ÚLTI MA MÃO DE RE CRU TA MEN TO – CAN DU RA DE PRE SI DEN TE –
ROM PI MEN TO – PO LÊ MI CA – OS PE QUE NOS JOR NA IS – UMA VOZ
DO OU TRO MUN DO, OU A CAN DI DA TU RA DO SR. ANAS TÁ CIO PE -
DRO.

DEU-SE por úl ti mo o fa tal rom pi men to, e as ca u sas ime di a -
tas que o de ter mi na ram fo ram as se guin tes. A cor te ex pe di ra or dens
aper ta das para o re cru ta men to, e os can gam bás, que ha vi am con ser va do
to dos os car gos de po lí cia, se de ram pres sa em apro ve i tar o pou co tem -
po que res ta va an tes da sua sus pen são ele i to ral, pas san do a mão nos
pou cos pa tu léi as que res ta vam aos di ver sos gru pos con trá ri os de ba cu ra us,
mu ru ço cas e ja bu rus. Acon te ceu, co mo sem pre, que ao pas so que eram re -
cru ta dos al guns ho mens la bo ri o sos e ho nes tos, e mes mo al guns che fes
de fa mí lia, a quem se não dava quar tel, pelo só fato de per ten ce rem a
par ti dos ad ver sos, eram pou pa dos quan tos va di os, réus de po lí cia e mal -
fe i to res se abri ga vam sob a ban de i ra dos re cru ta do res. Eram pou pa dos,
bem en ten di do, mo men ta ne a men te, e por que as ele i ções ba ti am à por ta; 
pas sa da a cri se e a ne ces si da de do ca ce te au xi li a dor, ou tro acor do se to -
ma ria.



Os re cru ta dos eram ime di a ta men te se qües tra dos e afer ro lha -
dos nos ca la bou ços mi li ta res e po rões dos na vi os de guer ra, pos tos in -
co mu ni cá ve is, e sob a ame a ça da chi ba ta; e os seus ami gos e fa mí li as só
vi nham no co nhe ci men to do su ces so ao cabo de al guns dias, por da rem
fal ta de les, e pela pu bli ci da de, ru mor e apa ra to com que a me di da se
exe cu ta va em gran de.

As di ver sas opo si ções se agi ta ram em pre sen ça des te ex tra or -
di ná rio mo vi men to, e os res pec ti vos che fes se di ri gi ram a pa lá cio, mu ni dos
de do cu men tos, não só a re pre sen tar con tra o modo acer bo e ater ra dor
por que o re cru ta men to se fa zia, como a re cla mar a sol tu ra dos in di ví -
du os isen tos do ser vi ço, em vir tu de de pro fis sões, es ta do ci vil, mo lés tia,
ou ida de avan ça da. S. Exª res pon dia com o sor ri so nos lá bi os e com
uma afa bi li da de en can ta do ra que sen ti ria mu i to se as vi o lên ci as ar güi das
fos sem ver da de i ras, que ia in con ti nen ti pro ce der às ne ces sá ri as ave ri gua -
ções, que os de lin qüen tes se ri am pu ni dos, que em todo caso fi cas sem
cer tos que as suas or dens não eram aque las, e nes te pon to lhes mos trou
a cir cu lar ex pe di da, onde po si ti va men te re co men da va a ma i or mo de ra ção
nos me i os, e o ma i or es crú pu lo na es co lha e apre en são dos re cru tas. E
acres cen tou que quan to aos in di ví du os isen tos, mais que nin guém sen tia 
ele não lhes po der va ler, pois ha vi am já as sen ta do pra ça, vis to que nos
três dias que a lei lhes fa cul ta va para jus ti fi ca rem os seus mo ti vos de
isen ção, nada ab so lu ta men te ha vi am re cla ma do, e que já ago ra só lhes
res ta va re cor re rem ao Go ver no im pe ri al, por in ter mé dio dos seus res -
pec ti vos co man dan tes.

O le i tor ju di ci o so po de rá fa zer idéia de como fi ca ri am os ilus -
tres che fes opo si ci o nis tas com esta cân di da apo lo gia pre si den ci al; sa í ram 
de pa lá cio ar den do em fu ror, e bem re so lu tos a co me çar a guer ra, vis to
que da paz já na da se pro me ti am. Não que eles fi zes sem o me nor caso
dos po bres-di a bos co lhi dos nas re des do re cru ta men to, os qua is sa cri fi -
ca ri am sem he si ta ção, e de mu i to bom gra do, se nis so lhes fos se qual -
quer van ta gem; mas por que no mes mo re cru ta men to, no mau su ces so
da re cla ma ção, na con ser va ção e in so lên cia dos re cru ta do res, viam pro vas
ir re fra gá ve is da par ci a li da de da pre si dên cia. Em vão S. Exª, que não
que ria tão cedo ver-se pri va do dos cô mo dos da sua po si ção an te ri or,
des pa chou-lhes o pres ti mo so Fa gun des; de bal de an dou este de casa em
casa re pre sen tan do os in con ve ni en tes de um rom pi men to in qua li fi cá vel
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com um pre si den te que os não hos ti li za va, e es ta va fir me men te re so lu to 
a fa zer res pe i tar os di re i tos da opo si ção nas pró xi mas ele i ções. Pois não
viam que o Sr. Ber nar do Bo ni fá cio não ti nha con ti nu a do a dura per se -
gui ção dos seus an te ces so res? Qual era o ato di re to e pes so al de S. Exª
de que se po di am que i xar? Qu e ri am por ven tu ra que con tra as ins tru -
ções do Go ver no, con tra os con se lhos da pru dên cia mais vul gar, ti ves se
ele pro ce di do de cho fre a uma in ver são ge ral, des fa zen do tudo quan to ha -
vi am pra ti ca do as três ad mi nis tra ções an te ri o res? Espe ras sem mais al -
gum tem po, e tal vez mu i to bre ve se con ven ces sem das boas in ten ções
de que se acha va ani ma do o Exmo Sr. Mas ca re nhas.

To dos es tes ar gu men tos des fe cha ram em vão, por que além
da lon ga exas pe ra ção de par ti dos há tan to tem po opri mi dos, que em vez 
das re pa ra ções que re cla ma vam, só viam no vas per se gui ções, acon te ceu
que por aque le tem po che gas se da cor te a no me a ção do Dr. Afrâ nio
para o lu gar de se cre tá rio da pre si dên cia. Não hou ve quem não atri bu ís se
o des pa cho a re co men da ção se cre ta de S. Exª, prin ci pal men te o Dr. Bár -
to lo, que ha via por me i os in di re tos so li ci ta do o car go para si; e que na -
que la oca sião, já iden ti fi ca do com a opo si ção, cla mou que se o ti ves sem
ou vi do a ele, a guer ra ter-se-ia de cla ra do logo des de o mo men to em que 
S. Exª en trou a ter gi ver sar, re cu san do de mi tir os agen tes po li ci a is da fac -
ção que opri mia a pro vín cia.

O que po rém aca bou com to das as he si ta ções foi o ru mor
vago que en tão se der ra mou de que S. Exª se ban de a ra, em vir tu de de
re co men da ções po si ti vas do Mi nis té rio a quem a de pu ta ção can gam bá,
numa pe ri go sa cri se par la men tar, im pu se ra essa con di ção como pre ço
dos seus vo tos, que o fra ci o na men to da ma i o ria tor na ra de ci si vos.

A Trom be ta pu bli cou en tão o se guin te elo qüen tís si mo ar ti go:
“Fal ta ría mos ao mais sa gra do dos nos sos de ve res, tra i ría mos

os in te res ses da pro vín cia que nos viu nas cer, e a con fi an ça que em nós
de po si ta o gran de par ti do mu ru ço ca, se hoje não er guês se mos nos sa dé bil 
voz para de cla rar alto e bom som que a pro vín cia não me lho rou com a
mu dan ça de pes soa, e con ti nua de ba i xo do mes mo sis te ma de opres são
das pre si dên ci as tran sa tas. Sim, im pos sí vel, e mes mo cri mi no so, fora
dis si mu lar por mais tem po; o Exmo Sr. Mon tal vão de Mas ca re nhas en -
tre gou-se nos bra ços da fac ção imo ral que per deu os seus an te ces so res! O
vi o len to e fe roz re cru ta men to que as so la a pro vín cia in te i ra; a no me a ção

Jor nal de Timon 169



dos che fes da fac ção para os car gos mais im por tan tes; o des pre zo com
que S. Exª, sur do aos cla mo res da opi nião pú bli ca, tra ta as mais
bem-fun da das que i xas con tra a sua po lí ti ca de as sas si nos e sal te a do res,
tudo pro va que os ca la mi to sos tem pos dos Anas tá ci os e Si mões vão re -
co me çar, tudo pro va que a gran de ma i o ria da pro vín cia vai mais uma
vez ser ex pos ta às vin gan ças, pro tér via, e mal va dez des sa fac ção zi nha ri -
dí cu la, des sa mi no ria im per cep tí vel, por quem S. Exª se tem de i xa do ca -
val gar!

“Mas não se en ga ne o Sr. Ber nar do Bo ni fá cio com a lon ga ni -
mi da de do par ti do da or dem; ele sabe ali vi ar os seus de ve res com os seus
di re i tos, ele sa be rá ocu par o seu pos to de hon ra, e se S. Exª não ar re pi ar
car re i ra, ace i ta rá com dig ni da de a luva que tão lou ca men te se lhe ati ra.

“É des gra ça sem igual que os de le ga dos, nes ta pro vín cia, do
Go ver no im pe ri al, des co nhe çam de um modo tão mi se rá vel as ver da de i -
ras in fluên ci as dela, para en tro ni za rem por meio de vi o lên ci as e tran sa -
ções ver go nho sas, um pu gi lo de ga rim pe i ros que sem o apo io do Go -
ver no nun ca va le ri am cou sa al gu ma.”

O Pre go e i ro abun dou no mes mo sen ti do, e con clu iu do se guin te
modo:

“É mu i to, se nho res da go ver nan ça, é mu i to abu sar da dig ni -
da de do par ti do ba cu rau! A pa ciên cia do povo tem li mi tes, e ai da que les
que des co nhe ce rem este as ser to de eter na ver da de! Há um quar to de sé -
cu lo que o povo foi cha ma do a to mar par te no ban que te so ci al, e des de
en tão até esta fu nes ta atu a li da de, que os seus di re i tos são so fis ma dos,
sua na ci o na li da de ofen di da, sua dig ni da de cal ca da aos pés. Oh! Cum pre
pôr um pa ra de i ro a tais des man dos! Tre mei do dia da vin gan ça! Qu an do 
soar a hora fa tal no re ló gio dos sé cu los, este povo tão dó cil, tão pa cí fi co, 
tão so fre dor, er guer-se-há como um só ho mem, e ar ro ja rá à ca be ça de
seus vis opres so res, fe i tos em mil pe da ços, os fer ros ig no mi ni o sos com
que ain da hoje se vê ma ni e ta do!”

O Dr. Bár to lo es cre veu dous ar ti gos, mo de lo de ar gu men ta -
ção e elo qüên cia ju rí di ca, nos qua is, com as ins tru ções de 10 de ju lho
nas mãos, e mais leis e avi sos a res pe i to, pro va va as nu me ro sas ile ga li da -
des pra ti ca das com a pri são e re cru ta men to de tais e tais in di ví du os.

O Pos ti lhão res pon deu a to dos pelo se guin te modo:
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“Ve ri fi ca ram-se en fim nos sas pre vi sões! A fac ção dos in sa ciá -
ve is, acom pa nha da dos seus in se pa rá ve is ra bos-leva, aca ba de rom per com 
o Exmo Pre si den te da pro vín cia, pe lo modo mais in so len te e in qua li fi cá -
vel. Os pre tex tos para a ce le u ma, que le van ta ram, fun dam-se no re cru ta -
men to a que se está pro ce den do, e na acer ta da no me a ção do nos so dis -
tin to ami go e cor re li gi o ná rio, o Sr. Dr. Afrâ nio, para o car go de se cre tá rio
da pre si dên cia.

“Não é de hoje que la men ta mos o tri bu to de san gue que nos -
sa po pu la ção é obri ga da a pa gar, e o modo como se faz sua per cep ção,
sem dú vi da pou co con sen tâ neo às lu zes do sé cu lo; po rém que fa zer em
face das emer gên ci as ex tra or di ná ri as da atu a li da de? Não é por sem dú vi -
da quan do nos está imi nen te uma guer ra es tran ge i ra; não é quan do a
fera da anar quia, so la pan do as ba ses da so ci e da de, ame a ça ta lar nos sos
cam pos, que se há de pre te rir in te res ses tão vi ta is para cu i dar-se na con -
fec ção de um có di go re gu la dor do re cru ta men to, que aliás mu i to e mu i -
to de se já ra mos ver plan ta do no meio de nos sas ins ti tu i ções. A nin guém
mais com pun gem do que a nós os ri go res de tão pe sa do tri bu to; mas os
se nho res mu ru ço cas e com pa nhia que na atu a li da de tan to gri tam con tra
ele, por que o não re gu la ram de um modo mais con vi nhá vel no fa tal
qua triê nio de seu omi no so do mí nio? Ah! é por que en tão es ta vam ocu -
pa dos em chu par as te tas das va qui nhas gor das, e nem um mo men to
po di am dis pen sar em fa vor do po bre povo, sem pre ví ti ma da sua pre po -
tên cia, quan do no po der, e de suas ins ti ga ções anár qui cas, quan do na
opo si ção! Quem vos não co nhe cer, que vos com pre, se nho res li be ra is
de en co men da!

“Qu an to ao pro ce di men to de S. Exª nes te ne gó cio, po de mos
as se ve rar que tem sido o mais fran co e jus ti ce i ro, hon ra lhe seja fe i ta.
Ele há re co men da do o ma i or es crú pu lo no re cru ta men to, mas sem pre
que acon te ce ser pre so por en ga no al gum in di ví duo isen to pe las leis vi -
gen tes, é pron to em dar or dem de sol tu ra, uma vez que o re cru ta do no
pra zo le gal apre sen te do cu men tos, ou pes so as ami gas da or dem que
com pro vem suas isen ções.

“Mas os po bres re cru ta dos que uma dura ne ces si da de so ci al
obri ga ao ser vi ço não pas sam de me ros pre tex tos para os nos sos fi dal -
gos opo si ci o nis tas; a ver da de i ra es pi nha que tra zem atra ves sa da na gar -
gan ta é a no me a ção do nos so ami go o Dr. Afrâ nio, que a pro vín cia in te i ra
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ado ra; e de quem es ses in dig nos não des co nhe cem suas be las qua li da -
des, seu ca rá ter si su do, sua hon ra dez e va li o sos ser vi ços. Infe liz men te o
Sr. Afrâ nio não sabe pac tu ar com a imo ra li da de; e eis o mo ti vo da des -
co mu nal oje ri za que lhe vo tam os nos sos ga rim pe i ros po lí ti cos, tão fá ce -
is em atas sa lhar tudo o que é hon ra e me re ci men to, to dos os que não
co mun gam suas idéi as.

“O Exmo pre si den te da pro vín cia há sido alvo de igua is sar -
cas mos e do es tos, po rém ni mi a men te hon ra do e pres ti gi o so, es co ra do
em uma ilus tra ção ad qui ri da por me i os le gí ti mos, e re ves ti do de um ca -
rá ter sé rio e res pe i tá vel, está ele aci ma de tais im pu ta ções, e em po si ção
de vo tar ao me re ci do des pre zo os ve ne no sos la ti dos des ses imun dos e
ri dí cu los pig me us.

“Co nhe ça S. Exª que ra zão tí nha mos para o pre ve nir con tra o 
can to da se re ia e as adu la ções dos vis fo li cu lá ri os que hoje o de tra tam;
de há mu i to co nhe ce mos os par tos de es tra té gia a que es tão ha bi tu a dos,
e como de re pen te pas sam da mais fe do ren ta ba ju la ção para as mais
por cas ar ri e i ra das. Entre tan to o dig no ad mi nis tra dor deve fe li ci tar-se
por um tal re sul ta do, que lhe re do bra a es ti ma dos ho mens de bem, e
cada vez mais des con ce i tua a in fa me roda di re to ra da pan di lha.

“Ou tro ofí cio, meus se nho res; as bi chas já não pe gam; vos sos 
me i os já são mu i to co nhe ci dos. Me lhor fora que côns ci os da vos sa nu li -
da de, e da ab je ção em que ten des ca í do, vos re me tês se is ao ol vi do, para
de al gum modo fa zer es que cer vos sos fe i tos. Tal vez en tão a pro vín cia,
ilus tra da e ge ne ro sa como é, vos per do as se os tres lou ca dos pla nos que
por tan tas ve zes ten des de bal de for ja do con tra sua pros pe ri da de, e vos
en tre gas se ao des pre zo, de que uni ca men te sois dig nos.

O res pe i tá vel pú bli co que ad mi rou o es tro abun dan te, o es ti lo 
co lo ri do, e o apro pri a do dos ter mos e fi gu ras que bri lha vam nes te ar ti -
go, ne nhum si nal de es tra nhe za ma ni fes tou quan do sou be que era da la -
vra do in sig ne Dr. Afrâ nio que a si pró prio se ba ra te a va tan tos elo gi os; e 
em ver da de nada ti nha que es tra nhar, pois sa bi da cou sa é como nes ta
boa ter ra se se gue tan to à ris ca a fa mo sa má xi ma: Cada um por si, e Deus
por to dos. Quem aqui se em pe nha na po lí ti ca, e as pi ra a qual quer car go,
ou às hon ras po pu la res, já sabe como tem de ha ver-se, e que há de fa zer
de pro cu ra dor in rem pro pri am; pede, so li ci ta, ofe re ce-se, de fen de-se, ba -
ra te ia-se elo gi os, tudo por si, e para si. Se en cru zar os bra ços, à es pe ra
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que os ami gos sa i am e pu nam por ele, ou que o país, gra to aos seus ser -
vi ços, ou sub ju ga do pe los seus ta len tos, o ga lar doe es pon ta ne a men te,
não di rei que fi ca rá sem pre fra u da do em suas es pe ran ças, mas re ce io
que pou co se adi an te na car re i ra.

Seja como for, o ata que da Trom be ta e do Pre go e i ro, e a de fe sa
do Pos ti lhão, as si na la ram uma nova si tu a ção, e for ça ram o Sr. Ber nar do
Bo ni fá cio, mu i to con tra seu gos to, a sair da po si ção dú bia e cô mo da em
que até en tão pu de ra con ser var-se. Daí por di an te, e à pro por ção que
cres cia o ar dor dos par ti dos em luta, no tou-se que ele fa la va me nos em
qui lom bos e pal ma chris ti, até que já por fim não pro fe ria mais pa la vra a
tal res pe i to, se bem que os seus in jus tos ad ver sá ri os, com re pe ti dos e
pun gen tes epi gra mas, se es for ça vam quan to po di am para avi sar-lhe a
lem bran ça de tão glo ri o sos pro je tos. Até os seus es crú pu los de le ga lis -
mo e im par ci a li da de fo ram gra du al men te per den do aque la pri mi ti va e
in do má vel ri gi dez, com que S. Exª ta pa va a boca aos mais exi gen tes; os
can gam bás já se iam ob ten do hoje uma, ama nhã ou tra me di da, sem ha ve -
rem mis ter usar de am ba ges e cir cun ló qui os, como nos pri me i ros dias
de hós pe de; fa la va-se crua e nu a men te em nome, e nos in te res ses do
par ti do, e era às ve zes o pró prio Sr. Mas ca re nhas quem lem bra va esta
de mis são, e aque la no me a ção, como meio de alen tar a sua gen te, e de re -
fre ar os des man dos da opo si ção. Quem o acre di ta ra? nos úl ti mos tem -
pos, o pa lá cio da pre si dên cia to mou as apa rên ci as de um clu be tu mul tu -
o so, a con cor rên cia quo ti di a na era ex tra or di ná ria, não ha via che fe ou in -
flu en te que se não jul gas se com di re i to a in va dir a se cre ta ria e di tar or -
dens aos res pec ti vos ofi ci a is, e tal ha via que ali mes mo, à vis ta de to dos,
mi nu ta va or dens, por ta ri as, ins tru ções, de mis sões, no me a ções, e as le va -
va a S. Exª que as si na va sem re pli car.

É fá cil ima gi nar como a po bre pa tu léia an ti go ver nis ta se ria
di zi ma da, quin ta da, ou an tes re cru ta da em mas sa. As de mis sões, é cer -
to, não se de ram em mas sa, por já não ser pos sí vel, pois as su ces si vas
de pu ra ções a que ha vi am pro ce di do o Sr. Anas tá cio Pe dro e seus dig -
nos an te ces so res, ra re fa zen do as fi le i ras con trá ri as, ti nham sin gu lar -
men te su a vi za do a ta re fa do Exmo Mas ca re nhas nes ta par te; mas, hon -
ra lhe seja fe i ta, hou ve-se com tal de ci são e fir me za na úl ti ma re vis ta
do pes so al amo ví vel, que um só ad ver sá rio lhe não es ca pou, e já por
fim o fu ror de de mi tir não pou pa va os pró pri os par ti dis tas acu sa dos
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ou sim ples men te sus pe i tos de frou xi dão e ti bi e za. As de cla ra ções de
in com pa ti bi li da de fa zi am o seu ofí cio com a cos tu ma da elas ti ci da de, e
como as exi gên ci as va ri a vam se gun do as lo ca li da des, so bre o mes mo e
idên ti co as sun to ia uma de ci são para San gra-Ma ca cos, e ou tra di ver sa
para Qu e bra-Bun da, ha ven do to da via o cu i da do de en re dar as ques -
tões, e en ver ni zar a lin gua gem de modo tal, que as apa rên ci as fi cas sem
sal vas quan to fos se pos sí vel.

S. Exa, como já ob ser va mos, não re pli ca va cou sa al gu ma,
nem o Dr. Afrâ nio e con só ci os lho con sen ti ri am; mas im pos sí vel era
to lher que cis mas se no seu foro in te ri or, e no si lên cio da re sig na ção
vol ves se olha res sa u do sos e tris tes para os tem pos fe li zes em que ao
seu des can so e in de pen dên cia, se jun ta va a adu la ção uni ver sal. Os ba i -
les e jan ta res ha vi am ces sa do; o es pan to so ex pe di en te diá rio, as mar -
chas e con tra mar chas dos des ta ca men tos, a re cep ção e ex pe di ção dos
cor re i os ci vis e mi li ta res lhe ab sor vi am to dos os mo men tos, e o tra zi am
de con tí nuo afli to e ex te nu a do, so bre agra va rem os seus an ti gos e ha -
bi tu a is acha ques. De um lado, a opo si ção em fu ror; do ou tro a tur ba
go ver nis ta exi gen te, es fa i ma da, in sa ciá vel, im pla cá vel, in ces san te: era
um ver da de i ro beco sem sa í da. A me nor he si ta ção po de ria per dê-lo,
por que no pon to em que as cou sas ti nham che ga do, a opo si ção, ace sa
em ódio não que re ria, e já so bre mo do fra ca não po de ria, ain da que
qui ses se, sus ten tá-lo con tra a pre po tên cia da fac ção con trá ria, que ele
pró prio en gran de ce ra e exal ta ra. Nes tas cir cuns tân ci as, S. Exª ace i ta va
a sua po si ção, re do bra va de ener gia, e sus pi ra va pelo mo men to em que 
mu ni do do di plo ma de de pu ta do pu des se ir na cor te lo grar o fru to de
suas glo ri o sas fa di gas.

E ti nha ra zão; a má von ta de e có le ra da opo si ção já não
res pe i ta va con si de ra ção al gu ma, e S. Exª era tra ta do nos seus jor na is
por modo tal, que por ve zes es te ve a pon to de ar re pen der-se de ha -
ver ace i ta do uma no me a ção que aliás re ce be ra com tan to al vo ro ço e
es pe ran ça.

O Pre go e i ro di zia:
“De po is que me teu o pes co ço de ba i xo da can ga, o nos so

Exmo tem-se com ple ta men te es que ci do do seu mi mo so pal ma chris ti,
nome pom po so com que S. Exª quis eno bre cer a sua bor ra de car ra pa to, 
pen san do que os ma ra nhen ses eram to li nhos para se de i xa rem pren der
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nes sas te i as de ara nha, e ve rem im pas sí ve is seus tres lou ca dos pla nos. No 
mes mo des pre zo ca í ram os qui lom bos, que a prin cí pio ser vi ram de pre -
tex to para re for ça rem-se os des ta ca men tos nos dis tri tos onde a opo si -
ção pre pon de ra de ci di da men te. S. Exª já nem fala em tais qui lom bos,
hoje mais nu me ro sos e au da zes que nun ca; já não pre ci sa de pre tex tos
para co brir a pro vín cia de sol da dos; a sua im pu dên cia, o seu des fa ça -
men to é tal que as se ve ra de pú bli co que há de le var a opo si ção e a ma i o -
ria da pro vín cia a ba i o ne ta! Mas quan to se en ga na o Sr. Ber nar do, se
pre su me que os ma ra nhen ses se de i xa rão bi go de ar; ou se esse vil es cra -
vo da in fa me ralé que en xo va lha a nos sa bela e in fe liz pro vín cia, exe cu -
tar sua ame a ça, e co nhe ce rá, mas tar de, o abis mo a que o acar re ta ram
seus de tes tá ve is con se lhe i ros!”

E o Ba cu rau, pe rió di co de pe que no for ma to, que apa re ceu
por aque les tem pos, anun ci a va “que S. Exª ia cada vez a pior das suas
ma ca co as. O mes tre Be ne di to bar be i ro ar ran cou-lhe a se ma na pas sa da
o úl ti mo den te; es ta im por tan te ope ra ção tor nou-se in dis pen sá vel,
por que o che i ro que lan ça va a boca era já in su por tá vel. A cha ga da
per na está em um es ta do ver da de i ra men te las ti mo so; S. Exª só ex pe ri -
men ta al gum alí vio ba nhan do-a com co zi men to de pal ma chris ti (vul go
car ra pa to-bran co). O en car re ga do dos la va tó ri os, o dig nís si mo al ve i -
tar-fer ra dor Ca da val, que S. Exª no me ou ca pi tão da Gu ar da Na ci o nal,
tem de sem pe nha do este im por tan te mis ter com uma pe rí cia su pe ri or a 
todo o elo gio. Mes mo no es ta do em que se acha, ber ra o Sr. Bo ni fá cio
que há de dar cabo de toda a ge ra ção dos mu ru ço cas, ba cu ra us e ja bu -
rus. Pum!”

A La gar ti xa: “De sa pa re ceu ao Dr. Afrâ nio um bode par do, ca -
tin guen to, e chi fru do, na tu ral do rio de S. Fran cis co, tem uma bi che i ra
na per na, e ia mon ta do por um Pos ti lhão. Quem o apa nhar e le var pelo
ca bres to a seu dono, na se cre ta ria do Go ver no, será gra ti fi ca do com um
quar ti lho de óleo de pal ma chris ti.”

O Chi co te: “S. Exª ex pe ri men tou no do min go al gu mas me lho -
ras, e foi pas sar o dia ao sí tio do seu pres tá vel e pa ci en tís si mo ami go Fa -
gun des. Cons ta que S. Exª co me ra com bas tan te ape ti te, es pe ci al men te
um pas tel pre pa ra do pe las de li ca das mãos da se nho ra do pa chor ren to
te nen te-co ro nel, a Exma D. Arsê nia, e com pos to dos in gre di en tes se -
guin tes: Ra me la, mon co de si mon te, chu lé den tre os de dos dos pés, fé cu la ani mal e
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man te i ga de den tes.10 O Sr. Ber nar do lam beu os be i ços. Infe liz men te so -
bre ve io-lhe à no i te uma in di ges tão, e te ria es pi cha do a pú tri da car ca ça,
se não fos se o des ve lo e ca ri da de com que em suas ân si as o tra ta ram à
por fia os ilus tres hós pe des.

“A res pe i ta bi lís si ma Srª D. Urra ca (con ti nu ou o mes mo pe -
rió di co em ou tro ar ti go), de po is do es tron do so ba i le que deu a S.
Exª, sen tiu-se gra ve men te in co mo da da de náu se as, e cer tas afec ções
no ven tre. Cons ta-nos que se re ti ra para sua Fa zen da a to mar águas
fér re as, e as se ve ra o seu es cu lá pio que a mo lés tia não lhe du ra rá me -
nos de nove me ses. S. Exª, o Ber nar do, fica in con so lá vel, mas de es pe -
ran ça.”

O Fer rão: “Olé! Vai sair à luz ma ra nhen se (é uma luz de óleo
de pal ma chris ti) o Au xi li a dor da agri cul tu ra. Terá por em ble ma uma bes ta sen -
de i ra car re gan do em uma can ga lha, dous mui gran des ca çuás, che i os de
es ter co po pu lar, e se men tes ou grãos de car ra pa to.”11

– “Co çan do-se-lhe o lom bo com je i to, e dan do-se-lhe dous
as so bi os fla u te a dos, não há me lhor bes ta de car ga do que D. Bo ni fá cio;
con sen te can ga lha, al bar da, chi co te, es po ra, tudo quan to lhe que i ram
bo tar. Que apre ciá vel ani ma le jo!”12

“Sr. Re da tor. – Um dia des tes, pas san do eu pela pra ia do Des ter -
ro, tive uma dor de bar ri ga, e aga chei-me, de po is olhan do em der re dor, vi
um pa pel lar go, todo sujo; o caso era aper ta do, e fui a ele. Pas so-lhe a mão,
e no ato de levá-lo..., leio em le tras gran des – POSTILH... Não pude mais;
o di a bo do pa pel trans for mou-se em um en xa me de ca bas ou ma ri bon dos,
que não tive tem po se não de cor rer com as cal ças nas mãos. Pes te, que
nem para isto ser ves! Olhe, Sr. Ba cu rau, dou-lhe de con se lho que não to que 
na que le cha pim, pois fede mais que um can gam bá!”13

– “O Sr. Dr. Afrâ nio dá um doce a quem lhe apre sen tar um
do cu men to au tên ti co que pro ve o grau de pa ren tes co em que ele se
acha para com uma ne gra que foi es cra va do avô do Sr. co ro nel Pan ta -
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leão. S. Sª está re que ren do uma co men da, e por isso cu i da de co li gir seus 
tí tu los de no bre za.

– “Per gun ta-se ao Sr. Fa gun des, por que ra zão se des man chou 
o ca sa men to da sua que ri da mana Sa biá com o Dr. Azam bu ja? Se ria por
ca u sa dos fan tas mas que fa zi am apa ri ções no te lha do? S. Sª não ig no ra o 
fun da men to da cou sa!”

Ti mon pro tes ta de novo a seus le i to res que nes tas di ver sas
ci ta ções con ti nua a guar dar a mais es cru pu lo sa fi de li da de, pois todo o
seu pro pó si to é dar exa ta men te a co nhe cer os nos sos cos tu mes po lí ti -
cos, e o pa pel que faz a im pren sa, no meio des tes de ba tes. Os ar ti gos
apre sen ta dos são pela ma i or par te ex tra í dos dos jor na is da opo si ção,
que nas épo cas de ma i or efer ves cên cia bla so nam de mais ani ma dos e
es pi ri tu o sos; mas nin guém cre ia que o Go ver no e os do seu par ti do
des de nhas sem o em pre go de ins tru men tos se me lhan tes: o Bum ba,  o
Fa ís ca, o Cu ri ca e o Ba da lo sus ten ta vam um fogo cru za do com a La gar ti -
xa, o Fer rão, o Chi co te e o Papa-mos ca, bem que em ge ral os in sul tos e pi -
lhé ri as do par ti do do mi nan te fos sem mais fri os, e me nos pun gen tes
que os da opo si ção, por que aque le, como mais cer to da vi tó ria, dava
me nor im por tân cia a esta es pé cie de de sa ba fo.

O Pre go e i ro, a Trom be ta e o Pos ti lhão, im pres sos em três co lu nas
e gran de for ma to, as pi ra vam às hon ras de pe rió di cos ver da de i ra men te
sé ri os; po lí ti cos e mo ra is; mas os seus dig nos re da to res, que não ex ce -
di am a qua tro, se acu sa vam re ci pro ca men te de es cre ver tam bém para os 
pe que nos jor na is, e to ma dos de um hor ror pro fun do e igual, las ti ma vam 
o grau de ab je ção e imo ra li da de a que a pro vín cia ti nha des ci do, com tão 
as que ro sas pu bli ca ções!

As cou sas con tu do não ha vi am che ga do a este pon to ex tre mo 
de fu ror e exa cer ba ção en tre os par ti dos, go ver nan tes e go ver na dos,
sem que ou tras mu i tas ce nas se re pre sen tas sem, to das dig nas de es pe ci al 
men ção, e nas qua is o jor na lis mo in fa ti gá vel fa zia sem pre um pa pel im -
por tan te, pos to que va ri as se de tom, aco mo dan do-se à di ver si da de das
cir cuns tân ci as e as sun tos.

Antes po rém que en tre mos a des cre ver es sas no vas ce nas,
pede a ra zão que de i xe mos aqui con sig na dos dous im por tan tes do cu -
men tos, pro va ir re fra gá vel de que a cons tân cia, a ami za de, a boa fé e a
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can du ra, ain da não fo ram de todo ba ni das da Ter ra, e que o ho mem,
só por que se em pe nha na po lí ti ca, nem por isso des pe a pri mi ti va ino -
cên cia, e faz ab di ca ção so le ne de to dos os sen ti men tos de hon ra. Por
um dos va po res en tra dos do Sul, re ce beu o co ro nel San ti a go a se guin te
car ta:

Ilmo Amº e Sr. co ro nel San ti a go.

Ba hia 18 . . . . . . . de 184.

“Pos to que as mi nhas duas úl ti mas car tas a V. Exª ain da não ti ves sem tido
res pos ta, não me que ro pre va le cer des sa omis são, sem dú vi da in vo lun tá ria, para de i xar
de es cre ver ao meu ami go, e sa ber de sua sa ú de, e de toda a ilus tre fa mí lia, pois fe liz -
men te não per ten ço ao cír cu lo da que les que por um sim ples apar ta men to se es que cem 
de suas afe i ções, e de to dos os ob sé qui os re ce bi dos.

“As no tí ci as que lhe pos so dar des ta pro vín cia são as mais fa vo rá ve is ao
gran de par ti do a que te mos a hon ra de per ten cer: o seu tri un fo é in fa lí vel, e a opo si -
ção, côns cia de sua der ro ta, tem per di do de todo a tra mon ta na, e qua se to ca do as ra i as
da de ses pe ra ção. Há de acre di tar o meu ami go, que es tes mi se rá ve is pre ten de ram lan -
çar mão de me i os sub ver si vos, e que só ar re pi a ram car re i ra, à vis ta da de ci são e ener gia 
do Exmo pre si den te, e do che fe de po lí cia? Pois é um fato po si ti vo. Esta cá fi la de pes -
ca do res de águas tur vas hoje nega tudo, e o F. me teu-se nas en co lhas, di zen do que
nun ca su bi rá por me i os vi o len tos, e an tes quer aban do nar a car re i ra po lí ti ca. Bem os
co nhe ce mos, é por que as uvas es tão ver des. Enfim, meu ami go, os mal va dos não dor -
mem, mas gra ças à Pro vi dên cia, que se tem amer ce a do de nós, o Bra sil vai mar chan do
no ca mi nho da or dem e do pro gres so bem en ten di do.

“Per mi ta-me ago ra o meu ami go que lhe fale em ou tro ob je to que me diz
pe cu li ar men te res pe i to, e por isso mes mo es tou bem cer to há de in te res sá-lo. Mu i tas
das prin ci pa is in fluên ci as da qui têm di ri gi do-se-me, que ren do que eu en tre na cha pa,
por esta pro vín cia, do par ti do go ver nis ta; mas eu te nho-lhes fe i to sen tir que ha ven do
con tra í do um em pe nho sa gra do para com os ma ra nhen ses, não po dia ace i tar tão su bi -
da hon ra, sem tra ir de ve res, cuja inob ser vân cia aco i ma ria por so bre mim a ter rí vel pe -
cha de in gra to, que a todo cus to de se jo evi tar. Ain da não de sis ti ram da sua pre ten são,
mas eu te nho sig ni fi ca do-lhes que mi nha re so lu ção é ina ba lá vel.

“E pois, o meu ami go co nhe ce rá quan to é mis ter con ver gir to dos os es -
for ços para que aí tri un fe a mi nha can di da tu ra, vis to como aban do no uma ele i ção se -
gu ra, pelo ca pri cho e pun do nor que te nho em apre sen tar-me na câ ma ra como re pre -
sen tan te pelo Ma ra nhão, não só em ra zão do que V. Sª  não ig no ra, como para al gum
modo pa gar a dí vi da que es tou para com essa bela pro vín cia.

“Mi nha mu lher en via sa u do sas re co men da ções à Exma Srª D. Pe tro ni lha, e
pede-lhe te nha a bon da de ace i tar uma dú zia de mi mo sas quar ti nhas, que vão ao cu i da -
do do nos so ami go Cou ti nho, des cul pan do a in sig ni fi cân cia, pois é ape nas para lhe dar 
uma amos tra do bem que aqui se tra ba lha nes te gê ne ro de in dús tria.

178 João Fran cis co Lisboa



“Ade us, meu ami go; aqui me tem às suas or dens para tudo quan to lhe pu -
der pres tar, e cre ia na dis tin ta con si de ra ção com que sou 

“De V. Sª
Ami go e res pe i ta dor Crº

A. P. DE MOURA E ALBUQUERQUE.”

P.S. Se o meu ami go ti ver al gu ma pre ten são para a cor te, não me pou pe, por que es tou
nas me lho res re la ções com os atu a is mi nis tros do Impé rio e Fa zen da, meus ín ti mos
ami gos des de a aca de mia. A opo si ção per deu cem por cen to com a úl ti ma mu dan ça de 
ga bi ne te.”

O pri me i ro mo vi men to do nos so San ti a go, ao ler esta es tu -
pen da car ta, foi o da sur pre sa e no vi da de, pois como se ha via ele de
lem brar da can di da tu ra do Sr. Anas tá cio Pe dro, se no seu nome se quer
nun ca mais se to cou, des de que se re ti ra ra da pro vín cia, a não ser aci -
den tal men te, e à vol ta das dis cus sões da im pren sa? Logo de po is veio-lhe 
uma pro fun da ad mi ra ção da can du ra e boa fé com que a ex-ex ce lên cia
lhe con ta va as suas his tó ri as de can di da tu ra pela Ba hia; e sem per der
tem po em co mu ni car a mis si va a ne nhum dos seus ami gos, deu-lhe a se -
guin te res pos ta, que, para um ho mem tão es pes so e pou co ilus tra do
como ge ral men te di zia ser o Sr. co ro nel San ti a go, não de i xa ver pe que na 
dose de fi nu ra e ma lí cia.

Ilmo Exmo Sr. Dr. Anas tá cio P. de M. A.
Ma ra nhão &

“Com sumo pra zer re ce bi a es ti ma da car ta de V. Exª por este va por, e o
mimo da Exma Srª por via do co man dan te Cou ti nho, que mu i to agra de ce mos a V. Exª
e a ela tão de li ca do mimo.

“Não se sabe quan to es ti mo as boas no tí ci as que V. Exª me dá so bre o
nos so par ti do aí. Os ho mens aqui tra mam de dia e de no i te, mas nós es ta mos com o
olho bem vivo, e se eles sa í rem a cam po, hon dem tro cer as ore lhas.

“Mas é des gra ça Exmo Sr, que um par ti do tão for te como o nos so, es te ja
de su ni do dan do gos to aos con trá ri os com tan ta por ca ria, que já vivo in te i ra men te des -
gos to so. Não me te nho des cu i da do um mo men to da can di da tu ra de V. Exª mas são
tan tos cães a um osso, e cada um pu xan do a bra sa para sua sar di nha, que pos so di zer a 
V. Exª me te nho acha do so zi nho em cam po a res pe i to. Po rém fi que o meu ami go des -
can sa do que fa rei o im pos sí vel para ser vir-lhe, e não per co as es pe ran ças a pe sar... Em
fim só de viva voz lhe po de ria co mu ni car, pois car tas sem pre são pa péis. Ca u sa nojo
ver que se apre sen tam pelo nos so lado pes so as que ain da há bem pou co nos hos ti li za -
vam, e bem se dis tin gui rão ata can do o Go ver no. Mas é fru ta do tem po, e não há re mé -
dio se não so frê-lo.
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“O Exmo Pre si den te atu al vai indo com o nos so lado, po rém mu i to cus tou 
a de ci dir-se, e só de po is de bem to sa do pelo Bávio que oije... Sua frou xi dão fa zia ter
sa u da des do tem po de V. Exª, que toda Pro vín cia diz que ain da aqui não me veio um
Pre si den te mais enér gi co e de ci di do.

“Re me to a V. Exª es ses nú me ros do Pos ti lhão, Fa ís ca, Ba da lo & & que es tão
fa mo sos, e por eles me lhor verá o que por cá vai.

“Esti ma rei que esta en con tre V. Exª no gozo da me lhor sa ú de e igual men -
te a Exma Con sor te, a quem eu e mi nha Se nho ra lhe apre sen ta mos nos sos res pe i tos.

“Sou com de di ca ção e re co nhe ci men to

De V. Exª
Amº sin ce ro obr. Crº

MATEUS DE SANTIAGO e Srª”

“N.B. Acho pru den te pelo sim e pelo não V. Exª se gu rar por lá sua can di da tu ra, pois
vejo as cou sas por aqui mu i to atra pa lha das com a chus ma de can di da tos que nos têm
atur di do os ou vi dos.”

Ti mon, ofe re cen do ao res pe i tá vel pú bli co es tes do cu men tos
com tan to cus to de sen ter ra dos e ad qui ri dos, jul ga es cu sa do ga ran tir a
sua au ten ti ci da de, por que os fa tos, a or to gra fia-San ti a go, e o es ti -
lo-Anas tá cio, são cou sas tão ve ros sí me is e tri vi a is, que ain da quan do
fos se tudo apó cri fo, não ha via mis ter de apo lo gia, se rem ad mi ti dos por
um pú bli co tão es cla re ci do e ju di ci o so.
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V14

A PATULÉIA – A PEDINTARIA – AS SUBSCRIÇÕES E IMPOSTOS
ELEITORAIS – O DIA 28 DE JULHO E O DIA 7 DE SETEMBRO –
FESTEJOS POPULARES – O CONVENTO DO CARMO E O TEATRO DOS
COUROS – ELOQÜÊNCIA DE CLUBES – ARROZ-DE-PATO – AS
PROCISSÕES – RIXAS, ESPANCAMENTOS E TUMULTOS – DESCRIÇÕES
E POLÊMICAS DE JORNAIS – MODELOS DE ESTILO
GRANDÍLOQUO-FESTIVAL – VANILÓQUIO.

À PROPORÇÃO que se vai apro xi man do o gran de dia 
ele i to ral, se a épo ca acer ta ser de exal ta ção, como na pre si dên cia do Sr.
Ber nar do Bo ni fá cio, vai a nos sa ca pi tal to man do um as pec to de su sa do e 
in qui e to, já pela vi o lên cia e mul ti pli ci da de dos jor na is, já pela re pe ti ção
dos clu bes, ses sões e re u niões, e já fi nal men te pela apa ri ção de fi gu ras
des co nhe ci das e es tra nhas, que in va dem e pas se i am de con tí nuo as pra -
ças, ruas, be cos e tra ves sas, to dos ou a ma i or par te per ten cen tes à clas se 
co nhe ci da pela de sig na ção ge ral de pa tu léia, que quer di zer povo, na
acep ção de ple be ou gen ta lha.

14 Jor nal de Ti mon – Nº 3.



Em Fran ça, um fac ci o so cé le bre, sen do pre so e con du zi do
à pre sen ça do tri bu nal, à per gun ta que lhe fez o pre si den te so bre sua
pro fis são e me i os de vida res pon deu com im pa vi dez e dis cri ção: Rus -
guen to (Éme u ti er). Com igual fun da men to po de ri am os nos sos pa tu léi as
res pon der: ca ce le i ro, gri ta dor, par ti dis ta, ou cou sa se me lhan te, que dis -
ses se res pe i to ao ofí cio e em pre i ta da ele i to ral.

Dos ba ir ros mais es cu sos da ca pi tal, dos ar re bal des, e do
in te ri or da ilha e da pro vín cia, aco de um en xa me de mi se rá ve is, que atra í -
dos pelo amor do ga nho ou da no vi da de, im pe li dos pe las in fluên ci as,
se re par tem em ban dos, con for me o nú me ro dos par ti dos ou cen tros
de re u nião a que pos sam afi li ar-se. Os va di os ur ba nos que des pe jam as 
ten das de al fa i a tes, sa pa te i ros e ou tras se me lhan tes, en gros sam es tas
glo ri o sas fa lan ges, a cuja fren te bri lham or di na ri a men te al guns in di ví du os
de mais ele va da con di ção, ou an tes de me lho res tra jes, de cor mais
bran ca, mas por ven tu ra mais es fa i ma dos e cor rom pi dos. Esta va ri e ga -
da tur ba que se com põe em gran de par te de fi gu ras vul ga res, sór di das
e ig nó be is, mas no meio da qual ne gre jam tam bém al gu mas ca ta du ras
si nis tras e ame a ça do ras, der ra ma-se pela ci da de des de o ama nhe cer até 
à no i te, e cada um dos tais con so me o dia ba ten do de por ta em por ta,
para pe dir ou ex tor quir do po bre-di a bo de can di da to ou par ti dis ta dez
tos tões, dous mil-réis, mais ou me nos, se gun do as pos ses do que dá a
es mo la, ou o in te res se que toma na con ten da ele i to ral. Os ca be ci lhas
des ta tro pa, ou ver da de i ros, ou re pu ta dos tais, seja pela for ça e in tre pi -
dez com que ma ne jam os ca ce tes, seja pela sua ha bi li da de nas ca ba las,
seja pelo as cen den te pre do mí nio que exer cem so bre o vul go, ou sim -
ples men te por que ves tem uma ca sa ca e tra zem len ço ao pes co ço, não
se con ten tam com tão pou co, exi gem quan ti as mu i to mais avul ta das, e
ain da em cima, em pro mes sa ao me nos, em pre gos de guar das, por te i -
ros e con tí nu os. Pos to que em re gra cada um tome o seu par ti do, e
por ele arme ri xas a cada can to com ou tros da sua igua lha, em que não 
ra ras ve zes os con ten do res vêm às mãos, e se faz san gue, não é isso ra -
zão para que os mais de les não so li ci tem a es mo la dos che fes e par ti -
dis tas con trá ri os, a quem por fim pre gam o lo gro, se não se ban de i am
de ve ras por al gu ma es pór tu la fora do co mum, ou al gum ou tro mo ti vo
po de ro so.
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Não há es pe tá cu lo mais exó ti co e ex tra va gan te do que um
pes ca dor da pra ia de San to Antô nio ou da Ma dre de Deus, um ca bo clo
da Ma i o ba ou Vi nha is, que toda sua vida an dou des cal ço, qua se nu, ou
ape nas de cal ça e ca mi sa, a pa vo ne ar-se pela ci da de, de ja que ta, gra va ta,
cha péu, bu tes de du ra que, e o ine vi tá vel ca ce te na mão, todo em ba ra ça -
do e mal je i to so sob o peso in cô mo do da sua li bré, lus tro sa e gar ri da os
pri me i ros dias, mas des bo ta da, suja e rota por fim, se a for ça da li be ra li -
da de dos pa tro nos a não re no va.

A jus ti ça pede se de cla re que a nos sa pa tu léia nem sem pre se 
mos trou tão ab je ta e vil, a men di gar es pór tu las por pre ço das ca ce ta das
que dis tri bui aos seus igua is, sem sa ber a ra zão por que, ali an do a ba i xe -
za do pro ce di men to com cer ta al ta na ria e or gu lho de por te e de lin gua -
gem, como per su a di da da ino cên cia e ho nes ti da de do seu pro ce der.
Tem pos hou ve em que os ho mens de cor, os po bres, os ope rá ri os, os
pa tu léi as en fim, acu di am às ele i ções tão pos su í dos de en tu si as mo como
de de sin te res se, se não mais ilus tra dos; e lan ça do o voto nas ur nas con -
for me as suas afe i ções ou ilu sões, vol ta vam ao cabo de dous ou três
dias, quan do mu i to, aos seus tra ba lhos or di ná ri os, sem ima gi nar que o
sim ples exer cí cio de um di re i to se pu des se con ver ter em um ofí cio ou
be ne fí cio ren do so. Fo ram as clas ses su pe ri o res que lho en si na ram, sem
pen sar por seu tur no quão pe sa dos e in cô mo dos lhes vi ri am a ser para o 
di an te es tes vo ra cís si mos au xi li a res.

E de fe i to gas tam-se al guns anos so mas fa bu lo sas com
este or ga ni za do sis te ma de pe din ta ria, com os fes te jos, ban que tes e
ce i as pa trió ti cas, com a sus ten ta ção de jor na is aos qua is fa le cem os
as si nan tes, com os cor re i os en fim ex pe di dos para to dos os pon tos da 
pro vín cia, cum prin do po rém no tar que os do lado do Go ver no fi cam 
a este úl ti mo res pe i to de me lhor par ti do, por que os sol da dos pa gos à
cus ta do te sou ro ser vem para este fim, e an dam num con tí nuo ro do -
pio.

Por via de re gra as pos ses dos sim ples par ti cu la res não bas -
tam para fa zer face a es tas enor mes des pe sas, pos to que de les haja que
gas tem con tos de réis, e até fi quem ar ru i na dos; e en tão a ne ces si da de
obri ga a re cor rer a ou tro gê ne ro de pe din cha, mais res tri to, po rém mais
em gran de, a que se cha ma ti rar subs cri ção. Não fal tam su je i tos que ofi ci -
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o sa men te se ofe re çam para de sem pe nhar este me lin dro so en car go, bem
que os mais de les cos tu mam ti rar uma co mis são tão cres ci da, que às ve zes
ab sor ve me ta de do ca pi tal ar re ca da do. Ou tros há po rém que o ace i tam
cons tran gi dos, e o de sem pe nham com tal aca nha men to e frou xi dão que
qua se nada con se guem. O le i tor ex pe ri en te e ju di ci o so há de cer ta men te 
com pre en der que os que de todo se não re cu sam a dar, dão to da via com 
a pior cara que po dem. Há po rém uma clas se de su je i tos que de se jam
vi ver bem com todo mun do, e es tes subs cre vem para dous ou três par ti dos 
ao mes mo tem po, e com o riso nos lá bi os, e a dor no co ra ção, a to dos
vão de se jan do o mais com ple to tri un fo.

Épo cas há em que es tas co lhe i tas são abun dan tes; ou tras
em que a pe nú ria e mes qui nhez não po dem ser ma i o res. E se não, aten -
da-se o se guin te exem plo. Esta vam re u ni dos em ses são so le ne qua tor -
ze mag na tas, ri cos la vra do res e pro pri e tá ri os, e tra ta va-se de nada me -
nos que da or ga ni za ção de um novo gran de par ti do, que des se em ter -
ra com o do mi nan te, e as se gu ras se por uma vez a pros pe ri da de da pro -
vín cia. Aven tou-se a ne ces si da de de cri ar uma ca i xa para ocor rer às in -
fa lí ve is des pe sas do cus te a men to da que la glo ri o sa em pre sa. Então um
dos mais abas ta dos mem bros pre sen tes pro pôs que cada um se quo ti -
zas se em dez mil-réis! A pro pos ta pas sou qua se por una ni mi da de de
vo tos, mas ha ven do quem ob je tas se a in su fi ciên cia da co le ta, ou tro
não me nos ri ca ço que o pri me i ro de cla rou no bre men te que em caso
de ne ces si da de re for çar-se-ia a ca i xa, dan do cada um mais cin co
mil-réis! E a ses são en cer rou-se com a or ga ni za ção da cha pa pro vin ci al,
em que como era de es pe rar, fo ram con tem pla dos qua se to dos os ilus -
tres mem bros fun da do res.

Ou tra fon te de ren di men tos é a fin ta pos ta nos ven ci -
men tos fu tu ros dos can di da tos ge ra is ou pro vin ci a is que ain da se hão 
de ele ger; cada de pu ta do pro vin ci al, por exem plo, pro me te dar cem
mil-réis, de du zi dos do sub sí dio do pri me i ro ano. Te nho ou vi do que i -
xas amar gas acer ca das gran des di fi cul da des que ofe re ce a co bran ça
des ta im po si ção, de vi das tal vez à fal ta de boas dis po si ções re gu la -
men ta res.

Pe las ca u sas que fi cam re fe ri das, que ro di zer, pela de fi ciên -
cia de me i os, ou por que o ver da de i ro pa tri o tis mo só se acen da em face
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dos pe ri gos, acon te ce que os gran des dias na ci o na is ou pro vin ci a is já
não são po pu lar men te fes te ja dos, se não nos anos cli ma té ri cos de ele i -
ções; e ain da quan to a es tes, já no pre sen te ano de 1852, tan to o dia 28
de ju lho como o 7 de se tem bro, só fo ram hon ra dos com as de mons tra -
ções pu ra men te ofi ci a is; que em ta ma nho pro gres so tem ido a tí si ca da
bol sa, e o res fri a men to do pa tri o tis mo!

No ano po rém cuja his tó ria es cre vo, hou ve fes te jos tan to
em um como em ou tro ani ver sá rio, e se fi ze ram com es tron do, já por
par te dos go ver nis tas, já da opo si ção. Os can gam bás re u ni ram-se no con -
ven to do Car mo, os mu ru ço cas e os seus ali a dos no de no mi na do te a tro
dos Cou ros.15 Li mi tar-me-ei a des cre ver um des ses fes te jos, pelo qual se 
pode fa zer idéia de to dos os ou tros, pois não é cer ta men te pela va ri e da -
de que mais se dis tin guem.

À fren te da igre ja do Car mo ar vo rou-se uma ar ma ção de
paus com pri dos, onde uma tela gros se i ra, fi xa da de alto a ba i xo e em
toda a lar gu ra, mas ca ra va com ple ta men te o fron tis pí cio da igre ja até à
ci ma lha. A gros se i ra tela era ain da mais gros se i ra men te pin ta da, e ma -
ti za da com dís ti cos e em ble mas aná lo gos ao dia, e a di ver sos ou tros
gran des as sun tos ca ros aos ma ra nhen ses e aos bra si le i ros em ge ral.
Qu an do à no i te, al gu mas dú zi as de lan ter nas or di na rís si mas ilu mi na -
ram a ar ma ção, e de ram tal qual trans pa rên cia ao aze i ta do pano de
es to pa, a tur ba dos bas ba ques ad mi rou um pre ten di do re tra to do im pe ra -
dor, a car ran ca for mi dá vel de um pa trí cio ca bo clo (ca ne la ou gua ja ja ra,
como me lhor agra de), ra mos de fumo e de café en tre la ça dos, fi gu ras
em ble má ti cas da li ber da de, dís ti cos em pro sa e ver so alu si vos ao dia, e
ao pa tri o tis mo e va lor sem igual que nele pa ten te a ram os ma ra nhen -
ses. Não é pre ci so di zer que ali se via tam bém um tru cu len to des po tis -
mo lu si ta no der ri ba do em ter ra, sob os pés da de u sa, e dis per sos em
re dor, os im pre te rí ve is frag men tos das al ge mas e gri lhões des pe da ça -
dos. Um su pos to gua ja ja ra, não já pin ta do, mas ver da de i ra men te car ne
e osso, pas se a va a um e ou tro lado, ar re a do de plu mas, e ar ma do de
arco e fle cha, que de vez em quan do apon ta va com ges to ame a ça dor
con tra não se sabe que in vi sí ve is ini mi gos. Aos ri dí cu los es ga res do
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bobo pa trió ti co, a tur ba cir cuns tan te le van ta va um con fu so ru mor de
sa tis fa ção. No alto das tor res, e jun to à gran de cruz, flu tu a va o pa vi -
lhão im pe ri al; fo gue tes e vi vas re pe ti dos atro a vam os ares. O lar go es -
ta va li te ral men te co a lha do de es pec ta do res e cu ri o sos, cujo bom gos to
se de le i ta va ho ras es que ci das na con tem pla ção das cin ti lan tes lu mi ná ri -
as e do pa tri o tis mo em ação.

No in te ri or, a gen te de ser vir e ga nhar, com os seus res pec -
ti vos che fes, ocu pa vam um dos lon gos cor re do res, es tes sen ta dos, aque -
les de pé, es tou tros tre pa dos por ban cos e ca de i ras. Devo aqui ob ser var
que em ou tras di ver sas oca siões, é no pró prio cor po das igre jas que a
tur ba se tem con gre ga do. No me a da a mesa, o Dr. Afrâ nio pe diu a pa la -
vra, e ex pri miu-se nos se guin tes ter mos: “Se nho res! É com a ma i or sa tis fa -
ção... (apo i a do!) que vos vejo aqui... (apo i a do! Viva o dia 28 de ju lho!) vejo
aqui re u ni dos em... (Viva o Exmo Pre si den te da Pro vín cia! Viva o par ti do can -
gam bá! Vivô! Vivô!) Cer ta men te, o pa tri o tis mo dos mara... (Aba i xo os ja bu -
rus! Fora ba cu rau! Viva o nos so Dr. Afrâ nio! Vivô! Vivô!) Não é pos sí vel du -
vi dar um só mo men to... (Apo i a do! Viva a co mis são cen tral!) Enfim, se nho -
res, a nos sa vi tó ria é in fa lí vel! (Apo i a do, apo i a do! Viva o par ti do do Go ver no!
Viva a in de pen dên cia da pro vín cia! Vivô! Vivô!)

É de pre su mir que este ad mi rá vel dis cur so se pro lon gas -
se, e que nos ou tros que se lhe se gui ram bri lhas se a mes ma elo qüên -
cia, mas a tes te mu nha ocu lar a quem devo es tas pre ci o sas in for ma -
ções, nada mais pôde ou vir atur di da com a imen sa ber ra ria dos vi -
vas e apo i a dos. O caso é que para o fim o en tu si as mo su biu a tal
pon to que a tur ba dos ber ra do res, em um for mi dá vel ar ran co, e em
um só cor po de mil ca be ças, deu con si go no cor re dor vi zi nho, onde 
uma lon ga mesa bem guar ne ci da de as sa dos, pão, ar roz, fru ta, e vi -
nho co pi o so pos to que or di ná rio, ex ci tou ain da mais, se era pos sí -
vel, o seu fér vi do pa tri o tis mo. Infe liz men te uma por ção con si de rá -
vel de pa tu léi as , mais atra í dos do che i ro da co me za i na, que da in con -
tes tá vel elo qüên cia do dou tor Afrâ nio se ti nham an te ci pa do a ro de -
ar a mesa que con tem pla vam em ati tu de res pe i to sa pos to que im pa -
ci en te, en quan to o gros so dos com pa nhe i ros se en tre ti nha a vo ci fe -
rar, pela ma ne i ra que já no ti ci a mos; de modo que quan do es tes, im -
pe li dos como uma onda, inun da ram o cor re dor do ban que te, os que 
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nele se lhes ti nham an te ci pa do, sem lhes dar tem po para nada, lan -
ça ram mão a quan to ha via de me lhor so bre a mesa, se guin do-se
uma cena in di zí vel de con fu são, gri tos e luta, en tre os que se dis pu -
ta vam os me lho res bo ca dos, fa zen do-se por fim os pra tos e a mesa
em mil pe da ços, e cis can do-se os con vi vas para fora com as pe ças
que pu de ram le var, sem ex ce ção dos pró pri os ta lhe res. À vol ta dos
pa tri o tas, e aju da dos da ba ra fun da, al guns ne gros e mo le ques es cra -
vos, e até as que ro sos men di gos, con se gui ram in tro du zir-se e par ti -
ci pa ram da imen sa far ta de la.

Re ple tos e es quen ta dos, os nos sos he róis, em nú me ro
pou co mais ou me nos de qua tro cen tos in clu si ve os ca sa cas, sa í ram a
per cor rer as ruas, mú si ca na fren te, ata can do-se fo gue tes a cada can -
to, le van tan do-se de con tí nuo de sen to a dos vi vas e mor ras, e ape dre -
jan do-se, para com ple tar o fol gue do, as vi dra ças de uma ou ou tra
casa ha bi ta da por ad ver sá ri os.

No te a tro dos Cou ros pas sa ram-se as cou sas qua se da mes -
ma for ma, com a di fe ren ça que a con cor rên cia foi mu i to me nor, so bre -
tu do a ex te ri or, pois o in cô mo do e in con gru en te do lo cal não con vi da va 
os cu ri o sos, acres cen do que por que a ceia fez-se mais cedo, mu i tos dos
pa tu léi as se fo ram es ca fe den do para o Car mo, cuja re u nião por este
modo en gros sa ram. Qu an do os mu ru ço cas e mais con só ci os sa í ram a fa -
zer a sua pro cis são, não le va vam mais de cen to e cin qüen ta pes so as, e
no tou-se que a sua mú si ca era or di ná ria e de sa fi na da, por que os can gam -
bás, pa tro ci na dos pelo Go ver no, ha vi am mo no po li za do as duas úni cas
ban das mi li ta res que ha via en tão na ci da de. Os res pec ti vos mes tres se
que i xa ram de po is de não ha ve rem sido pa gos, e quan do para tal fim eles, o 
pas te le i ro e ou tros for ne ce do res igual men te que i xo sos se di ri gi ram aos
che fes do par ti do, res pon de ram es tes que não sa bi am como po dia isso
ser, pois o al mo xa ri fe ou en car re ga do da fes ta ti nha re ce bi do oi to cen tos 
mil-réis para to das as des pe sas.

No mes mo dia da fes ta, e nos ime di a tos, os jor na is das par -
ci a li da des opos tas pu bli ca ram di ver sos ar ti gos, cujo me re ci men to o le i -
tor ago ra apre ci a rá.
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(Arti go do BACURAU nº ...)

“Ma ra nhen ses! É ama nhã o gran de
dia que o gri to le van ta do no Ipi ran ga, re per -
cu tin do do Pra ta ao Ama zo nas, res so ou tam -
bém nos ân gu los des ta he rói ca pro vín cia.
Ama nhã é o dia es co lhi do pela nos sa co mis -
são di re to ra para a pri me i ra re u nião do par ti -
do opo si ci o nis ta, a fim de con fec ci o nar mos a 
cha pa li be ral-or de i ra, e so le ni zar mos o glo ri -
o so ani ver sá rio em que o Ma ra nhão ade riu
ao mo vi men to que co lo cou o Bra sil na lis ta
das na ções. Um tal dia deve ser por vós fes -
te ja do com todo o pra zer e en tu si as mo, por
vós prin ci pal men te que sois os ver da de i ros
ami gos da in de pen dên cia e li ber da de, sem a
qual não há ven tu ra, não há or dem em qual -
quer so ci e da de. É nes te gran de dia que de ve -
is unir to dos os vos sos es for ços para con se -
guir des a com ple ta der ro ta do par ti do in fa me 
que com o nome de go ver nis ta, me lhor ca -
ben do-lhe o de de vo ris ta, al me ja por to dos
os me i os es tan car o nos so de sen vol vi men to
so ci al, a fim de sa ci ar seus in te res ses par ti cu -
la res, e do mi nar esta bela e rica pro vín cia,
que nun ca foi pa tri mô nio de dés po tas e la -
drões. União e mais união; pois só des ta gui -
sa evi ta re is os pla nos in fer na is que os mons -
tros tra mam para es pa lhar en tre vós a ci zâ nia 
e o ter ror. Cum pre em pre gar to das as ca u te -
las que vos pri vem de tão gros se i ros em bus -
tes. Con ser vai a vos sa união, por que é ela
que dá ver da de i ra for ça, não re ce e is os fu ro -
res dos mi se rá ve is que vos que rem con ver ter 
em de gra us para gal ga rem o po le i ro, e ob te -
re is des ta ma ne i ra um to tal tri un fo. É no
gran de dia de ama nhã que de ve mos fa zer o
ju ra men to de ven cer mos ou mor rer mos nas
pró xi mas ele i ções. Eia, co ra gem, união, e
olho vivo.

“Viva o dia 28 de Ju lho!
“Viva S. M. o Impe ra dor!
“Viva a Cons ti tu i ção!
“Viva a união dos ma ra nhen ses li vres!”

(Arti go da FAÍSCA nº ...)

“É hoje, can gam bás, o dia de nos sa
glo ri o sa re ge ne ra ção po lí ti ca, ao qual de ve -
mos ren der nos sos cul tos, e se acha tam bém
mar ca do pela dig na co mis são cen tral go ver -
nis ta para nele re u nir mo-nos, e tra tar mos de
nos sas fu tu ras ele i ções. Re u ni-vos pois com
aque le jú bi lo e en tu si as mo que as saz sói ca -
rac te ri zar-vos quan do se tra ta de ce le brar tão 
con dig nos ob je tos de nos so amor, ve ne ra -
ção, e so li ci tu de. Lem brai-vos que a fac ção
dos ga nha do res não dor me, e ten tam lan çar
mão dos me i os sub ver si vos para nos su plan -
tar e ba ru lha rem as ele i ções, e que só vos sa
união, fir me za de ca rá ter, e de di ca ção pela
ca u sa pú bli ca, po de rá trans tor nar tão per ver -
sos pla nos. Vede que te mos à nos sa fren te
um Go ver no jus ti ce i ro e hu ma no; não vos
de i xe is ilu dir pelo can to da se re ia, nem pe las
odi o si da des que in ven tam, a fim de acar re -
tar-lhe não me re ci do des pre zo. De bal de po -
rém se es for çam para não pro gre di rem os
nos sos me lho ra men tos ma te ri a is e mo ra is;
esta bela pro vín cia nun ca será pre sa de meia
dú zia de ga rim pe i ros que, bal dos de mé ri to,
côns ci os de sua in dig ni da de, a nada mais as -
pi ram que a uma con fla gra ção para po de rem 
pes car nas águas tur vas, ma tar a sede de san -
gue, e a fome ca ni na de em pre gos que os
cor rói. Seja pois a di vi sa dos can gam bás
união, fir me za e vi gi lân cia; cor ra mos ele tri za -
dos à re u nião para que nos cha mam nos sos
che fes; mos tre mos pela nos sa gran de for ça
nu mé ri ca que o tri un fo há de ser in fa li vel -
men te nos so, e ve re is como os de sor de i ros
aba i xam a ga rim pa. Cor te mos por uma vez
as es pe ran ças des sa cá fi la, e con so li de mos a
pros pe ri da de de nos sa bela pro vín cia.

“Viva o dia 28 de Ju lho!
“Viva a Inde pen dên cia Na ci o nal!
Viva o Impe ra dor, e a im pe ri al fa mí lia!
Viva o Exmº Pre si den te da pro vín cia!
Viva o par ti do can gam bá!”
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(Arti go do POSTILHÃO, de 30 de ju lho)

“O dia 28 de Ju lho, ani ver sá rio do
pro cla me, nes ta pro vín cia, da in de pen dên -
cia na ci o nal, foi bri lhan te men te so le ni za -
do este ano pelo par ti do can gam bá. Os ci -
da dãos mais gra dos des ta ca pi tal, ten do à
sua fren te o Exmº Pre si den te, se co ti za ram
para tão mo men to so e jus to fim.

“Por or dem da pre si dên cia, e como
sói pra ti car-se to dos os anos, as for ta le zas 
e va sos de guer ra sur tos em nos so por to
sal va ram e em ban de i ra ram-se; à tar de
hou ve pa ra da no lar go de Pa lá cio, e so le -
ne Te-Deum na Ca te dral. A con cor rên cia
foi imen sa, e como ja ma is se viu nos anos 
an te ri o res, tal é a con fi an ça e es ti ma que
to dos de po si tam na pes soa do Exmº Sr.
Mon tal vão de Mas ca re nhas! A tro pa de li -
nha e a Gu ar da Na ci o nal com pa re ce ram
com o me lhor as se io, dis ci pli na, e bom
gar bo, de modo que os mes mos es tran ge i -
ros se ad mi ra ram, e não fo ram par cos em
lhes dar seus jus tos lou vo res.

“Ao ano i te cer uma bri lhan te ilu mi -
na ção teve lu gar na fa cha da da igre ja do
Car mo, cuja des cri ção da mos em ar ti go
se pa ra do; o lar go fi cou co ber to de povo, e 
po de mos qua se afi an çar que ali se acha va
a ma jor par te da po pu la ção da ca pi tal.
Des cre ver o pra zer, a fra ter ni da de, que re i -
na vam, e so bre tu do o jú bi lo que se apo -
de rou dos bons ma ra nhen ses ao des co -
brir-se a au gus ta efí gie de S. M. o Impe ra -
dor, se ria um im pos sí vel; as ban das de
mú si ca to ca vam ale gres e har mo ni o sas pe -
ças, gi rân do las de fo gue tes fen di am con ti -
nu a men te os ares, e re pe ti dos vi vas aos
ca ros ob je tos de nos so amor e ve ne ra ção
se uni am ao es tam pi do das bom bas.

“A co mis são cen tral do par ti do go -
ver nis ta es co lheu este me mo rá vel dia para 
o co me ço de nos sos tra ba lhos ele i to ra is,
e a re u nião do povo teve lu gar nos vas tos

(Arti go da TROMBETA da mes ma data)

“O glo ri o so 28 de Ju lho, esse dia
das re cor da ções mais gra tas para to dos os
bons ma ra nhen ses, foi este ano obs cu re ci -
do por atos do mais in qua li fi cá vel van da -
lis mo, gra ças à mui pa trió ti ca ad mi nis tra -
ção do Exmº Sr. Mas ca re nhas, que de po is 
que se de i xou ca val gar pela in fluên cia si -
nis tra que nos avil ta e opri me, não há
aten ta do que não apóie, não há in fâ mia a
que se não su je i te, não há in dig ni da de que 
não pra ti que! A que grau de ab je ção, meu
Deus, tem che ga do o de le ga do do Go ver -
no im pe ri al! Ah! se o Impe ra dor o sabe!

“Nos sos le i to res não ig no ram que o
par ti do opo si ci o nis ta aflu in do ao lu gar cos -
tu ma do de suas re u niões, cuja casa se acha -
va bri lhan te men te ilu mi na da, ali dis cu tiu pa -
ci fi ca men te os in te res ses da pro vín cia, e de -
po is de uma es plên di da ceia, saiu a per cor -
rer as prin ci pa is ruas des ta ci da de, em nú -
me ro não me nor de mil e qui nhen tas pes so -
as. A con cor rên cia jun to à casa da re u nião
não foi tal vez mais nu me ro sa, por o lo cal
não ofe re cer co mo di da des; po rém as sim
mes mo o nú me ro dos nos sos par ti dis tas foi 
in com pa ra vel men te su pe ri or ao da pí fia ro -
di nha can gam bá. No en tre tan to ca u sa riso
ver os tais se nho res in cul ca rem que toda a
po pu la ção que en chia o lar go do Car mo
per ten cia à sú cia! Com que os es tran ge i ros,
se nho ras, cri an ças, e es cra vos que ali se
acha vam, per ten ci am ao vos so cre do, se -
nho res Afrâ nio & Cia? Damo-vos de con -
se lho que agi te is ou tras pa tra nhas para en -
ga nar os to los, pois es ta não pega.

“Mas en quan to a opo si ção se por ta va 
com tan ta cal ma, e dava o exem plo da  or -
dem e mo de ra ção ao go ver no, os par ti dis tas 
des te re u ni dos no in te ri or do con ven to do
Car mo, se en tre ga vam à mais de sen fre a da
or gia que se pode ima gi nar. Qu e ría mos que
os ve ne rá ve is re li gi o sos, nos dis ses sem se os
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cor re do res do con ven to. Os dig nos re li gi o -
sos, e es pe ci al men te o re ve ren dís si mo pri or, 
aco lhe ram a to dos com aque la ama bi li da -
de, e boa edu ca ção que tan to os dis tin gue. 
Hon ra ao nos so cle ro que sabe por este
modo com par ti lhar os in te res ses, e en tu -
si as mo do povo!

“Re ci ta ram-se du ran te a re u nião
bri lhan tes dis cur sos, so bres sa in do a to dos 
o do nos so ami go, o Sr. Dr. Afrâ nio, que
foi co ber to de imen sos apo i a dos. De po is
de no me a da a co mis são es pe ci al en car re -
ga da de con fec ci o nar a lis ta dos can di da -
tos go ver nis tas, se guiu-se uma la u ta ceia,
em que to ma ram par te to dos os nos sos
con ci da dãos, sem dis tin ção de gran des e
pe que nos, pois os can gam bás não co nhe -
cem a im pos tu ra e or gu lho que tan to pre -
zam os fi dal go tes da nos sa des fru tá vel
opo si ção.

“Con clu í da a ceia, saiu o povo a
per cor rer as prin ci pa is ruas da ci da de, e
não exa ge ra mos di zen do que o seu nú me -
ro ex ce dia a três mil pes so as!

“Tudo se te ria pas sa do na me lhor
or dem e har mo nia, se um gru po de mi se -
rá ve is ar ma dos de ca ce te, e sa í dos dos an -
tros pes ti len tos do açou gue ve lho, en con -
tran do al guns cor re li gi o ná ri os nos sos dis -
per sos no can to do Chi cão os não aco me -
tes sem e fe ris sem tra i ço e i ra men te, ver ten do 
o pre ci o so san gue bra si le i ro em um dia
tão sa gra do para to dos os co ra ções ver da -
de i ra men te ma ra nhen ses. Mas bem de -
pres sa se vi rou o fe i ti ço con tra o fe i ti ce i -
ro, por que acu din do al guns dos nos sos,
fo ram es ses vis re pe li dos ime di a ta men te,
con se guin do ain da a po lí cia pren der os fa -
mi ge ra dos ca pan gas e as sas si nos Sete-fa -
ca das, e Mano-Ti ti cô que a fac ção man -
dou vir de pro pó si to do in te ri or da pro -
vín cia para aqui pra ti ca rem as cos tu ma das 
bri lha tu ras.

es ta tu tos da or dem e mo de ra ção ao Go -
ver no, os par ti dis tas des te re u ni dos no in -
te ri or do con ven to do Car mo, se en tre ga -
vam à mais de sen fre a da or gia que se pode 
ima gi nar. Qu e re ría mos que os ve ne rá ve is
re li gi o sos nos dis ses sem se os es ta tu tos da 
or dem per mi tem aque les ino cen tes fol -
gue dos, e que a por ta ria es te ja aber ta para
ali tal fim até alta no i te? Mas se Srs.
Rev.mos nos não sa tis fi ze rem, nós os pre -
ve ni mos que mu i to bre ve lhes po re mos a
cal va à mos tra, pois es ta mos bem ao fato
de cer tas co i si nhas, e da bela ma ma ta que
se pre pa ra com o hon ra dís si mo Sr. co ro -
nel San ti a go.

“De po is de ha ve rem de vo ra do o
ma gro lam be te, e chu pa do uma pipa de ca -
cha ça, sa í ram de rojo, es pe da çan do as me -
sas e ban cos, sol tan do vi vas e mor ras, e os 
gri tos mais anár qui cos e ater ra do res, e le -
van do à sua fren te o dig nís si mo sr. che fe
de po lí cia! Assim per cor re ram as ruas da
ci da de, pon do em alar ma os pa cí fi cos ha -
bi tan tes, e ape dre jan do as ca sas dos nos -
sos ami gos Ansel mo, Pan ta leão, e Oli vé -
rio. Não con ten tes com isto, um gru po se
des ta cou, e foi de pro pó si to des tru ir a ilu -
mi na ção da casa da nos sa re u nião apro ve i -
tan do-se da cir cuns tân cia de se ha ve rem já 
to dos dali re ti ra do. E de po is, quan tos
com par ti dá ri os nos sos en con tra vam dis -
per sos, iam logo os es pan can do! O sr.
che fe de po lí cia acu diu por duas ve zes a
es tas de sor dens, mas foi para pren der as
ví ti mas! – Tan to es cân da lo, tan ta per ver si -
da de, cus ta acre di tar, mas tudo se pre sen -
cia na ad mi nis tra ção inep ta e tres lou ca da
do Sr. Ber nar do Bo ni fá cio!

“Se as cou sas po rém che gas sem a
um pon to de im pru dên cia e exal ta ção que 
im pos sí vel fos se con ter o povo, es ses in -
dig nos não se pri va ri am do gos ti nho de
aco i má-lo de re vol to so, nem do em pre go
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“O pa go de des ta boa sú cia no fe do -
ren to ca sa rão dos cou ros es te ve im pa gá -
vel. Con sis tiu numa so le ne bor ra che i ra e
ber ra ria, dis tin guin do-se nos in sul tos a
tudo quan to há de ho nes to nes ta pro vín -
cia o ce le bér ri mo Sr. Dr. Mé vio, essa cri a -
tu ri nha vil e ab je ta, que mede a to dos pela 
sua bi to la. Alguns ci da dãos da clas se po -
bre que ali com pa re ce ram ilu di dos, co -
nhe cen do bem de pres sa a ne nhu ma in -
fluên cia des ta ig nó bil fac ção, e que an da -
vam se du zi dos por seus em bus tes, re ti ra -
ram-se in dig na dos, e vi e ram en gros sar as
fi le i ras da gran de ma i o ria da pro vín cia.
Qu an do o gru pi nho pôs a sua ri dí cu la
pro cis são na rua, não con ta vam mais de
cen to e cin qüen ta pes so as, in clu si ve es -
far ra pa dos, des cal ços, ne gras de ta bu le i -
ro, e mo le ques que ti nham acu di do ao
che i ro do ar roz-de-pato; e di zem-nos que 
o Dr. Bár to lo, e o pan ta leão do Pan ta leão 
fi ca ram tão en ver go nha dos que se fo ram
es gue i ran do pelo pri me i ro beco que
acha ram.

“O que po rém não é mais um ob je -
to de dú vi da, é a gran de pre pon de rân cia
do nos so par ti do so bre a in sig ni fi can te
fac ção con trá ria; quan do a ma i o ria se pro -
nun cia por um mo ti vo tão de ci si vo, não
se deve mais he si tar so bre as con se qüên ci as 
da luta que es ta mos pres tes a tra var. Per -
su a dam-se pois to dos os nos sos cor re l i gi o -
ná ri os que ba se a dos na jus ti ça da no bre
ca u sa que de fen de mos, e ten do por nós o
ilus tra do apo io do Go ver no, seus es for ços 
se rão in fa li vel men te co ro a dos pela mais
com ple ta vi tó ria. Cum pre pois não es fri ar
ne les, até ser con clu í da a glo ri o sa ta re fa
que em pre en de mos.”

de me di das pró pri as à con se cu ção de seus 
ne gros fins. É por de ma is cer to que nos
acha mos num qua se es ta do de anar quia; o 
ci da dão pa cí fi co vê-se ex pos to ao jo gue te
das fac ções, a pro pri e da de e a li ber da de
in di vi du al não en con tram se gu ran ça, a
casa do Se nhor é cons pur ca da de um
modo ina u di to por imun das ba ca na is,
tudo em uma pa la vra nos acar re ta a um
fu nes to pa ra de i ro. Mas as sim mes mo não
per ca mos a es pe ran ça, nem aban do ne mos 
aque la mo de ra ção de que he mos dado
tan tas pro vas. Di ri ja mos in ces san tes sú pli -
cas ao nos so ado ra do mo nar ca; uma pa la -
vra sua, um sim ples ace no, bas ta rão para
des mo ro nar os re cur sos da mal va de za e
dar com esta câ ma ra óp ti ca em ter ra.

“E vós, se nho res mi nis tros, con -
tem plai a vos sa obra! À fé que de ve is es tar 
mais que sa tis fe i tos com o in cre men to es -
pan to so que vão to man do nos sos ma les;
por isso, sur dos e im pas sí ve is vos con ser -
va is aos re cla mos da opi nião pú bli ca, que
por tan tas ve zes nos sas vo zes vos hão
trans mi ti do. Sa cri fi cai co var de men te os
ver da de i ros ami gos do país, e aco ber tai
com a vos sa pro te ção aque les que só sa -
bem des res pe i tar as leis, a re li gião, o sa -
gra do, e o pro fa no. Ten des a faca e o que -
i jo nas mãos, e re cu sa is ser vir-vos de les,
tem po virá po rém em que ar re pen di dos
tor ce re is sem fru to as ore lhas.

“Mo nar quis tas de con vic ção e de co -
ra ção, ten do der ra ma do nos so san gue em
ho lo ca us to à ma nu ten ção das ins ti tu i ções
mo nár qui co-cons ti tu ci o na is, é do mes mo
tro no que es pe ra mos re mé dio a nos sos ma -
les, em bo ra nos sa de di ca ção e le al da de não
nos te nham amon to a do for tu na, em bo ra
não fru a mos as van ta gens gra ças que só se
es pa lham pe los dís co los. É por isso que
con clu in do nos so ar ti go, tor na mos a ex cla -
mar: Ah! se o Impe ra dor o sabe!”
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Os ar ti gos trans cri tos, bem que oca si o na dos pelo dia 28 de
ju lho, não lhe são to da via po si ti va men te con sa gra dos, e to cam an tes aos
in te res ses pu ra men te po lí ti cos das par ci a li da des que os pu bli ca ram. Por essa 
ra zão ofe re ce mos aos nos sos le i to res mais es ses dous, ver da de i ros mo de los
de es ti lo gran dí lo quo-fes ti val, um de di ca do ao dia pro vin ci al, e ou tro ao 7
de se tem bro. Jul ga mos útil, se não in dis pen sá vel a sua re pro du ção, que é
tex tu al, para que se te nha uma idéia ca bal e per fe i ta do que tem sido, e é a
nos sa im pren sa po lí ti ca, e do apu ra do gos to com que ela cos tu ma dis ser tar
nes tas oca siões. E para não es tar vol tan do a fre qüen tes ci ta ções des te gê ne -
ro, fa ze mo-los se guir de mais um ar ti go de ma té ria trans cen den tal que me -
lhor que ne nhum ou tro dará a me di da da pa ciên cia do nos so pú bli co, ou da 
ro bus tez de es tô ma go ou de es pí ri to ne ces sá rio para di ge rir tão su cu len ta
ali men ta ção.

AO DIA 28 DE JULHO.

Viva o Impe ra dor!
Viva a Cons ti tu i ção!

Viva o dia 28 de Ju lho!

“Sal ve! três ve zes, Sal ve! fa us to so DIA! No qual hoje lus tros qua tro e mais 
três anos con ta mos de nos sa eman ci pa ção po lí ti ca! Ani ver sá rio és hoje, fes ti vo DIA,
DAQUELE, em que as al ge mas des pe da çan do, que os pul sos nos ro che a vam, unís so -
nos e li vres bra da mos – INDEPEN DÊNCIA OU MORTE!...

“Ró sea, fe cun da, e bela ma nhã foi essa (de 1823), em que ape nas, as so ma -
va pu di bun da au ro ra, ga las tra jan do as mais lou çãs; em hon ra de tão sun tu o so e au gus -
to DIA, os ri bom bos se ou vi ram de már cio ca nhão, anun ci an do à dita que ao
MARANHÃO aguar da va o SER dos SERES... Dos obu ses ao clan gor, da mú si ca aos
sons, e dos fo gos, que nos ares es tri da vam, já li vres acor da vam aque les que, ain da em
fer ros, só com a LIBERDADE, com a LIBERDADE só so nha vam, os que por ELA
pug na vam: mas ros tos se re nos e ale gres nos anun ci a vam, quan do a mo le za, o ódio, o
cri me e tra i ção já de nun ci am os ros tos vis de vis ini mi gos da san ta, jus ta ca u sa da
INDEPENDÊNCIA.

“Nes se DIA de pra zer, fes ti vo e puro –

Qu’ão lon ge ar ro ja os dias de hor ror,
Os dias d’escravidão à pá tria in fen sos.
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“Vi mos pela pri me i ra vez tre mu lar em nos sos for tes au ri ver de pa vi lhão,
que os con vi da ar mas im pu nhar, vin gar ofen sas, e li vres nos mos trar, bra dan do a inimi gos 
‘Sal va está a pá tria, e já com ela os fi lhos seus, que, di re i tos re cu pe ram, e a Lu si tâ nia os 
fer ros lhes ar ro jam com que os pren de ra! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“De re tro vão, es ses dias de hor ror, dias do Infer no.

“A nos sa pena cabe so men te o DIA so le ni zar, e per dão dar em hon ra des -
te mes mo DIA, MARANHENSES, que nos fas tos da li ber da de, bri lhan te está como
as tro novo, que qual os do céu ful gu ra, como os mo der na men te des co ber tos; po rém lá 
virá tem po... tem po mais fe liz e bri lhan te, que ne nhum as tro o po de rá, se quer em par te,
eclip sar... Aten dei MARANHENSES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Sal ve! Ain da ve zes três, sal ve! oh! DIA MARANHENSE! Em que de li vre
me con ven ço, e bra sí lio ser!...

“Na au ro ra de teu ani ver sá rio, quan do pres tes me le van to ao al vor dela,
ouço uma voz gran dí lo qua e ce les te!... Ah! quan to de pra zer mi nha alma se en che ao
ou vir o ma vi o so som que as sim ecoa –

“O gê nio ma ra nhen se não pára voa
De tro féus, em tro féus ca mi nha e ven ce,
E à vi tó ria ar ran can do a voz, e o lou ro,

Esmi ga lhan do as hór ri das al ge mas,
Nos céus da li ber da de é as tro novo!”

“Ain da por ti, ó pá tria mi nha, não só um fi lho!... se não to dos, qua se to dos 
te sa ú dam. Eis mais um tri bu to, ó mag nâ ni mo DIA!

HINO

Hoje de ju lho vint’oito,
Dia de maga obla ção,
Sua INDEPENDÊNCIA sa ú da
Ma jes to so Ma ra nhão.

Nun ca mais os lu sos fer ros
Pi sa rão o bra ço for te
Do Bra sil, que é gi gan te! –
Re pe tiu o Sul e Nor te.

O bra do que no Ipi ran ga
Tão ex cel so ri bom bou,
Pros se guiu do Sul ao Nor te,
e no Ma ra nhão eco ou.

União! ó ma ra nhen ses!
Haja em nós toda a pru dên cia;
Haja for ça, haja co ra gem,
Sus ten tan do a INDEPENDÊNCIA.
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ESTRIBILHO.

Nun ca mais o des po tis mo
Entre nós apa re cer;
Seja só nos sa di vi sa –
INDEPENDÊNCIA OU MORRER.

––––––––

SETE DE SETEMBRO

NOITE PAVOROSA, E DIA RADIANTE.

“Há per to de um quar to de sé cu lo que o gri to má gi co – Inde pen dên cia! –
tro an do com ma jes to sa so no ri da de em to dos os con tor nos do ven tu ro so Ipi ran ga, e
cor ren do im pe tu o sa men te por so bre so ber bos e es cal va dos cer ros, e por en tre fér te is
cam pos, e pra te a dos are a is, re tum bou no Pra ta, e no Ama zo nas: e en tão de re pen te o
Bra sil se viu sen ta do en tre as na ções so be ra nas do mun do. Há vin te e três anos... Mas
on tem?!... A no i te der ra de i ra... Ó como é che ia de com pre en sões si nis tras e mi la gro sas 
esta só re cor da ção! Ain da o car ro de ouro não ti nha en con tra do a alva ma tu ti na do 7
de Se tem bro de 1822, já as ré de as que nos pren di am à do mi na ção por tu gue sa, se aba -
la vam es pan to sa men te nas mãos do ti ra no que as bran dia; e suas co or tes va len tes des -
ta ca das por os ân gu los mais im por tan tes do nos so ri quís si mo im pé rio, va ci lan do os
pos tos que ocu pa vam, tre mi am do fu tu ro que as aguar da va! Oh! como foi pa vo ro sa, e
ao mes mo tem po he rói ca essa lon ga, es pes sa e tor men to sa no i te! A sua es cu ri dão en -
vol via a gló ria do dia por ten to so que ela pro du ziu, tra ja do das mais pom po sas ga las, e
ade re ça do com o seu co lar de ouro e de di a man ti nas con chas, para tra zer na sua mão
vi to ri o sa o au ri ver de pa vi lhão da he rói ca na ção ao meio-dia do mun do ame ri ca no, que
de sen ro lou à face do uni ver so in te i ro! O si lên cio da no i te, sí mi le ao dos tú mu los, ape -
sar de todo o hor ror que ins pi ra va, nem fa zia tre mer aos Ci piões bra si le i ros, nem vi o -
len ta va a car pir as bra sí li as Pór ci as: ele era ape nas in ter rom pi do pe los alen tos da agi ta -
ção pre cur so ra da guer ra que hão abrir-se en tre po vos ir mãos, en tre pai, e fi lho! Nem a 
fama al ti va do im pé rio lu si ta no; nem o as pec to guer re i ro dos seus Mar tes po de rão
tam pou co ca u sar a mu dez dos he róis da Inde pen dên cia, e in ti mi dar o es for ça do va lor
do pa tri o tis mo bra si le i ro. Qu an to he ro ís mo!!! Ao mar char para o te a tro da guer ra a
gen te jo vem e inex pe ri en te no es tra ta ge ma mi li tar, onde ia ar ros tar as co lu nas do exér -
ci to aguer ri do que se or gu lha de sa ber ven cer, na sua úl ti ma des pe di da das fa mí li as que 
as sim de i xa vam na sua au sên cia tra gar o gos to amar go de in fe li zes, não se lem bra va se -
não de vol tar cin gi da do la u rel da vi tó ria, ou de pe re cer pela li ber da de no cam po da
hon ra! Como as ho ras pas sam e o mo men to se avi zi nha, re do bra-se a ex pec ta ção e a
ân sia cres ce!... Che ga ao fim o dia, e já ao cla rão pá li do da vela mís ti ca, que co bre o
hór ri do ca nhão ful mi nan te de des tru i ções e mor tes, a cor ne ta, e a ca i xa de guer ra
anun ci am a pre sen ça do des cen den te dos reis fi de lís si mos no meio de tan to apa ra to
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bé li co!... E o de fen sor per pé tuo do Bra sil que vem pôr ter mo à luta an tes de ela co me -
çar! que vem evi tar a car na gem, que os exér ci tos in ten tam, para se não der ra mar o san -
gue de seus sú di tos pe las mãos de seus pró pri os sú di tos ir mãos en tre si! que vem, fi -
nal men te, afas tar para lon ge dos guer re i ros que o cir cun dam a guer ra, que to da via ele
não pôde obs tar que mais lon ge de seus olhos fos se es par gir so bre as ou tras es tre las da 
sua co roa o san gue bra si le i ro. Na pre sen ça do he rói da pá tria tudo emu de ce! e ao seu
gri to elé tri co – Inde pen dên cia ou Mor te! – se emur che ce a es pe ran ça lusa, e tri un fa a
ca u sa bra si le i ra! Cai mo ri bun do o des po tis mo eu ro peu, e raia no ho ri zon te po lí ti co do
Bra sil a li ber da de equi li bra da com os sis te mas dos Go ver nos da Amé ri ca, e da Eu ro pa. 
Eia! Tre mei dés po tas, que o Pra ta, e o Ama zo nas já são li vres!

“Ain da as sim; a ár vo re da Inde pen dên cia, em cujo tron co e dra gão sa nhu -
do fer ra ra os seus amo la dos den tes, não de i xou de ser re ga da com san gue, por que as
for ças ven ci das, indo por tra i ção unir-se às do Ma de i ra na pri mo gê ni ta de Ca bral, aí
der ra ma ram tan ta cons ter na ção quan to Tróia sen ti ra du ran te seu lon go as sé dio. Quê!
não fo mos nós do Equa dor tam bém ví ti mas da lon ga tem pes tu o sa no i te da es cra vi -
dão?! E como po de rão ser es que ci dos es ses ul tra jes, se não for mos ge ne ro sos?!...

“Como o fu ra cão vi o len to, que de po is de ru gir nas mon ta nhas lon gín quas 
se per de no imen so es pa ço das nu vens, e de po is de aço i tar as va gas do imen so pé la go,
que mur mu ran do de lon ge, vão com hor rí fi co es tam pi do que brar-se so bre as mar gens
de sa bri ga das, as sim, se foi o ódio que nos in ci tou a bra dar mil ve zes – Vin gan ça!...guer ra,
guer ra! – Assim seja esse ódio apa ga do pelo gelo do es que ci men to! Se ja mos an tes ví ti -
mas pela nos sa ge ne ro si da de, que pela cru el da de que nos as se me lhe aos ti gres do des -
po tis mo. O gran de Jú lio Cé sar, quan to imor ta li zas te teu nome, mais pela tua de mên cia
e ge ne ro si da de, do que pelo po der que exer ces te no ma i or im pé rio do mun do do teu
tem po e do que por te res sido o avas sa la dor de tan tos po vos a co bi ça de Roma! O que 
tu dis ses te a Antô nio eu re pi to aos bra si le i ros – Quem não é cul pa do não teme, nem se vin ga
quan do po de ro so – Ah! Pos sam tão no bres exem plos do con quis ta dor de mil po vos por
meio do Reno, di ta dor das leis aos par tos, ven ce dor da Sí ria, que aba teu o or gu lho do
cé le bre Pom peu, ins pi rar aos bra si le i ros sen ti men tos tão mag nâ ni mos, li be ra is, e de
pi e do so res pe i to para com os ven ci dos e hu mil des, como para com os no bres or gu lho -
sos! Cé sar, ven ce dor de Ca tão, pe dia a este a sua ami za de, pois que de suas vir tu des cí -
vi cas se re pu ta va ven ci do esse gran de ca pi tão! Cé sar mag nâ ni mo nem ten ta va con tra a
li ber da de de Bru to, ain da sa ben do que este pa tri o ta fa ná ti co cons pi ra va con tra a sua
exis tên cia. Aí está o mais sá bio dos reis da nos sa ida de, Luis Fi li pe, Rei dos fran ce ses,
de sar man do com os atos da sua cle mên cia, os seus ma i o res ini mi gos, que têm ju ra do
as sas si ná-lo.

“A lon ga, es pes sa e tor men to sa no i te da vas sa la gem foi en ca ra da pela úl ti ma
vez! A in de pen dên cia bra sí li ca tri un fa, e tri un fa rá, ou a mor te nos há de cus tar! Este
DIA nas cen te é o vi gé si mo ter ce i ro da li ber da de, que faz bri lhar os seus ra i os al vos, 
e lu zen tes so bre o al tar da pá tria, que os re ce be com hi nos da vi tó ria que ce le bra mos!
O or va lho da ma dru ga da que bor ri fou a era da in de pen dên cia é o pri me i ro lou ro que
cin ge a fron te dos ven ce do res! – O per dão para os ven ci dos! – é o novo tri un fo po lí ti co
que mais re al ça a gló ria do Bra sil, por ser o tri un fo da mo ral e da hu ma ni da de.
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“Dia fa us to so da mi nha pá tria! Re ce be pela vi gé si ma ter ce i ra vez o mais
so le ne ju ra men to que faço de ser teu fiel guar da, e sem pre res pe i ta dor da tua au gus ta
pre e mi nên cia! Eu vejo com o ma i or jú bi lo con gra ça das a re li gião e a po lí ti ca para te
ce le bra rem! A Igre ja, e o pa tri o tis mo bra si le i ro te sa ú dam no Ori en te com seus cân ti -
cos ale gres; e com as pre ces fer vo ro sas que ele vam ao tro no do Árbi tro dos mun dos
Lhe agra de cem a li ber da de que nos trou xes te! Eu pois ó gran de dia! en tre tan tas con si -
de ra ções res pe i tá ve is, eu não re lu to de ser seu tri bu tá rio! És o au tor dos su ces sos da
mi nha pá tria! Tens por isso jus aos vo tos de res pe i to do ci da dão mag nâ ni mo. Tu, ó pai 
da in de pen dên cia e da li ber da de do Bra sil, ace i ta as mi nhas obla ções! Tua gló ria está a
par da gran de za do im pé rio: Tu vi ve rás sem pre ó gran de dia.”

O CARURU

“Qu a se que ago ni zan te se mos tra a es tre la lu mi no sa que a mu i to cor re, e
com gi gan tes cos pas sos so bre os fra cos ne vo e i ros da imor tal se re ni da de, que, cor ren -
do por ca mi nhos es ca bro sos não pode ven cer a for te es ta ção de um ri go ro so in ver no,
ao tem po que au daz e im pa ci en te in ten ta rom per essa rel va pa cí fi ca que aí tem for ma -
do a mo ra da do des can so.

“Estra nhas re giões in ve jam esse vi ver pa cí fi co e ven tu ro so, ao tem po que
seus ha bi tan tes, pri va dos dos di re i tos pró pri os (con ce di dos por lei da na tu re za), des -
tro em o tê nue suco do li mi ta do alen to, para abri rem no vas es tra das para por elas li vres 
ca mi nha rem, e go za rem de um ar mais puro e uma vi ra ção mais bran da; por con se -
guin te, anar qui za dos por essa pri me i ra re fle xão, ain da que rem mos trar a fri e za que os
do mi na, mais e mais fir mes so frem esse se gun do aba lo que, con si de ran do-o a fu tu ros
sen do pre sen te, seus bra ços não es mo re cem e fir mes con ti nu am os seus in can sá ve is
tra ba lhos; ao mes mo tem po que ou tros os cha ma co var des, e nos seus pri me i ros pe río -
dos, des cre vem-lhes essa es can da lo sa cro no lo gia, que os de i xam imó ve is nes se mes mo
lu gar que ufa nos se apre sen ta ram para vo mi tar esse be lí ge ro fel de ran co ris mo...Ago ra
faz mu dan ça nos des po jos da ca run cho sa lã que os aco ber tam, mos tram-se cor de i ros,
e hu mil des es pe ram o zom ba dor jo gar do me nos ades tra do ser ra no; fol ga com ele o
ce va dor bru tal, tudo en fim os con ven ce de seus er ros.

“Qu i sé ra mos à vis ta de tan tos exem plos, ma ra nhen ses, qua se di zer-vos,
que vos não de i xe is ilu dir por es ses hi pó cri tas; o ca mi nho por onde vos le vam inun da
cras sos pân ta nos, e es sas águas ca u da lo sas vos afo gam; não que i ra is imi tar a meia dú -
zia de aven tu re i ros, que só ser vem de ma cu lar a nos sa pá tria e a nos sa alma em cha -
mar mos nos sos pa trí ci os, po rém po de is cer ti fi car-vos, que es sas den ta das que so bre
elas têm de fi xar essa ve ne no sa ví bo ra é re me diá vel; acre di tai que tudo são ilu sões que
des per tam es sas lou cas ca be ças e acre di ta rem que esse pri me i ro lan ce, a que mu i to se
ufa nam, é a pró pria gló ria. Ah! quão en ga na dos vi vem é a pró pria ru í na que ju bi lo sos
bus cam; é fi nal men te a pró pria ex pi a ção de tan tos er ros... Qu an do vós os vir des
cho rar o pão, ago ra tam bém cho rai, e lem brai-vos de mos trar-lhes o li vro, e as fú ne -
bres pá gi nas, em que, como a mão fir me e ca rá ter re sig na do tra ça ram es sas ré gi as li nhas,
apon tar-lhe-eis tam bém com dedo fir me as le tras; e, em ar gu men to pedi-lhe os exem -
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plos des sa sin ta xe, e os ve re is ca va le i ros res pon der-vos com lú gu bre som, que vos ca u -
sa rão dor, e os vos sos co ra ções des pe da ça dos não la men ta ria a sor te des ses mí se ros se
não com par ti lhás se is as lá gri mas de uma vir tu o sa es po sa e de um ino cen te fi lhi nho;
cor ren tes as saz du ras e pe sa das a cu jos in gre di en tes eles não ima gi nam que pode dis -
sol ver, e a liga que já ago ni zan tes qui se rem apli car já não en con tra rá aque la con sis tên -
cia..., e esta voz ain da vós ha ve is de ou vir “Ai dez a cet hom me a por ter ce far de au.”16

Jor nal de Timon 197

16 Co pi a do tex tu al men te do Ca ru ru nº 2, de l0 de ju nho de 1846.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI

APRO XI MA ÇÃO DO DIA DA ELE I ÇÃO – EXAS PE RA ÇÃO DOS PAR TI -
DOS – INFI DE LI DA DE DO COR RE IO, ROU BO E MOR TE DE ES TA FE -
TAS – CU RI O SA COR RES PON DÊN CIA ELE I TO RAL – ESPAN CA MEN TO 
E MOR TES, DIS TÚR BIO UNI VER SAL – O MEDO, NUME ADORADO
POR AN TI GOS E MO DER NOS – DI VER SOS GRA US DE FAL SI FI CA ÇÃO
– DE CI SÃO DE UM CON SE LHO DE RE CUR SO – O PAR TI DO VEN CE -
DOR FRAC CI O NA DO – ANAR QUIA NA VO TA ÇÃO – APU RA ÇÃO FI -
NAL – JOGO DE ATAS – ADMI RÁ VEL EXEM PLO DE FI DE LI DA DE PO -
LÍ TI CA – CON TRA DI ÇÕES, ES QUE CI MEN TOS E APO LO GIA DO AU -
TOR – ASSEM BLÉIA PRO VIN CI AL – ELE I ÇÕES MU NI CI PA IS – DE CEP -
ÇÕES, NO VAS CI SÕES E CO A LI ZÕES.

SEM dú vi da os dis cur sos e ar ti gos que aca ba mos de trans cre ver
pou co se pa re cem com os dos Mê mi os, Cí ce ros e Sa lús ti os; as nos sas
ce nas de be cos e cor re do res não com pe tem com os dra mas gran di o sos
do Fó rum e do Ca pi tó lio; e se aqui se ma ne jam o ca ce te e a pe dra, os
agres so res e as ví ti mas não se cha mam Gra cos, Ca tões, Bí bu los, Me te -
los, ou Mu re nas. Ti mon o sabe, e o pú bli co com ele; tra ta-se da his tó ria
ele i to ral do Ma ra nhão, e esta con si de ra ção deve for ti fi car a pa ciên cia de
quem es cre ve, e ser vir-lhe de es cu sa para quem lê.

De po is de 28 de ju lho, se gui ram-se os fes te jos de 7 de se tem -
bro, que se pas sa ram qua se do mes mo modo, se não é que a ani mo si da de
dos par ti dos, num con tínuo cres cen do, ti nha nes ta úl ti ma épo ca che ga do a
um grau de exa cer ba ção in crí vel. Assim, os dis túr bi os en tre os di ver sos
gru pos fo ram em mu i to ma i or es ca la por qua se to dos os pon tos da pro -
vín cia, ha ven do até em al guns, co li sões ver da de i ra men te san gui no len tas. 



Por toda a par te ter mi na va a luta com o tri un fo dos can gam bás, que so bre 
te rem o apo io dos des ta ca men tos e das au to ri da des po li ci a is, já eram de
si mes mos mais nu me ro sos, como de tem pos ime mo ri a is sem pre acon -
te ce en tre nós a to dos os par ti dos go ver nis tas.

A cada no tí cia que che ga va des tas per tur ba ções pre cur so ras
do gran de ato ele i to ral, a opo si ção se eva po ra va em ar ti gos ve e men tes,
onde o pú bli co ne u tral com o pa la dar já em bo ta do pelo abu so das de -
cla ma ções, lia pos su í do da ma i or in di fe ren ça: – “que mais um es cân da lo 
in qua li fi cá vel, mais uma pá gi na de san gue ti nha vin do cons pur car a his -
tó ria e a in fa me ad mi nis tra ção do mais odi o so de to dos os dés po tas”.

A ma i o ria po rém não se dava por se gu ra com sua ma ni fes ta
su pe ri o ri da de, pois sa bia bem que por pou co que afrou xas se, os seus
ad ver sá ri os a su plan ta ri am; as sim as in jus ti ças na de sig na ção de guar das
na ci o na is para os des ta ca men tos, as pri sões, os pro ces sos, as de mis sões
não ti nham con ta, sen do que a opo si ção for ne cia ad mi rá ve is pre tex tos
para tudo, pela tur bu lên cia e des co me di men to já de to dos in to le rá ve is,
com que se ha via. A par das vi o lên ci as, as fra u des, as tra pa ças, as tra i -
ções en tre os in di ví du os do mes mo lado, as de fec ções sú bi tas e jul ga das
im pos sí ve is an tes de re a li za das, da vam cada dia mais ani ma ção ao dra ma.
O de se jo imo de ra do, ou an tes a fa tal ne ces si da de de ven cer, obri ga os
com ba ten tes a dar de mão a to dos os es crú pu los, e es po re a dos pe las pa i -
xões más e de sor de na das que gera a luta, não há meio re pro va do que
não em pre guem. A com pe tên cia faz gas tar quan ti as enor mes; a in fi de li -
da de do cor re io pa ten te ia os se gre dos que lhe são con fi a dos, e se isso não 
bas ta, os es ta fe tas são ata ca dos, rou ba dos e mor tos nos lu ga res de ser tos 
que atra ves sam.17 E de po is, não há jor nal que se re cu se a pu bli car do cu -
men tos ob ti dos a pre ço de cri mes tão abo mi ná ve is! De ve mos po rém
con fes sar que as cor res pon dên ci as co lhi das por es tes ou se me lhan tes
mo dos são qua se sem pre cu ri o sas e pi can tes, re ve lam o pés si mo con ce i to
que uns dos ou tros fa zem os ami gos po lí ti cos, as tra i ções que re ci pro ca -
men te pre me di tam, e se ur dem, a fra que za de suas for ças, e em ge ral as
imen sas di fi cul da des com que lu tam.

Dos di ver sos pon tos do in te ri or vêm car tas dos res pec ti vos
ca u di lhos, di ri gi das quer aos da opo si ção, quer aos do Go ver no, onde
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pou co mais ou me nos se diz – “que as cou sas não es tão boas, que é pre -
ci so ir um des ta ca men to nu me ro so para con ter a or dem, que sem isso
não se faz nada, que o Be zer ril está meio vi ra do, por que não lhe qui se ram
dar o lu gar de co le tor, e ame a ça dar de nún cia con tra o nos so ami go
Pam plo na pelo des fal que da co le to ria; que será bom ob ter uma car ta do
ne go ci an te Sa bóia, a quem o mes mo Be zer ril é de ve dor de não pe que na 
quan tia para ver mos se isto se pode ar ran jar por bons mo dos; por que o
Pam plo na, co i ta do, está mu i to atra pa lha do em seus ne gó ci os, e par te do
di nhe i ro que fal ta, ele adi an tou para as des pe sas do nos so par ti do.
Enfim, digo a V. Sª em con clu são que nos sos ad ver sá ri os es tão mu i to
au da zes, e só me di das for tes e enér gi cas do Go ver no é que po de rão de -
ci dir o ne gó cio a nos so fa vor”. Ou – “Meu ami go, as cou sas não mar -
cham bem por aqui, pois con quan to o nos so par ti do seja mu i to su pe ri or 
em ma i o ria ao do Go ver no, a per se gui ção no povo mi ú do tem sido tal,
que pou cos nos apa re cem, e os que es ca pa ram da rede do re cru ta men to, 
fi ca ram ju ra dos para de po is das ele i ções, se tor nas sem a me ter. De mais
a mais, es ta mos qua se sem di nhe i ro al gum para po der sus ten tar o povo
e mais ache gas in dis pen sá ve is; a subs cri ção deu em dro ga, as ma i o res
par tes res pon di am que os can di da tos ge ra is é que de vi am car re gar com
as des pe sas, que a eles já bas ta vam de so bra os in cô mo dos, com pro me -
ti men tos & &. Já V. Sª há de sa ber, o nos so 1º juiz de paz La lau foi bo -
ta do fora, por nova ma ro te i ra de in com pa ti bi li da de, su pos to se me lhan te 
me di da veio daí às es con di das para nos apa nhar de sa per ce bi dos, e por
isso tal vez não se te nha ain da vul ga ri za do por aí. Se gue-se o Anta que é
de les, e to dos os mais são nos sos, por isso se V. Sª pu des se ar ran jar uma 
car ti nha do co men da dor Fi ú za para este pa ti fe se dar por do en te, pois o 
tem pelo ca bres to, se ria essa a nos sa sal va ção, do con trá rio nem po de re -
mos fa zer as nos sas ele i ções em se pa ra do, e é es cu sa do es tar mo-nos
mais a can sar sem fru to. Não se es que ça de man dar as nor mas de atas,
re pre sen ta ções e toda a pa pe la da que de ve mos re me ter, pin tan do bem o 
ata que da for ça no dia da ele i ção, a fim de ir tudo le gal &.”

Da ca pi tal se lhe res pon de: “Que vão ape nas dez pra ças, e
não é pos sí vel irem to das as que fo ram pe di das, por que o Go ver no se
vê con su mi do com pe di dos de des ta ca men tos para to dos os pon tos, e já 
não tem qua se for ça al gu ma à sua dis po si ção; que no en tan to, esse au xí -
lio pode ser dis pen sa do, uma vez que o par ti do todo se apre sen te, como 
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é de es pe rar; que são ex ce len tes as no tí ci as re ce bi das das ou tras co mar -
cas, e por isso con ta-se com um tri un fo com ple to.” Ou já: “Que vão as
car tas de em pe nho pe di das, e que não vão as nor mas, por que é me lhor
que ve nham as as si na tu ras em bran co, pois tudo se ar ran ja rá aqui mais
fa cil men te, à vis ta das cir cuns tân ci as. Di nhe i ro não se re me te, por não
ha ver, sen do as des pe sas da ca pi tal enor mes, e com es sas já car re gam os 
can di da tos, não sen do ra zoá vel so bre car re gá-los com as do in te ri or, não 
ha ven do cou sa mais jus ta do que cada lo ca li da de fa zer por si as suas
des pe sas pe cu li a res, e nos sos ami gos não têm ra zão de se que re rem exi mir
de las, pois com o tri un fo do par ti do, não são só os can di da tos que ga -
nham, tam bém eles fru i rão imen sas van ta gens. Que cum pre não de sa ni -
mar, pois as cou sas es tão bem fi gu ra das por toda a par te, e con ta-se sem 
fal ta com a de mis são do ban da lho do pre si den te an tes das ele i ções, e
para isso só se es pe ra que se fe chem as câ ma ras, para o Mi nis té rio evi tar 
in ter pe la ções.”

A ele i ção de via fa zer-se no dia 12 de ou tu bro, e des de o pri -
me i ro do mês pode se di zer que as re u niões eram diá ri as e per ma nen tes
de um e ou tro lado; a ci da de to mou um as pec to ater ra dor; a at mos fe ra
pa re cia abra sa da, e a tem pes ta de pres tes a des fe char; tra va vam-se ri xas a
cada can to, fer vi am as ca ce ta das, e as ri xas para logo se trans for marem
em ver da de i ros tu mul tos, que os che fes a mu i to cus to con se gui am pa ci -
fi car, se não é que al gu mas mu i to de pro pó si to os ex ci ta vam. Nas clas -
ses su pe ri o res não se vi nha às mãos com tan ta fa ci li da de, mas as dis pu -
tas ani ma das, as pa la vras aze das e in sul tu o sas, as bri gas, rom pi men tos e
ini mi za des se re pe ti am fre qüen te men te, e as co i sas che ga ram por fim a
ter mos tais que me ta de da ci da de não ti ra va o cha péu à ou tra me ta de.
Esta pro va sig ni fi ca ti va de ódio ou mal cri a ção tor na va-se ri dí cu la em
cer tos in di ví du os sem im por tân cia que pro cu ra vam in cul cá-la mos tran do-se
de fel e vi na gre para com ou tros que nem para eles se dig na vam olhar.
Nos dois úl ti mos dias a pa tu léia go ver nis ta ocu pou a fren te das duas
igre jas pa ro qui a is; a con trá ria fi cou um pou co mais dis tan te. Algu mas
ca sas da vi zi nhan ça fo ram com an te ci pa ção alu ga das por um e ou tro
lado. Cons tou-me que os res pec ti vos pro pri e tá ri os se que i xa ram de po is
de lhes não ha ve rem pago os alu guéis. Hou ve um ano em que as qui tan das 
mais pró xi mas fran que a vam li be ral men te vi nhos e ou tros lí qui dos à pa -
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tu léia se qui o sa, mas nos úl ti mos tem pos, com a de ca dên cia das ca i xas
cen tra is, se cou esta mi ra cu lo sa fon te.

A no i te de 11 de ou tu bro, pas sou-se em ter rí vel al ga zar ra de
vi vas, fo gue tes e za bum bas; o en tu si as mo e con fi an ça dos can gam bás
eram ma ni fes tos, ao pas so que os bri os da opo si ção mur cha vam a olhos
vis tos, ape sar de to dos os es ti mu lan tes só li dos e lí qui dos, fí si cos e mo ra is,
com que pro cu ra vam er guê-los. À tar di nha ha via sido dis tri bu í do um
Avul so con ce bi do nos se guin tes ter mos:

“O Se cre tá rio do Go ver no, como ór gão de seu dig no amo, o
bode de bi che i ra, tem pro cla ma do pe las sa las de pa lá cio que o Go ver no
há de fa zer a ele i ção à for ça de ar mas, que i man do o úl ti mo car tu cho.
Re sig ne-se a opo si ção que deve ir às ele i ções pos su í da do va lor e cons -
tân cia para re pe lir a for ça pela for ça. A con vic ção do povo deve acom -
pa nhar-lho por toda a par te; e se o Go ver no pu ser em ação seu tres lou -
ca do pro je to de re pe lir o povo, deve o povo mos trar ao Go ver no que as 
ele i ções são do povo, e não do Go ver no. O Go ver no vai ro de ar-se de tro -
pa, a lei das ele i ções de i xan do ao povo o voto li vre, de ter mi na que não
haja os ten ta ção de for ça. O Go ver no da pro vín cia não cum pre a lei que
ga ran te ao ci da dão bra si le i ro o seu voto, o Go ver no da pro vín cia se re -
be la con tra a Cons ti tu i ção do Impé rio, e quer que o povo seja le va do de
rojo e ex pe li do das igre jas. Mas quan to se ilu de o dés po ta, esse vil ser ta -
ne jo ca pa dor de gar ro tes! Quem é do povo se deve unir, e ca mi nha rem
to dos com âni mo de re pe lir a agres são, ain da à cus ta da pró pria exis tên -
cia. O Sr. Mas ca re nhas quer ele var-se a todo cus to, e em seu de lí rio quer 
que o dia 12 de ou tu bro seja aque le em que fir me a sua ele va ção com o
san gue do povo. Ma ra nhen ses! cor ra mos à urna. União e cons tân cia, e
seja o nos so gri to, ven cer ou mor rer!”18

Com este, ou tros di ver sos ar ti gos cir cu la ram na ca pi tal; e os
dig nos e pa cí fi cos ha bi tan tes, que com tan ta in di fe ren ça e san gue-frio,
ha vi am de suas ja ne las e das pra ças con tem pla do os fes te jos e pro cis sões
dos me ses an te ri o res, acha vam-se já en tão tran si dos de sus to, e re ce a vam
ver de ve ras a guer ra ci vil ate a da na ma nhã se guin te por toda a pro vín cia. 
A ex pe riên cia po rém mos tra rá que os seus re ce i os eram in fun da dos.
Du ran te a no i te, uma so frí vel por ção de pa tu léi as opo si ci o nis tas, dan do
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fé do des co ro ço a men to dos che fes, se foi es co an do à sur di na; da gen te
lim pa ou de ca sa ca, po rém é for ço so con fes sar que não fu giu nin guém.
É bem ver da de que só ti nham com pa re ci do cin co ou seis dos mais
com pro me ti dos e in te res sa dos, por quan to os mais se ha vi am de i xa do
fi car em casa, sob di ver sos pre tex tos, so bres sa in do po rém, mais ge ral -
men te a ale ga ção de que não es ta vam para sa cri fi car-se por um par ti do
mal di ri gi do, e que pa re cia não ter che fes.

De modo que ao ama nhe cer co nhe ce ram os po bres-di a bos
que es ta vam ir re mis si vel men te per di dos. Ain da en tão fu gi ram al guns:
ou tros ar re pen de ram-se de se não ha ve rem a tem po de cla ra do go ver nis -
tas; ou tros en fim fi ze ram pro pó si to de nun ca mais me ter-se em po lí ti ca.
Era en tre tan to in dis pen sá vel pôr ter mo a uma si tu a ção tão de ses pe ra da,
em que se viam qua se ar ris ca dos a uma de ban da da, sem ha ver ao me nos 
mo ti vo apa ren te que a des cul pas se. Assim que, fa zen do das fra que zas
for ças, cer ca das oito ho ras da ma nhã se pu se ram em mar cha, com mos -
tras de que que ri am pe ne trar nas igre jas; po rém com a vis ta só de duas
ou três pa tru lhas de po lí cia que aca so to pa ram, de ram-se por co ac tos, e
gri ta vam à boca aber ta, ame a çan do que se iam re ti rar e pro tes tar so le ne -
men te; pois não ha via li ber da de de voto, quan do um gru po de ca ce te i ros
con trá ri os, im pa ci en ta do com tais tar dan ças e ce ri mô ni as, caiu so bre
eles, e os afu gen tou em bre vís si mos ins tan tes, não sem re sis tên cia de al -
guns dos da mes ma clas se, que são sem pre os mais mal tra ta dos nes tas
re fre gas, e os que ne las des pen dem al gu ma co ra gem e vi gor.

O par ti do ven ce dor, que con cen tra ra as suas for ças em um só 
lo cal, man dou en tão ocu par a Sé até aque le mo men to com ple ta men te
aban do na da. Um gru po de cin qüen ta ho mens ar ma dos de ca ce tes, tra -
zen do à sua fren te cin co ou seis in di ví du os de ca sa ca, um pou co aca -
nha dos da fi gu ra que fa zi am, e dos sen ti men tos que ex ci ta vam, atra ves sou 
a ci da de, sol tan do fo gue tes, dan do vi vas, e en to an do por úni ca mes se ni a -
na o bur les co Mu qui rão. Ao apro xi ma rem-se es tes he rói cos tir te us, co -
xos do es pí ri to, as por tas das ca sas, lo jas e ta ber nas se iam fe chan do ru i -
do sa men te, pre su min do cada qual que era en fim che ga da a hora do tre -
men do e re ce a do aco me ti men to.

Den tro em pou co duas gi rân do las de fo gue tes anun ci a ram
que as me sas es ta vam for ma das; mas os nos sos he róis não de ram com
isso a ta re fa por con clu í da, e não ten do já ad ver sá ri os re u ni dos a quem
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com ba ter, der ra ma ram-se por toda a ci da de a ca ce tar um ou ou tro an ta -
go nis ta iso la do e iner me que aca so to pa vam, e não ti nha tem po de es -
qui var-se, aco lhen do-se em ca sas alhe i as ou sal tan do mu ros e te lha dos.
Co lhi dos es tes tro féus, in va di am lo jas e qui tan das, nos ba ir ros onde uma 
de ma si a da se gu ran ça pre te ri ra a ca u te la de fe chá-las, e se o ta ber ne i ro
ou sa va re fu sar grá tis as pres ta ções que dele exi gi am, era para logo tra ta -
do como ba cu rau ou ja bu ru ven ci do, isto é, es pan ca do.

A mu i to cus to, tar de, e a más ho ras, con se guiu-se de po is ar re -
ba nhar esta gen te dis per sa, cujo nú me ro en gros sa ram mu i tos pa tu léi as
da opo si ção, que de po is da gran de de ban da da, ar vo ra ram a li bré ou dis -
tin ti vo go ver nis ta (fi tas ver des, ama re las, e en car na das que en fe i ta vam
os pe i tos e os ca ce tes) e fi ze ram a sua evo lu ção com tal pres te za, que
inda vi e ram mu i to a tem po para aju da rem a ca ce tar os re cen tes só ci os.

Logo ao se gun do dia en tra ram a che gar as no tí ci as do in te ri or;
por toda a par te se re pe ti am os mes mos tu mul tos e dis túr bi os; por toda
a par te o Go ver no tri un fou, e a opo si ção fu giu, sem ou tro in con ve ni en -
te mais que três ou qua tro ca be ças que bra das. Mas em San gra-Ma ca cos,
vi lo ta de ca bo clos, as saz in sig ni fi can te, não fi ca ram as cou sas nis to, por -
que as sus ta dos os can gam bás dos ja bu rus, que es ta vam ame a ça do res, cha -
ma ram em seu au xí lio o des ta ca men to da Gu ar da Na ci o nal, com pos to
de seis guar das e um sar gen to, a cada um dos qua is se ha vi am dis tri bu í do
des de a vés pe ra qua tro car tu chos em ba la dos. Inte i ra da a opo si ção des te
mo vi men to en cheu-se por seu tur no de ter ror, dis pa rou em de sor de na da
fuga, e ao do brar uma das ruas que de sem bo ca vam na pra ça da ma triz,
en con trou-se face a face com o ter rí vel des ta ca men to, sem que no ím pe to
com que iam uns e vi nham ou tros, hou ves se tem po e ma ne i ra de re cu a -
rem re ci pro ca men te. E no meio da que la de plo rá vel con fu são, is ca dos
tam bém os guar das do mal con ta gi o so do dia, isto é, de sa cor da dos de
sus to, e sem sa be rem o que fa zi am, dis pa ra ram as ar mas ao aca so e sem
pon ta ria, re sul tan do con tu do da des car ga cair um in di ví duo mor to, e
dous ou três gra ve men te fe ri dos.

A His tó ria re fe re que a an ti gui da de pagã e su pers ti ci o sa er guia 
al ta res ao medo; fos se su pers ti ção ou re li gião, o cul to des ta di vin da de
me re cia re no va do em nos sos dias, pois ao seu be nig no in flu xo é cer ta -
men te de vi do o des fe cho qua se sem pre cô mi co e ri dí cu lo de to das es sas 
bra va tas com que os par ti dos ma tam o tem po du ran te me ses in te i ros até 
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o dia da ele i ção; não po den do atri bu ir-se um ou ou tro de sas tre de ma i or 
con se qüên cia, como o que aca ba mos de re fe rir, se não a ex ces so de de -
vo ção e zelo ao cul to.

Ao es tam pi do da des car ga ima gi ne cada um como fi ca ria
aque la he rói ca vila; am bos os par ti dos de i ta ram a fu gir, cada qual para
sua ban da, as so a lhan do por toda a par te que San gra-Ma ca cos fi ca ra na -
dan do em san gue, e en tre gue aos hor ro res da mais de sen fre a da anar -
quia. Sa bi da po rém a ver da de das co i sas na ca pi tal, o in fa ti gá vel dou tor
Afrâ nio apres sou-se a mi nu tar e ex pe dir as atas e ins tru ções ne ces sá ri as;
e vol tan do os fu gi ti vos aos seus la res aban do na dos, deu-se a ele i ção por
fe i ta, e os qua tor ze ele i to res da que la im por tan te lo ca li da de vo ta ram efe -
ti va men te daí a um mês no res pec ti vo co lé gio ele i to ral.

Os che fes da opo si ção, que se ti nham su mi do, pu bli ca ram ao
ter ce i ro dia a se guin te me mo rá vel pro cla ma ção:

“Ma ra nhen ses! Aten ta dos ina u di tos aca bam de ter lu gar em nos sa pá tria
na tal; o povo que por toda a par te se apre sen tou pa cí fi co e iner me a exer cer um di re i to 
sa gra do que lhe ga ran te o pac to fun da men tal do Impé rio, foi por toda a par te re ce bi do 
na pon ta das ba i o ne tas do ti ra no! Nes ta ca pi tal, e em di ver sos ou tros lu ga res foi im pi a -
men te der ra ma do o san gue bra si le i ro; po rém em San gra-Ma ca cos cor reu ele em jor ros, 
e mu i tas ví ti mas fo ram sa cri fi ca das ao fe roz ca ni ba lis mo que en lu ta este ou tro ra fe liz
tor rão, par te in te gran te da Amé ri ca li vre! O povo ma ra nhen se se tem mos tra do dig no
do glo ri o so nome de bra si le i ros, pois que ren do evi tar uma con fla gra ção ge ral tão al -
me ja da por nos sos opres so res tem-lhes aban do na do o cam po, e as igre jas onde só re i -
na o es tri dor das ar mas.

“Ma ra nhen ses! A vida de nos sos con ci da dãos está à mer cê do ba ca mar te
dos si cá ri os; po rém ten de mais um pou co de re sig na ção e nos sos cla mo res su bin do os
de gra us do tro no, hão de ser aten di dos pelo nos so mag nâ ni mo mo nar ca. Sa i ba o Ma -
ra nhão, sa i ba o Bra sil, sa i ba o mun do in te i ro, que os ma ra nhen ses, sem ce de rem um
ápi ce de seus di re i tos, co nhe cem igual men te seus de ve res, e não há sa cri fí cio a que não 
se su je i tem gos to sos para não des res pe i tá-los.

“Viva S. M. o Impe ra dor!
“Viva a li ber da de de voto!
“Vi vam os ma ra nhen ses li vres!
“Ma ra nhão 15 de ou tu bro de 184...”
(Se guem-se as as si na tu ras de cin co mem bros da co mis são di re to ra.)

Os jor na is re fe ri ram os fa tos cada um se gun do con vi nha ao
seu par ti do; os da opo si ção afe a ram a ca tás tro fe de San gra-Ma ca cos; os
do Go ver no dis se ram que o des ta ca men to, ape nas de qua tro ho mens,
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não fi ze ra mais do que re pe lir os de sor de i ros que ha vi am aco me ti do o
quar tel para se apo de rar do ar ma men to, e po rem em exe cu ção seus ne -
gros pla nos de ma tan ça e rou bo; mas o Exº Ber nar do Bo ni fá cio dan do
con ta ao Mi nis té rio da ma ra vi lho sa tran qüi li da de com que se pas sa ra a
cri se ele i to ral, e do sos se go e boa or dem com que em ge ral tudo se ha -
via fe i to, so bre este de sa gui sa do en ca i xou o se guin te pe río do – “Há ape -
nas a de plo rar o gra ve con fli to que se deu en tre os dous par ti dos na vila
de San gra-Ma ca cos, do qual re sul tou a mor te de um in di ví duo e o fe ri -
men to de dous; mas te nho a sa tis fa ção de as se ve rar a V. Exª que a or -
dem foi pron ta men te es ta be le ci da, e or ga ni za da a mesa na for ma da lei,
e con clu iu-se o pro ces so ele i to ral com a ma i or cal ma e re gu la ri da de.”

Qu an do Vi na gre, nos lú gu bres dias de 1835 no Pará, ten do
fe i to fu zi lar a Mal cher, lhe su ce deu na in tru sa go ver nan ça, di ri giu uma
cir cu lar aos seus co le gas le ga is, em que se ex pri mia da ma ne i ra se guin te:
“Par ti ci po a V. Exª que ha ven do fa le ci do o Pre si den te Fé lix Cle men te
Mal cher, to mei pos se do Go ver no, em cujo exer cí cio me acho pron to a
cum prir as or dens de V. Exª quer ten den tes ao ser vi ço pú bli co, quer ao
par ti cu lar de V. Exª a quem Deus guar de mu i tos anos.”

É mis ter con fes sar à vis ta des tes dous exem plos que não há
nada co mo sa ber re fe rir as cou sas nos seus de vi dos ter mos.19

––––––––

De po is dos tu mul tos, dis túr bi os e es pan ca men tos que pre ce -
de ram e acom pa nha ram a con quis ta e a for ma ção das me sas, co me ça -
ram as ope ra ções ele i to ra is sob for mas va ri a das e dis tin tas em cada uma 
das fre gue si as da pro vín cia, pos to que a ma té ria fos se re gu la da pe las
mes mas leis, ins tru ções e avi sos. É que an tes, du ran te e de po is das vi o -
lên ci as e es pan ca men tos, a fal si fi ca ção tra ba lha ra em lar ga es ca la.

As fal si fi ca ções fa zem com efe i to um gran de se não o pri me -
i ro pa pel nas nos sas ele i ções; co me çam no pri me i ro dia, aca bam no úl -
ti mo, re ves tem to das as for mas, to mam to das as di men sões, são de to -
das as es pé ci es, ma te ri a is e mo ra is, de li ca das e gros se i ras, má xi mas,
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mé di as e mí ni mas, ge ra is, par ci a is e pes so a is, ab so lu tas ou re la ti vas, re -
cí pro cas e con ven ci o na is, ex clu si vas e aqui si ti vas, de au men to e di mi -
nu i ção, e têm, como os pa pas, o po der de li gar e des li gar. O que o le i -
tor já tem vis to, e o que pas sa ago ra a ver, jus ti fi ca rá so be ja men te esta
clas si fi ca ção.

Logo no prin cí pio te mos a fal si fi ca ção por meio da cor rup -
ção, da di fa ma ção, do lou vor e vi tu pé rio in de vi da men te dis tri bu í dos, da
exal ta ção e aber ra ção dos es pí ri tos. É o que se cha ma o fal se a men to da
opi nião, e sem isto não há ele i ção.

Se gue-se-lhe ime di a ta men te o fal se a men to do sis te ma, me di -
an te a abu si va in ter fe rên cia do Go ver no, que pa ra li sa, es ten de, en co -
lhe, so fis ma e des na tu ra a lei nos seus re gu la men tos e avi sos sem con -
ta, ex pe di dos se gun do as exi gên ci as e in te res ses en con tra dos das fac -
ções, e por con se qüên cia va riá ve is ao in fi ni to, con tra di tó ri os e re pug -
nan tes en tre si. As de cla ra ções de in com pa ti bi li da de são uma das mi -
nas mais fe cun das que o Go ver no, ou os par ti dos em seu nome, cos tu -
ma ex plo rar; e é me di an te o seu au xí lio que são fre qüen te men te inu ti li -
za das tur mas in te i ras de fun ci o ná ri os ele ti vos, ju í zes de paz, ele i to res e 
ve re a do res, que a lei em sua ma ra vi lho sa sa be do ria, e para evi tar a in -
fluên cia apa i xo na da do mo men to, ti nha com an te ci pa ção de sig na do
pa ra com por as me sas.

Nas qua li fi ca ções e re vi sões, as me sas já fal si fi ca das, fal si fi cam 
por seu tur no, alis tan do os in ca pa zes, e ex clu in do por cen te nas os ci da -
dãos já an te ri or men te qua li fi ca dos, e so bre tu do to man do as de ci sões às
ocul tas, e à úl ti ma hora, para que os pre ju di ca dos não pos sam re cor rer a 
tem po e em de vi da for ma.

Se aca so re cor rem, lá es tão os con se lhos de re cur so, ei va dos
do es pí ri to de par ti do, e com pos tos de ho mens es tú pi dos e ig no ran tes, 
quan do não ve lha cos, para da rem ou ne ga rem pro vi men to, con tra a
jus ti ça, e se gun do os in te res ses. De res to, as leis ele i to ra is que de vi am
ser con ci sas, sim ples, cla ras, aco mo da das à in te li gên cia da mul ti dão
imen sa que in ter vém na sua exe cu ção, cons ti tu em pelo con trá rio um
có di go vas tís si mo, com pli ca do e obs cu ro. A se guin te de ci são de um
con se lho de re cur so que su biu à nos sa re la ção, dá a me di da tan to da
exe cu ção das leis, como da ca pa ci da de dos exe cu to res.
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“O Con se lho ven do com a mais ele gan te aten ção o re que ri men to que em
ses são de hoje lhe apre sen tou o sup Pro tes tan do con tra este Con se lho e im pon do-le
obri ga ções das qua is ele acha, digo, se acha des pi do, jul ga ser mais por uma imo ral vin -
gan ça do que um sin ce ro de se jo na qua li fi ca ção de imen sas pes so as as qua is tal vez
nem as co nhe ça, quan to mais in te res sar-se tão ze lo sa men te por elas como mos tra;
mais este Con se lho re ves ti do de toda eqüi da de e pru dên cia su por ta tais ata ques; e tão
po si ti vos!!! Pois ten do de fe ri do na pe ti ção do ci da dão F... que na for ma do ci ta do de -
cre to es ta va la vra do seu pro tes to de re cur so; pm já apa re ce rão as tes te mu nhas para as -
si na rem com o dito re cor ren te? Não!!! Por ven tu ra será por cul pa e ne ga ti va do Con se -
lho! é ne gli gên cia de que quem digo ou por ne gli gên cia de quem re cor reu; ou se ria
mis ter o Pre si den te ofi ci ar as mes mas tes te mu nhas, des ta for ma tem este Con se lho de -
fe ri do as suas ra zões de que não são a ten di dos por este Con se lho. Vila de ... em se ção
ví ti ma de seus tra ba lhos aos ... de ... 184...” (Com três as si na tu ras.)20

Nos pri mi ti vos tem pos, or ga ni za da a mesa, ain da que fos se
uma van ta gem con si de rá vel o ter um dos par ti dos a ma i o ria dela, nem
por isso o par ti do con trá rio se dava por ven ci do e aban do na va o cam po; a
vi tó ria era dis pu ta da até o fim, e quem não fa zia os ele i to res, fa zia ao
me nos os su plen tes. Estes cos tu mes da ida de de ouro ele i to ral ain da du ram 
na tra di ção dos po vos, mas já não per ten cem à nos sa épo ca, onde mes mo
to das es sas la bo ri o sas fal si fi ca ções de alis ta men to vão ca in do em de su -
so, como inú te is e pró pri as só de gen te sim ples e pou co ci vi li za da.

As ope ra ções ele i to ra is pas sa ram-se nas di ver sas fre gue si as da 
se guin te ma ne i ra:

Na Sé, re ce bi das umas cin qüen ta lis tas por mera for ma li da de,
a mesa sus pen deu os tra ba lhos, e nos dous ou três dias se guin tes em que 
con ti nu ou a apa rên cia de les, os dig nos mem bros ape nas com pa re ci am, e 
se de mo ra vam al guns mo men tos, para cons tar, por que em casa é que se
fa zia o tra ba lho re al das atas. Em re sul ta do, não só os ele i to res sa í ram
to dos can gam bás, se não que su ce deu o mes mo com as três mais pró xi mas 
tur mas de su plen tes. Não va leu isso para que na pri me i ra oca sião es ti -
ves sem já to dos di vi di dos, re ta lha dos e ini mi za dos, des de os mais até os
me nos vo ta dos. Um dos me sá ri os zom be te an do es pi ri tu o sa men te so bre
a li ber da de dos su frá gi os, e a pu re za vir gi nal da urna, fez que a di ver sos
opo si ci o nis tas dis tin tos se con tas sem dous, três ou qua tro vo tos.

Na Con ce i ção, con clu í dos os pre pa ra tó ri os, e no mo men to de 
co me çar a re cep ção das lis tas, é que se deu fé de que nin guém se ha via
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ocu pa do em es cre vê-las, nem ain da os pró pri os me sá ri os! O tra ba lho de 
es cre ver e pas sar cha pas já nin guém o toma, por que de to das as for ma li -
da des sem dú vi da a mais inú til é a de dar e apu rar vo tos. A no tí cia da
au sên cia ab so lu ta de lis tas foi re ce bi da pela tur ba cir cuns tan te com es -
tre pi to sas gar ga lha das; e quan do o pre si den te da mesa para pou par fa di -
gas inú te is dis se alto e bom som: – Meus ami gos, não se in co mo dem, que nós
ar ran ja re mos tudo –, a sua voz elo qüen te foi co ber ta por um tro vão de
apo i a dos.

No dia se guin te pela ma nhã ven do os che fes que a pa tu léia
era tão inú til como pe sa da, tra ta ram de des pe di-la di zen do-lhe men tal -
men te um sa u do so ade us até o pró xi mo re cru ta men to. Nes se mes mo
dia, às cin co ho ras da tar de, pas san do Ti mon pela fren te da igre ja ape -
nas de pa rou qua tro ou cin co sol da dos, sen ta dos ou a dor mir no al pen dre
vi zi nho, dez ou doze gra na de i ras en sa ri lha das à gran de por ta, eram os
úni cos vo tan tes que ali se viam, e den tro não res pi ra va fô le go vivo, a
não ser o do sa cris tão. Os dig nís si mos me sá ri os es ta ri am na tu ral men te
exe cu tan do em suas ca sas o ar ti go da lei que man da tra ba lhar até
sol-pos to.

Em San gra-Ma ca cos já o pio le i tor sabe o que acon te ceu.
Em Afo ga-Bu gi os, co nhe cen do o re ve ren do vi gá rio que o seu 

par ti do ia de ba i xo, as sen tou em inu ti li zar o mais pos sí vel o tri un fo dos
con trá ri os, re du zin do os fo gos de ma ne i ra que em vez de oito ou nove
ele i to res que de mu i tas le gis la tu ras atrás dava aque la fre gue sia, des se en tão
so men te qua tro. Mas os can gam bás, que lan ça vam ou tras con tas, ar ran ca -
ram o edi tal da por ta da ma triz, e no dia 12 de ou tu bro, for ma da a
mesa, en tra ram a apre sen tar as suas lis tas com vin te e qua tro no mes! O
re ve ren dís si mo, como cada um ima gi na rá, ob je tou logo que tais lis tas se
não po di am re ce ber, pois a fre gue sia não ti nha mais de 410 fo gos; mas a 
tur ba gri tou que não ha via tal, que o re ve ren do vi gá rio es ta va en ga na do
ou es que ci do, que o seu edi tal re za va de 2.432 fo gos! Os vin te qua tro
ele i to res fo ram, é cer to, apu ra dos, e ti ve ram de po is as sen to e voto no
co lé gio das Gu a ri bas, mas o vi gá rio de en fa da do re cu sou can tar o
Te-Deum, fin da a apu ra ção.

Em Qu e bra-Bun da de i xou de ha ver ele i ção, por não te rem
che ga do a tem po as or dens para tal fim ex pe di das pela pre si dên cia; e as
res pec ti vas au to ri da des, tan to de um como de ou tro par ti do, ti ve ram de
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mais a mais a sim pli ci da de de par ti ci par esta es tu pen da ocor rên cia por
modo tão pú bli co e ofi ci al que não foi pos sí vel tor nar atrás, quan do os
che fes da ca pi tal, ar den do em có le ra, lhes fi ze ram sen tir a as ni da de do
seu pro ce di men to, tão in qua li fi cá vel, quan to te ria sido fá cil apro ve i -
tar-se, cada um pela sua par te, da es tu pi dez do lado con trá rio. E com
efe i to, cus ta a com pre en der como é que nes ta he rói ca pro vín cia, e em
ple no sé cu lo XIX, haja ain da quem se ex po nha por este modo às va i as
dos po vos ci vi li za dos.

No Saco-dos-Bois deu-se ou tra in crí vel ano ma lia, mas fe liz -
men te a san di ce foi ain da re pa ra da a tem po, e por um modo que hon ra
o es pí ri to e a ilus tra ção da que les bons ser ta ne jos. Pois o par ti do go ver -
nis ta, ten do o des ta ca men to e a ma i o ria da mesa da sua ban da, não caiu
con tu do na es par re la de re ce ber as lis tas, uma por uma, e com o ma i or
es crú pu lo? Re sul tou daí que a opo si ção al can ças se a ma i o ria; mas os
me sá ri os e seus ade ren tes co nhe cen do en fim o erro que ha vi am co me ti -
do, tais dis pu tas ar ma ram du ran te a apu ra ção, so bre a le ga li da de de cada 
lis ta que se ia len do; e os opo si ci o nis tas, sus ten tan do a con tro vér sia, se
pres ta vam de tão boa gra ça e com tan to fogo e in ge nu i da de ao ma ne jo,
que se pas sa ram cer ca de vin te dias an tes que pu des se ser con clu í da a
apu ra ção. Mas, ó des gra ça! Na con ta gem fi nal dos vo tos ve ri fi cou-se
que eles não cor res pon di am ao nú me ro das lis tas e dos no mes de cada
uma de las! Foi pre ci so pois re co me çar se gun da e ter ce i ra vez; e por tal
modo an dou o ne gó cio, que no dia da re u nião do co lé gio, os ele i to res
des ta fre gue sia em nú me ro de trin ta, ain da não ti nham di plo mas, e por
is so não fo ram ad mi ti dos a vo tar.

Nos Mo quéns as cou sas se pas sa ram de um modo novo e pi -
can te. O juiz de paz e ele i to res, que ti nham de com por a mesa nes ta fre -
gue sia, eram to dos ba cu ra us que ha vi am ul ti ma men te rom pi do com os
can gam bás, mas por for tu na des tes, e como era de ra zão e da na tu re za das 
cou sas, com o rom pi men to ba cu rau, veio a ali an ça dos ja bu rus. Estes nas
ele i ções pas sa das ha vi am fe i to as suas atas, que ver da de i ras ou fal sas, ti -
nham sido en tão re pe li das pe los seus ad ver sá ri os co li ga dos. Pois bem,
na ele i ção atu al apre sen tou-se im pa vi da men te a tur ba dos ele i to res ja bu -
rus anu la dos pela Câ ma ra dos De pu ta dos, com pôs a mesa, e fez a ele i -
ção, que foi em tem po com pe ten te apro va da pela nova câ ma ra, fi can do
as sim en tre gue ao me re ci do des pre zo a ele i ção dos con trá ri os.
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Nas Gu a ri bas não com pa re ceu um só go ver nis ta; o pri me i ro
juiz de paz, que era can gam bá, es con deu-se de tal modo, que não foi
pos sí vel dar com ele; a opo si ção pro ce deu ao ato com o juiz ime di a to.
Qu an do po rém o co lé gio teve de re u nir-se com pa re ce ram uns im pro vi -
sa dos ele i to res can gam bás com di plo mas as si na dos pelo pri me i ro juiz de
paz, nos qua is se fi gu ra va uma ele i ção com mais de se is cen tos vo tan tes.
Fo ram ad mi ti dos, e em tem po opor tu no de fi ni ti va men te apro va dos pelo 
po der com pe ten te.

Na Pal me i ra Tor ta, a opo si ção re pe li da à viva for ça da ma triz, 
vo tou em uma casa par ti cu lar, mas como da ca pi tal lhe ha vi am fe i to
sen tir que a cir cuns tân cia do lo cal era de gran de peso, na ata deu-se a
ele i ção como fe i ta na ma triz. O juiz de di re i to e o vi gá rio in for ma ram
nes se sen ti do, mas o juiz mu ni ci pal e o sub de le ga do fi ze ram par ti ci pa -
ção con trá ria. Em re gra, on de a opo si ção, to lhi da de vo tar, for jou atas
fal sas, teve o cu i da do de fi gu rar o ato como pas sa do na ma triz. Os go ver -
nis tas tre mi am de có le ra à vis ta de tan ta des mo ra li za ção e im pru dên cia;
mas como a lei, ou an tes os re gu la men tos ele i to ra is per mi tem que a jus -
ti fi ca ção de to dos e qua is quer atos e cir cuns tân ci as re la ti vas ao pro ces so 
ele i to ral, pos sa dar-se si mul ta ne a men te pe ran te os ju í zes de paz, mu ni ci -
pa is e de di re i to, cada par ti do re cor ria à au to ri da de que era mais da sua
fe i ção, pro du zia do cu men tos au tên ti cos e tes te mu nhas res pe i tá ve is ma i o res 
de toda ex ce ção; e em re sul ta do fa tos, que se ex clu íam re ci pro ca men te,
eram de cla ra dos ver da de i ros e re a is por sen ten ças do po der ju di ciá rio.

Po rém o der ra de i ro su pre mo, e ab so lu to grau de fal si fi ca ção
dá-se quan do um só in di ví duo, sem o au xí lio de mais pes soa al gu ma, fe -
cha do no seu ga bi ne te, fa bri ca to dos os do cu men tos ne ces sá ri os, e os
as si na por to dos aque les cujo con cur so é in dis pen sá vel.

Ou tras mu i tas es pé ci es, for mas, e ma ne i ras de fal si fi ca ção se
cos tu mam usar, que Ti mon se vê obri ga do a omi tir nes ta já pro li xa enu -
me ra ção, con fi a do no dou to su pri men to do ex pe ri en te e be nig no le i tor.

––––––––

Qu an to fica re fe ri do é re la ti vo às ele i ções pri má ri as. Da re u -
nião dos co lé gi os ele i to ra is ha ve rá cer ta men te pou co que di zer, por que
como ven ces se um só par ti do, com ple ta men te, e por toda par te, é de
es pe rar que tudo se pas se na me lhor or dem e har mo nia. A his tó ria do
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co lé gio da ca pi tal nos di rá po rém a real ver da de das cou sas, e ser vi rá ao
co nhe ci men to do que com pou ca di fe ren ça se pas sou nos do in te ri or.

Con tar com a paz e har mo nia nos co lé gi os ele i to ra is era o mes -
mo que não con tar com o seu hós pe de, que ro di zer, com a tur ba dos can -
di da tos em nú me ro de quin ze, quan do os lu ga res a con fe rir mal po de ri am 
aco mo dar uma ter ça par te de les. É ver da de que des tes hon ra dos pre ten -
den tes, já al guns me nos bem-apa dri nha dos e in flu en tes se da ri am por
afor tu na dos com a pri me i ra ou se gun da su plên cia, mas in fe liz men te mes -
mo nes te ter re no se cun dá rio a luta se tra va va com igual ar dor. Por esta
for ma, a res pe i tá vel e com pac ta ma i o ria can gam bá logo nos pri me i ros dias
do seu es plên di do tri un fo se acha va di vi di da em três fac ções con si de rá ve is,
e os bi chos-do-mato se ri a men te ame a ça dos de pres ta rem os seus no mes
ri dí cu los e es qui pá ti cos para de sig na ção das fu tu ras re com po si ções.

Re u ni do o co lé gio, o pre si den te de sig nou para for ma rem a
mesa pro vi só ria, como os mais mo ços den tre os ele i to res, a qua tro in di ví -
du os da sua ín ti ma con fi an ça, dous dos qua is já co me ça vam a pin tar de
um modo pou co con gru en te para as suas pre ten sões de ra pa zi nhos sol te i -
ros. Uma das fac ções em mi no ria re cla mou con tra se me lhan te es cân da lo;
a ma i o ria res pon deu com re tum ban tes apo i a dos à de ci são do pre si den te
que sus ten ta va a de sig na ção. Tro ca ram-se in sul tos e pa la vras ver go nho sas
de todo o gê ne ro. Na apu ra ção do es cru tí nio para a mesa de fi ni ti va, e na
das lis tas da ele i ção, fo ram os es cru ti na do res e se cre tá ri os ar güidos de tro -
car, subs ti tu ir, en go lir, e não con tar os vo tos; e a esse pro pó si to le van ta -
vam-se a cada pas so no vas e mais in de cen tes al ga zar ras. O pre si den te
ame a çou a al guns dos ele i to res mais re cal ci tran tes de os fa zer re ti rar ou
ex pul sar do co lé gio, mas eles de cla ra ram que tra ta vam à ame a ça com o
me re ci do des pre zo, e ir-se-iam em bo ra sim, mas so men te para não au to ri -
za rem com sua pre sen ça e as si na tu ra a far sa es can da lo sa que se es ta va re -
pre sen tan do. E efe ti va men te re cu sa ram-se de po is a as si nar as atas.

Na ele i ção dos de pu ta dos pro vin ci a is hou ve uma ver da de i ra
anar quia e dis per são de vo tos. A ralé a quem os che fes ti nham con fe ri do
di plo mas de ele i tor, ou por ne ces si da de, ou na es pe ran ça de do mi ná-la mais 
fa cil men te que a ou tras pes so as mais gra das, as sen tou de apro ve i tar a oca -
sião, e vo ze an do que nem sem pre de vi am ser vir de es ca da, bar ga nha ram ali 
os vo tos uns com os ou tros com tan to des ca ra men to como boa for tu na.
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Nos de ma is co lé gi os as cou sas cor re ram, com pou ca di fe -
ren ça, por este te or, com a úni ca ex ce ção do mais vi zi nho, onde a har -
mo nia e união dos ele i to res era real e per fe i ta, mas onde eles de in dús -
tria tra va ram al tas ques tões, que con su mi ram dous dias, até que co nhe -
ci do o re sul ta do da ele i ção na ca pi tal, pu des sem por ele pa u tar as suas,
como me lhor ser vis sem ao tri un fo dos seus can di da tos pre di le tos. E as 
ope ra ções ter mi na ri am aqui, se não hou ves sem com pa re ci do ape nas
se ten ta e dois ele i to res, sen do aliás o co lé gio de no ven ta e oito, que fi -
gu ra ram to dos como pre sen tes. Tor nou-se pois in dis pen sá vel an dar
um pos ti lhão de Fa zen da em Fa zen da a co lher as as si na tu ras dos re -
mis sos, imi tan do-se po rém com a ma i or per fe i ção as da que les que de
todo não foi pos sí vel en con trar.

––––––––

Che gou en fim o dia da apu ra ção fi nal. Como as du pli ca tas
eram nu me ro sas, e não ha via uma só ata que não fos se mais ou me nos
fal si fi ca da, a câ ma ra da ca pi tal exer ci tou uma ver da de i ra di ta du ra, es co -
lhen do e apu ran do as que bem lhe pa re ceu, e con tan do em se pa ra do os
vo tos das re je i ta das. En tre as pre fe ri das, ob ser vou-se com pas mo que
fora uma da opo si ção, ab so lu ta men te fal sa, e fa bri ca da na ca pi tal nas
vés pe ras da apu ra ção; e a ra zão dis so foi que, ex clu in do-se por este
modo a ata go ver nis ta do Pau-De i ta do, fi ca va de fora um can di da to já
de sa vin do com a ma i o ria da câ ma ra, que na que le co lé gio ob ti ve ra una ni -
mi da de de vo tos. Para di zer tudo em uma pa la vra, foi a câ ma ra mu ni ci pal
apu ra do ra quem em úl ti mo re sul ta do fez as ele i ções, ex pe din do di plo -
mas a seu bel-pra zer, ha bi li ta da para isso pela mul ti pli ci da de de atas pos -
tas à sua dis po si ção e es co lha.

Entre os di ver sos in di ví du os que ob ti ve ram vo tos, Ti mon no -
tou os se guin tes:

O Exmo pre si den te Dr. Ber nar do Bo ni fá cio . . . . . . . 458

Se cre tá rio do Go ver no Dr. Afrâ nio. . . . . . . . . . . . . . 361
Dr. Che fe de Po lí cia Por to car re ro. . . . . . . . . . . . . . . 360

Dr. Bávio! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Co ro nel San ti a go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Dr. Lo i o la, ins pe tor da te sou ra ria . . . . . . . . . . . . . . . 280
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Se gui am-se:

Co men da dor Sa ra i va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Te nen te-co ro nel Fa gun des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Dr. Azam bu ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Con se lhe i ro Artur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
O Exmo Anas tá cio Pe dro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1

E di ver sos ou tros que não im por ta de cla rar. Na mul ti pli ci da de
de fa tos que ti nha de his to ri ar, es que ceu-se Ti mon de re fe rir que mal foi 
co nhe ci da a vo ta ção do co lé gio da ca pi tal, e se sou be que o úni co voto
ob ti do pelo Exmo ex-pre si den te Anas tá cio Pe dro lhe fora dado por seu
ami go pre di le to, o Sr. co ro nel San ti a go, toda esta ci da de não teve mais
que uma só boca pa ra ele var até às nu vens este ras go de he ro ís mo, ami -
za de e fi de li da de po lí ti ca; e co nhe ceu-se en tão que não era tão ver da de i ro 
como ge ral men te se su põe aque le con ce i tu o so dito de um dos nos sos
mais prá ti cos e pro fun dos es ta dis tas – que em tem pos de ele i ção fi cam sus pen -
sas to das as ga ran ti as da hon ra e pro bi da de.

Estou já pre ven do que mu i tos dos meus amá ve is le i to res hão
de fa zer nu me ro sas ob je ções a esta mi nha fiel nar ra ção, ar güin do-a de
ine xa ta, in co e ren te e con tra di tó ria. Como é que o dou tor Bá vio, mu ru ço ca
fu ri o so, apa re ce um dos mais vo ta dos da cha pa can gam bá? Como é que
se re fe rem fa tos ele i to ra is que ora pre su mem o re gi me das ins tru ções de 
26 de mar ço de 1824, ora o da lei de 19 de agos to de 1846, dita a Ves tal? 
Como é que sen do o au men to da nos sa de pu ta ção tão re cen te, já na era
de qua ren ta e tan tos se dão seis ele i tos?

Ti mon res pon de rá in ge nu a men te à ma i or par te des tas per -
gun tas, – que não sabe; hão de sem dú vi da ser des ses mis té ri os e obs cu -
ri da des his tó ri cas que os sá bi os de to dos os tem pos têm de plo ra do sem
os po der de ci frar e es cla re cer. Ain da hoje se con ten de so bre qual fos se
o pri me i ro e ver da de i ro des co bri dor da Amé ri ca. Na his tó ria do ca va le i -
ro da Man cha a mu lher de San cho ora se de no mi na Te re sa, ora Jo a na
Pan ça; e o seu ruço, de pa cí fi ca e es ta fa da me mó ria, que o au tor deu
fur ta do nas as pe re zas de Si er ra Mo re na, daí a pou co apa re ce ca val ga do
pelo ilus tre go ver na dor da ilha Ba ra tá ria. E da lon ga e pro di gi o sa exis tên cia 
do povo ro ma no, não fal tam crí ti cos de má mor te que fa çam am pu ta ção 
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de todo o pri me i ro pe río do dos reis, como apó cri fo e fa bu lo so. Que
mu i to é pois que acon te ça ou tro tan to, e mais ain da, a quem se en re da
no la bi rin to inex tri cá vel das nos sas ele i ções, sem o no ve lo pro te tor de
Ari ad ne? O que pos so as se ve rar é que nas me mó ri as que con sul tei tudo
se acha pon to por pon to, bem e ver da de i ra men te como aqui o trans cre vo.

Bem en ten di do, falo das ou tras pre ten di das con tra di ções, por -
quan to a que é re la ti va ao dou tor Bávio, essa pos so eu ex pli car na tu ral -
men te, e nem o le i tor a te ria ca pi tu la do de tal, se lhe eu hou ve ra opor tu -
na men te no ti ci a do uma das ocor rên ci as mais im por tan tes da ad mi nis -
tra ção do Sr. Mas ca re nhas, como foi a re u nião da as sem bléia pro vin ci al,
pou cos me ses an tes do dia fi xa do para a ele i ção pri má ria.

Por ca u sa das úl ti mas dis si dên ci as, não ha via na as sem bléia
par ti do de ci di da men te pre pon de ran te, se não três ou qua tro pe que nos
gru pos; e pos to que es tes de po is de bem tra ba lha dos se re fun dis sem em 
dous úni cos, de go ver nis tas e opo si ci o nis tas, as for ças to da via se equi li -
bra vam por tal modo, que a cada mo men to a ma i o ria se des lo ca va, já
pela fal ta mo men tâ nea de um dos mem bros, já pela sú bi ta che ga da de
ou tro. Que tra ba lho não teve o po bre do Go ver no para afi nal con se guir
uma ma i o ria do lo sa e du vi do sa de três ou qua tro vo tos! Foi-lhe mis ter
en trar em toda a cas ta de tran sa ções, e mos trar uma con des cen dên cia
ines go tá vel. Cada um dos dig nos mem bros fez aque la cri se por ser ho -
mem; um pe diu pa ten te; ou tro, em pre go; este en xer tou no or ça men to a
com pra de umas ca sas para ca de ia e ses sões da câ ma ra na sua ter ra;
aque le exi giu e ob te ve a in de ni za ção de dous con tos de réis de pre ju í zos 
que nun ca so freu, em cer to con tra to, uma de cu jas con di ções era a re -
nún cia de qual quer re cla ma ção des ta na tu re za. Fi ze ram-se leis pes so a is,
or de nou-se o pa ga men to de dí vi das ili qui da das, e hou ve so bre tu do nu -
me ro sos au men tos de or de na dos, de 50 até 200 mil-réis, para este ou
aque le vi gá rio, pro fes sor, ou em pre ga do de Fa zen da. Os ilus tres mem -
bros pro ce di am na ado ção des tas va ri a das me di das, au xi li an do-se re ci -
pro ca men te, e se gun do os seus ódi os, afe i ções, in te res ses e ca pri chos,
sen do que para mu i tas des tas boas obras os dous la dos ini mi gos, de pon -
do no al tar da pá tria os seus in dis cre tos res sen ti men tos, ofe re ci am ao
mun do o es pe tá cu lo da mais to can te e cor di al in te li gên cia. Escu so aqui
di zer que a for mi dá vel cláu su la – des de já – ful gu ra va com o cos tu ma do 
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es plen dor em qua se to dos os ar ti gos das dis po si ções ge ra is da gran de lei 
fi nan ce i ra.

Pois bem, o nos so dou tor Bávio sou be ma no brar com tan ta
des tre za no meio das flu tu a ções do pri me i ro pe río do da ses são, que na
ele i ção da me sa para o se gun do mês con se guiu fa zer-se no me ar pre si -
den te. O par ti do do Go ver no não po dia so frer ma i or re vés, e re sol -
veu-se a to dos os sa cri fí ci os pa ra con ju rar as suas con se qüên ci as. Empre ga -
ram-se os me i os cos tu ma dos em tais oca siões, e o dou tor Bávio, que
ocu pa va uma po si ção pre pon de ran te na as sem bléia, e ao de ma is ti nha
gran de in fluên cia em um dos co lé gi os mais nu me ro sos do in te ri or, pas -
sou-se com al guns ami gos para o Go ver no, com a pro mes sa de ser um
dos can di da tos à de pu ta ção ge ral. É cer to que os seus aban do na dos com -
pa nhe i ros afe a ram hor ri vel men te esta ne fan da de fec ção, e ob se qui a ram
o de ser tor com tre men das des com pos tu ras nos jor na is; mas ele res pon -
deu-lhes no bre men te que es ta va far to de atu rar uma tur ba de gri ta do res
bal dos de mé ri to, e não po dia mais ha ver-se no meio de uma fac ção
mul ti cor, agre ga do in co e ren te e re pug nan te de gru pos an ti pá ti cos, que
uni dos só pe los la ços in de co ro sos do ódio e da am bi ção, cada dia se
mos tra vam, pe los seus ex ces sos e des man dos, mais aves sos aos prin cí pi -
os de or dem que ele, dou tor Bávio, sem pre pro fes sa ra.

Esta tran sa ção não pôde efe tu ar-se, ou aje i tar-se, como se di zia 
em lin gua gem da épo ca, sem o sa cri fí cio do dou tor Azam bu ja que foi
ta bo que a do da ma ne i ra mais cru el e mais pi can te ao mes mo tem po. Gu ar da -
ram-lhe se gre do até a úl ti ma hora acer ca da sua re sol vi da ex clu são; e
ten do ele re me ti do em bran co a ata do seu co lé gio, en che ram-na os ca -
ba lis tas da ca pi tal à sua cus ta com o nome do dou tor Bávio.

––––––––

Dous me ses de po is das ele i ções ge ra is, fi ze ram-se as mu ni ci -
pa is. Que con tras te! Re i na va por toda par te a tran qüi li da de, ou me lhor
di rei, a in di fe ren ça. Dir-se-ia que a ci da de in te i ra ig no ra va que aque le dia 
era de ele i ção. Em cada fre gue sia com pa re ce ram ape nas de quin ze a vin -
te pes so as, do só lado do mi nan te, e eram os can di da tos aos lu ga res da
ele i ção, ou pre ten den tes aos em pre gos que os ele i tos den tro em pou co
de vi am dis tri bu ir. Foi com ex tre ma di fi cul da de que se pôde ar ran jar ele i -
to res e su plen tes para a or ga ni za ção das me sas; o res to do tra ba lho, sim, 
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ex pe diu-se com ma ra vi lho sa pron ti dão. O par ti do ven ci do abs te ve-se
com ple ta men te, por que com a per da das ele i ções ge ra is, fi ca ra qua se
ani qui la do, de ser tan do-lhe a ma i or par te das for ças, de ma ne i ra que nem 
ao me nos po dia fa zer uma sim ples de mons tra ção que ti ves se vi sos de
se ri e da de. Nes te ex tre mo de fra que za e im por tân cia cla ma vam, não obs -
tan te, os seus jor na is que a gran de ma i o ria da pro vín cia não que ren do
vin di car os seus di re i tos pela for ça, abs ti nha-se de to mar par te nas ele i -
ções, e de i xa va que o Go ver no e os seus ca pan gas por si sós de sem pe -
nhas sem a ri dí cu la far sa que es ta vam re pre sen tan do.

No seio da pró pria ma i o ria, que ro di zer, do par ti do ven ce dor, 
ha via tam bém ini mi gos re cen tes, e eram to dos aque les que ha vi am sido
ta bo que a dos  em am bas as ele i ções, ou fra u da dos no cum pri men to das
pro mes sas a que a elas ti nham dado oca sião, o dou tor Azam bu ja, por
exem plo, que em vão li da ra por fu rar a cha pa no ato da apu ra ção; e o
nos so co nhe ci do ve lho, o Sr. Qu in ti li a no do Vale, que viu dar o sus pi ra -
do lu gar do açou gue a um gri ta dor e ca ce te i ro mais da na do que ele.
Estes, e a tur ba in te i ra dos ma ma dos, ele men to es pe ran ço so de fu tu ras re -
com po si ções, se des fa zi am em que i xu mes e im pre ca ções con tra a má fé, 
fal ta de pa la vra, imo ra li da de, e pre po tên cia da ro di nha di re to ra, e com
uma fran que za dig na de me lho res tem pos, bra da vam ao Céu, à Ter ra, e
tal vez mes mo que es ta vam pron tos a li gar-se, ain da que fos se com o
Di a bo, para da rem por uma vez a que da em se me lhan te cor ja.

––––––––

Mas já é tem po de ter mi nar esta ve rí di ca his tó ria da cam pa -
nha ele i to tal su ce di da na glo ri o sa ad mi nis tra ção do Sr. Ber nar do Bo ni fá -
cio Mon tal vão de Mas ca re nhas; mais tar de tal vez con ti nu a re mos as no tí ci as 
das gran des cou sas que aca bou e pe rfez este exí mio ad mi nis tra dor, me -
di an te a va li o sa e efi caz co o pe ra ção dos es co lhi dos da pro vín cia. O que
cum pre ago ra é apre ci ar mais de es pa ço os acon te ci men tos que aca ba -
mos de nar rar sob o pon to de vis ta mo ral e po lí ti co, a fim de que pos -
sa mos ti rar de les oca sião para en si no e emen da, se é pos sí vel ha ver
emen da, em um es ta do tão ca í do e mal pa ra do como o nos so.
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VII

ÚLTIMAS CENAS E ÚLTIMAS FEIÇÕES – OS INSTRUMENTOS DOS
PARTIDOS – AS ELEIÇÕES – OS GRANDES E PEQUENOS JORNAIS – A 
LUZ DO INFERNO DE MILTON – OS PRESIDENTES – FACIAMUS
EXPE RIMENTUM IN ANIMA VILI.

DESDE  a de mis são de um pre si den te e a pos se de ou tro,
des de as pri me i ras sa u da ções até às úl ti mas in jú ri as, des de o es bo ço do
pla no até a con su ma ção da cam pa nha ele i to ral, Ti mon to mou os nos sos 
par ti dos pro vin ci a is, e os deu em pú bli ca ex po si ção, pela face mais
tri vi al por que eles cos tu mam mos trar-se e de sen vol ver-se, so bre o ter -
re no que mais amam pi sar, e no meio dos ins tru men tos de que mais
usam para exer cer a sua ação, que vêm a ser, as ele i ções, os pre si den tes
e os jor na is. O des ma i a do das co res, e a pou ca vi va ci da de e mo vi men to
da nar ra ção re ve lam sem dú vi da o min gua do ta len to do au tor, e so bre -
tu do o seu té dio e aver são para as ce nas e ca rac te res que des cre ve e pin ta; 
mas da frou xi dão da pin tu ra nin guém vá in dis cre ta men te con clu ir con tra a
ve ra ci da de do qua dro, sal vo se o ar güi rem de omis so, pois em ver da de
fi ca ram ain da por di zer mu i tas cou sas in crí ve is em ou tros tem pos e
lu ga res, umas abo mi ná ve is e tor pes, ou tras sim ples men te cô mi cas e ri sí -
ve is.



Essa omis são po rém que se deu for ço sa men te em uma lon ga
nar ra ção, on de não era pos sí vel acom pa nhar o Pro teu em to das as suas
in fin das trans for ma ções, cum pre ago ra re pa rá-la, seja na exi bi ção das ce -
nas, fa tos, cir cuns tân ci as, ane do tas, ten dên ci as e fi si o no mi as que es ca pa -
ram, seja na apre ci a ção mo ral com que se com ple te esta par te do tra ba -
lho que em pre en de mos.

––––––––

Assim como os nos sos par ti dos nas suas ele i ções pas sam do
tu mul to, da anar quia, qua se da guer ra ci vil, para o aban do no, a so li dão e
o si lên cio, as sim pas sam às ve zes das pro por ções co los sa is e das quan ti -
da des má xi mas, para as in fi ni te si ma is e ho me o pá ti cas. Em 1841 ti ve mos 
onze mil ele i to res, se não re a is e per fe i ta men te de car ne e osso, ao me nos
bem e de vi da men te es cri tu ra dos e apro va dos nas atas ad mi ti das à apu ra ção, 
sem con tar ain da os mi lha res que fi gu ra vam nas atas re je i ta das. De po is
des sa épo ca, po rém, ca í mos na ver go nho sa mi no ria de 400 a 500, e nem 
es tes com pa re ce ram nos res pec ti vos co lé gi os, sen do às ve zes di fí cil, se -
não im pos sí vel, or ga ni zar a mesa.

––––––––

A lei man da pu bli car por edi ta is e pe rió di cos o re sul ta do das
ele i ções; e não era mis ter que o man das se, por ser isso a cou sa mais sim -
ples e na tu ral sob o re gi me de pu bli ci da de, dis cus são e li vre exa me em
que vi ve mos, ou de vê ra mos vi ver.

Entre tan to, su ce de mu i tas ve zes pu bli car-se a vo ta ção dos co -
lé gi os mais re mo tos, como Bre jo, Ca xi as, Pas tos Bons, ao pas so que se
con ser va sob o selo do mais ri go ro so se gre do a da ca pi tal, Alcân ta ra,
Vi a na, ou ou tro igual men te pró xi mo. Pelo me nos não apa re ce do cu -
men to ofi ci al do que ne les se pas sou, nada se pode sa ber ao cer to e com 
exa ti dão, e fica li vre ao ca ba lis ta so mar, di mi nu ir, mul ti pli car e re par tir
os al ga ris mos, a seu ta lan te, e até à úl ti ma hora.

––––––––

Para que po rém fa lar em lei? Logo que se pu bli ca al gum novo 
có di go ou re gu la men to ele i to ral, as nos sas prin ci pa is ca be ças po lí ti cas se 
en tre gam a um mi nu ci o so e ri go ro so es tu do... de to dos os seus de fe i tos
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para apro ve i tá-los, e de to dos os me i os pró pri os e pron tos de ilu dir e
fra u dar a exe cu ção. E é for ça con fes sar que os mi lha res de avi sos ex pe -
di dos para ex pli car e acla rar a lei, e sua ge nu í na in te li gên cia se tor na tão
obs cu ra e di fí cil de pe ne trar, que com isso se su a vi za gran de men te a ta re fa
dos ex po si to res e in tér pre tes a que há pou co nos re fe ri mos.

––––––––

A vi o lên cia pa re ce ser uma das con di ções in de cli ná ve is do
nos so sis te ma ele i to ral. Du ran te a cri se, e so bre tu do no dia da ele i ção, o
es pan to e o ter ror re i nam nas ci da des, vi las e po vo a ções; os sol da dos e
ca ce te i ros per cor rem ar ma dos as ruas e pra ças; há gri tos, cla mo res, tu -
mul tos de todo o gê ne ro; dir-se-iam os pre pa ra ti vos de uma ba ta lha, não 
os de um ato pa cí fi co, e a cena de fe i to ter mi na às ve zes com es pan ca -
men tos, ti ros e des car gas.

E por mais que se es pan que, fira e mate, não haja medo que
se pren dam e pro ces sem os de lin qüen tes, a me nos que isso não sir va ao
tri un fo do par ti do que tem por si a au to ri da de; to dos es ses aten ta dos
são ti dos e ha vi dos como le gí ti mas con se qüên ci as, ou um mal ir re me diá vel
que cum pre to le rar e dis si mu lar. A um de le ga do ouvi eu já las ti mar do
fun do do co ra ção que se en ca re ces se tan to o san gue de três ou qua tro
ca be ças que bra das, quan do em umas ele i ções de Lis boa o pró prio mi -
nis tro Cos ta Ca bral fora pu bli ca men te es bo fe te a do. Pre su mo que este
dig no agen te da po lí cia fol ga ria de ver im por ta do e in tro du zi do no nos so
país este ado rá vel me lho ra men to ma te ri al, sal vo a pe que na mo di fi ca ção
aco mo da da às nos sas cir cuns tân ci as, de ser a bo fe ta da im pres sa an tes na 
face de al gum re vol to che fe opo si ci o nis ta, do que na de qual quer mi nis -
tro ou pre si den te.

Se os cri mi no sos fi cam im pu nes, não é que haja mín gua de
pro ces sos, pois em al gu mas épo cas ele i to ra is se têm eles or ga ni za do por 
de ze nas. Anti ga men te, fin do o ple i to e con ten da po lí ti ca, as ab sol vi ções
dos pro ces sa dos se fa zi am pe ran te o júri, em mas sa, e qua se sem exa me, 
tal era o con ce i to que dos pro ces sos se for ma va. Assim, pri me i ro se es -
car ne cia o di re i to do voto, de po is a jus ti ça.

Nos úl ti mos tem pos po rém, e aper fe i ço an do-se os par ti dos
na vir tu de, nem to dos os pro ces sa dos têm sa í do a tão bom ba ra to das
re des ju di ciá ri as. Alguns têm sido per se gui dos com en car ni ça men to
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mu i to além do pra zo em que con vi nha tê-los inu ti li za dos; ou tros são
mor tos ou fe ri dos a pre tex to de re sis tên cia nos va re jos di ur nos e no tur -
nos que se fa zem por es ses er mos, com o fim de ater rar e afu gen tar.
Por quan to, se in fe liz men te mu i tos cri mi no sos e mal fe i to res dor mem se -
gu ros à som bra da pro te ção po lí ti ca, não é me nos cer to tam bém que o
es pí ri to de par ti do é quem or di na ri a men te acor da o ze lo ador me ci do da
jus ti ça pre si den ci al ou po li ci al, quan do ele efe ti va men te acor da do seu
ha bi tu al le tar go. Fe cham-se os olhos a um rou bo e a um as sas si na to;
mas se o mal fe i tor, lon ge de ser vir à fac ção do mi nan te, a em pe ce e hos -
ti li za – que bela oca sião para ar re dar e per se guir um ad ver sá rio te mí vel,
e vo ze ar ao mes mo tem po, jus ti ça, re pres são e pu ni ção! Este pro ce di -
men to for ne ce te mas ad mi rá ve is à de fe sa do cri me, e daí vem não ha ver
mi se rá vel far to de san gue e ra pi na a quem não lem bre logo a ale ga ção
de que é uma ví ti ma de par ti dos, e é for ça con fes sar que até cer to pon to 
não lhes fal ta ra zão.

––––––––

A in di fe ren ça em ma té ria de opi niões e prin cí pi os, ou an tes o
ci nis mo com que cada um ma ni fes ta e até alar de ia a au sên cia ab so lu ta
de con vic ções, tem che ga do a um ter mo ver da de i ra men te in crí vel. Nada 
há aí tão co mum co mo ou vir di zer: – Se não me com pram tal casa, se
não fa zem co mi go tal con tra to, se não me dão tal em pre go ou pa ten te,
pas so-me para o lado con trá rio. – De um co ro nel de le gião sei eu que
nas pro xi mi da des da ele i ção ar ran ca va en tra nhá ve is sus pi ros, e en tre gue
a to dos os hor ro res de uma pro fun da an gús tia, ex cla ma va do lo ro sa men te:
– Se eu pu des se adi vi nhar de que la do es ta va a ma i o ria para de ci dir-me!
– E um ve lho que pe dia es mo las, e era não obs tan te, nes ta boa ter ra,
ava li a dor do con se lho, que tan to mon ta co mo di zer juiz, per gun tou-me
um dia, de po is de re ce ber a cos tu ma da es pór tu la: – Em que par ti do es -
ta mos nós ago ra? – por quan to este po bre-di a bo, em sua cons ciên cia de
juiz-men di go, ti nha por uma co i sa na tu ral, e tal vez co mo uma fa ta li da de 
in de cli ná vel, o per ten cer de ne ces si da de a al gum par ti do, pou co im por -
tan do po rém qual ele fos se.

Nos pri mi ti vos tem pos sa bia cada che fe ou cada par ti do com
quem po dia ou de via con tar; uma apos ta sia e uma de ser ção eram ver da -
de i ros acon te ci men tos, que ca u sa vam gran de ru mor e es cân da lo. Nos
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tem pos de ago ra po rém, as de ser ções e trans for ma ções, quer dos par ti dos,
quer dos in di ví du os, são já su ces sos or di ná ri os que po dem dar oca sião a 
tudo, me nos à es tra nhe za e ad mi ra ção. Nin guém con ta com um só voto
se gu ro até o mo men to de ser ele lan ça do na urna vir gi nal, e ain da as sim
não são ra ros os que, de po is de ha ve rem vo ta do, mi nis tram de cla ra ções
con trá ri as ao voto que de ram. O en trar qual quer in di ví duo de um cre do
em casa de ou tro de cre do opos to, uma sim ples con ver sa no meio da
rua, um rá pi do aper to de mão, de sa fia para logo em quem os ob ser va
sus pe i tas aliás jus ti fi ca das por exem plos tão nu me ro sos como ilus tres.

––––––––

Já Ti mon re fe riu os di ver sos me i os e mo dos por que se ar re -
ca dam e des pen dem quan ti as às ve zes fa bu lo sas no trá fe go ele i to ral. Qu an -
do a pe nú ria dos par ti cu la res é gran de, ou quan do eles exer cem um pre -
do mí nio tão ab so lu to que nin guém lhes pode opor re sis tên cia, é com o
te sou ro, ou à cus ta da Fa zen da pro vin ci al que o co mér cio e as tran sa -
ções se efe tu am; com pras de ca se bres para ca de i as, ar re ma ta ções de es -
tra das, pon tes e lim pe zas de rios, em pre i ta das de ma tri zes, pa ga men tos de
dí vi das ques ti o ná ve is, tudo ser ve mas nada bas ta, para sa tis fa zer a fome
de vo ra do ra dos par ti dis tas. O fi na do Ra fa el de Car va lho, que em sua
qua li da de de che fe do Te sou ro via com des gos to e có le ra dis po rem ou -
tros por este teor dos fun dos que ele e os mais em pre ga dos fis ca is ar re -
ca da vam tão la bo ri o sa men te, não se pôde ter que um dia não ex cla mas -
se em ple na as sem bléia pro vin ci al: “Se nho res, es tas ele i ções cus ta ram ao 
Te sou ro para mais de qua ren ta con tos!”

––––––––

Do sis te ma com bi na do da tra pa ça, fal si da de, tra i ção, imo ra li -
da de cor rup ção e vi o lên cia, re sul ta mu i tas ve zes que quan do os ele i tos
do par ti do ven ce dor se apre sen tam nas câ ma ras para to mar as sen to,
apre sen tam-se igual men te com eles os ele i tos do par ti do ven ci do, acom -
pa nha dos e ins tru í dos uns e ou tros com cen te nas de re pre sen ta ções,
jus ti fi ca ções e ates ta ções que pro vam o pró e o con tra, o pre to e o bran -
co, que tal ele i ção é vá li da e nula ao mes mo tem po, não me nos que o
povo se re u niu e não se re u niu, em tal dia, em tal de ter mi na do lu gar.
Como as pro vas evi den te men te se equi li bram, os au gus tos e dig nís si mos 
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que têm de jul gar o ple i to, de ci dem-se qua se sem pre pe los ele i tos do seu 
par ti do, dis pen san do todo e qual quer exa me da ma té ria, fa ti gan te e inú -
til, se não im pos sí vel. Impres si o na do por um pro ce di men to igual  e por
oca sião de umas ele i ções da pe que na pro vín cia do Pi a uí, en re da das em
mais de se is cen tos do cu men tos, o de pu ta do Car va lho Mo re i ra em um
mo vi men to de in dig na ção e elo qüên cia, ex cla mou que era me lhor ti rar
os can di da tos à sor te. E com efe i to, não se pode ne gar que as ele i ções
en tre nós es tão em par te re du zi das a uma es pé cie de jogo de azar.

––––––––

Afon so Karr es cre veu al gu res o se guin te: – “Há gen te que em 
po lí ti ca não tem se não uma opi nião, um par ti do, uma con vic ção; esta
gen te é nu me ro sa, e mor re de boa men te pela ca u sa que abra çou. Esta
opi nião, este par ti do, esta ca u sa, esta con vic ção é a al ga zar ra; não há al -
gu ma ou tra fé que pos sa con tar tan tos már ti res.” – E Ti mon acres cen ta
que em ne nhu ma ou tra par te do mun do este par ti do é tão nu me ro so
como en tre nós. Os fiéis se cre tá ri os, que sal vam to dos os dias a pá tria, à 
ma ne i ra dos gan sos do Ca pi tó lio – gras nan do, – po dem mu i to bem ser
már ti res da sua re li gião, mas não se pode ne gar que são tam bém al go zes 
cru e lís si mos dos que lhes caem nas mãos. Des gra ça do do que de i xa in va dir 
a sua casa pela tur ba dos po lí ti cos oci o sos e fa la do res! Não lhe de i xa rão
mais um só mo men to de re pou so ou ocu pa ção sé ria, pois lhe há de ser
for ço so ou vir, de sol a sol, e pela no i te adi an te, a ex po si ção das ca lo ro -
sas dis pu tas que ti ve ram, dos gran des ser vi ços que pres ta ram, e dos so -
ber bos pla nos que en ge nha ram; nos qua is a im pru dên cia, a exa ge ra ção,
a fa tu i da de, a san di ce e a lou cu ra se dis pu tam a pri ma zia. Ai dele se ousa 
ma ni fes tar im pa ciên cia, e não imi ta a im pas si bi li da de do man ce bo es -
par ci a ta que se de i xa va ras gar o seio, pri me i ro que des se a co nhe cer o
fur to le gal! Para logo o qua li fi cam e acu sam de fal ta de tino e ma ne i ras,
de in ca paz para che fe, de sam pa ram-no de todo em todo, e vão bus car
ou tros da sua es to fa, sob cuja con des cen den te di re ção pos sam ren der
um cul to in ces san te à de u sa.

Só es tes sim lhes po dem agra dar, e pa re cem de fe i to nas ci dos
e pre des ti na dos para so frer a al ga zar ra, e ti rar dela todo o par ti do que é
pos sí vel na nos sa or ga ni za ção po lí ti ca. Ti mon ad mi ra tan to mais es tes
ho mens, quan to me nos pode imi tá-los, pois nem se quer com pre en de
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como um in di ví duo qual quer, que teve boa edu ca ção, e é do ta do de tal
qual me re ci men to, ame dis si par a me lhor par te da sua vida no meio das
cru éis ob ses sões da pa tu léia de alta e ba i xa con di ção que ro di zer, de pé
des cal ço, ou gra va ta la va da, só nis to dis tin ta, mas igual men te es fa i ma da
por di nhe i ro, co me za i nas, em pre gos, po si ções, con de co ra ções.

Ouso ago ra per gun tar aqui – o que fa zem os nos sos ele i to res, 
ou pre ten di dos, tais, des de mu i tos anos a esta par te? Abrem mãos dos
gran des, úni cos e de co ro sos me i os de in fluên cia po lí ti ca, e co me çan do
por de sa vir-se, eles que uni dos e com pac tos as sim mes mo pou co ou
nada va le ri am, se em pe cem e es tor vam ma ra vi lho sa men te uns aos ou tros.
Não pelo ta len to e elo qüên cia, ou pelo ca rá ter ao me nos, mas bri lham
com gló ria imor tal nos pe que nos ma ne jos, e como Na po leão di zia dos
sol da dos que os me lho res eram os que mais ba ta lhas ga nha vam, di zem
eles que os me lho res re pre sen tan tes são os que mais ser vi ços fa zem à
sua pro vín cia, isto é, os que ob têm mais li cen ças, no me a ções, de mis sões, 
re mo ções, a tro co de con ces sões, tran sa ções, hu mi lha ções, sen do con tu -
do, e no fim de tudo, lo gra dos e bur la dos no mais es sen ci al. Estes tais
pre su mem que uma mis são po lí ti ca con sis te na re cí pro ca tro ca de vo tos
e fa vo res en tre os ele i to res e ele i tos, e en ve lhe cem e mor rem ro dan do
de con tí nuo nes te cír cu lo vi ci o so, sem que os seus lou ros per tur bem
nes te mun do o sono de pes soa al gu ma, nem mes mo o de Ti mon, o mi -
san tro po e o mais in ve jo so dos mor ta is.

––––––––

Que di rei do nos so glo ri o so sis te ma pro vin ci al de tran sa ções,
câm bi os e cu nhas? Já se viu que o can di da to ele i to a tro co de pro mes sas 
fe i tas aos ele i to res, ve ge ta obs cu ra men te a cum pri-las, e sen tir-se-á en le -
a do e pre so por elas, a cada no bre mo vi men to que pre ten da fa zer. Os
câm bi os dos di ver sos co lé gi os en tre si, ou an tes dos bur gra ves que os
do mi nam, as de no mi na das cu nhas, e as ex clu sões e de pu ra ções su ces si vas 
de to dos os ho mens de mais in de pen dên cia e ilus tra ção, de co ta dos
como as pa pou las de Tar quí nio, para que não haja nin guém ca paz de
pen sar e obrar por sua pró pria ins pi ra ção, dão em der ra de i ra aná li se as
es co lhas mais es tu pen das e ina u di tas. Hoje em dia não há ho mem me dío -
cre, in ca paz, es tú pi do mes mo, que se não abas te das mais lar gas ten sões, 
e não se jul gue pre des ti na do a ocu par os pri me i ros car gos do es ta do.
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Com uma fran que za dig na dos apla u sos des ta épo ca sem igual, di zem
eles voz em gri ta que não es tão mais para ser vir de es ca da, que tam bém
são ci da dãos bra si le i ros, tão bons como ou tros qua is quer, e to dos igua is
pe ran te a lei. E nin guém ima gi na até onde têm che ga do as es pe ran ças e
ou sa dia des ta gen te, em face de cer tos ca pri chos da for tu na e de cer tos
abor tos da ca ba la!

De de pu ra ções em de pu ra ções, de ex clu sões em ex clu sões, es -
tre i ta-se o cír cu lo às ve zes por ma ne i ra tal que o de no mi na do par ti do se
ci fra e con cen tra todo em meia dú zia de no mes ou ca be ças, em que os
car gos se acu mu lam por um todo es can da lo so. De um in di ví duo do in -
te ri or que era ao mes mo tem po co le tor, ele i tor, ve re a dor, juiz de paz,
ofi ci al da Gu ar da Na ci o nal, e sub de le ga do, con ta-se que in ter ro ga do so -
bre a ca u sa de ta ma nhas e tão des tem pe ra das acu mu la ções, res pon de ra
com in ge nu i da de que o par ti do não ti nha mais gen te no dis tri to!

––––––––

A par da es tu pi dez, mar cha fe liz, des ca ra da e ovan te a cor rup ção,
e a imo ra li da de; e pode-se sem exa ge ra ção di zer que não há imun dí cie e
po dri dão que os nos sos en xur ros ele i to ra is não te nham tra zi do à su per -
fí cie da so ci e da de. O Alces te de Mo liè re, ape sar do seu ódio som brio e
cego ao gê ne ro hu ma no, fi cou ain da mu i to aquém da tre men da re a li da -
de, quan do dis se:

Da más ca ra atra vés em toda a par te
O tra i dor se des co bre, e de nun cia;
Por mais que os olhos tor ça, a voz ame i gue,
É sem pre o mes mo rép til pe ço nhen to,
De to dos evi ta do e co nhe ci do;
Por sór di do mis ter al ça do às hon ras,
Cujo bri lho ma re ia, in dig na o mé ri to,
Faz co rar a vir tu de; e in ju ri a do,
Co ber to de bal dões por todo o mun do,
Não acha quem por ele a voz le van te:
Cha mai-lhe vil, in fa me, ce le ra do,
To dos sem dis cre par con vêm que é jus to.
Com sor ri so aco lhi do ape sar dis so,
Em toda par te o másc’ra se in si nua;
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E se car gos ple i te ia, dig ni da des,
Cede-lhe sem pre o pas so o ho mem pro bo,
A po der de ca ba la su plan ta do.21

Se a me di o cri da de, a nu li da de, a es tu pi dez e a cor rup ção tri -
un fam, o mé ri to mo des to e co me di do deve su cum bir, não só di an te da
liga da que las for mi dá ve is po tên ci as, se não ante o bem com bi na do sis te ma
de en ga nos, fal si da des e tra i ções que há tan tos anos voga en tre nós.
Hou ve tem po em que cer tos pre ten di dos po lí ti cos de têm pe ra for te e
gran des de síg ni os sa cri fi ca vam to das as afe i ções do co ra ção, por que, di -
zi am eles, de ve mos se guir prin cí pi os, e não pes so as ou no mes pró pri os.
Ha via nis so tal vez mais ari dez de co ra ção que ele va ção de es pí ri to, mas
ao me nos a lin gua gem era mais de cen te, e os pre tex tos mais es pe ci o sos.
Hoje em dia cal cam-se to das as con si de ra ções, rom pem-se to dos os la -
ços, des lem bram-se to dos os be ne fí ci os, que bran ta-se a fé ju ra da en fim,
quan do se tra ta de uma can di da tu ra ou cou sa se me lhan te; e é com o
mais as que ro so ci nis mo que se ouve di zer por toda par te – Cada um por
si – sem que a opi nião pú bli ca, cúm pli ce ou in di fe ren te, dê o mais leve
si nal de co mo ção ou re pro va ção.

––––––––

Para que per de Ti mon o seu tem po a fa lar no mé ri to? quem
viu já en tre nós ho mens dig nos e ca pa zes ele i tos es pon ta ne a men te, por
pro vín ci as ou tras que não a sua pró pria? qual tem sido o gran de nome
de sig na do a um tem po pela urna das di ver sas pro vín ci as? como há de isso 
acon te cer, se as me di o cri da des pe jam to dos os lu ga res, e ain da os jul gam
in su fi ci en tes? Vêde-me esse Sou sa Fran co que um ano in te i ro lu tou arca
por arca, úni co e so li tá rio, con tra um tro pel imen so de ad ver sá ri os que a
cada mo men to re cres ci am so bre ele: de que lhe há de ser vir todo o lus tre
ad qui ri do em tan tos e tão re nhi dos com ba tes, em pe nha dos em nome e
de fe sa de um par ti do for te e nu me ro so, ou pre ten di do tal, que atroa o
Bra sil de uma ex tre mi da de a ou tra com seus inú me ros jor na is, e in ces san -
tes cla mo res? Se ele não con se guir su plan tar as in ve jo sas me di o cri da des
que, na sua pró pria pro vín cia, lhe dis pu ta rão o ter re no pal mo a pal mo, a
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tri bu na, cer to, fi ca rá vi ú va des ta gran de voz. Em ou tro país, onde o sis te -
ma re pre sen ta ti vo fos se mais bem com pre en di do, o Go ver no res pe i ta ria
uma can di da tu ra des ta or dem; en tre nós, é de pre su mir que a hos ti li ze
aber ta ou re bu ça da men te, e em des con to faça im por pe los me i os cos tu -
ma dos os no mes mais obs cu ros e mais dig nos de o se rem.

––––––––

Con si de ran do na nos sa de gra da ção ele i to ral, atri bu in do-a a
to das, ou a par te das di ver sas ca u sas enu me ra das, pen sam al guns que o
mal de sa pa re ce ria, se con se guís se mos tor nar as ele i ções ver da de i ra men te
li vres. Mas por que me i os se al can ça ria a sus pi ra da li ber da de do voto?
em que pon to só li do e es tra nho a este glo bo de lama se fir ma ria o novo
Arqui me des para mo ver a ala van ca re ge ne ra do ra? Entre tan to, não é esta 
a ma i or di fi cul da de, por que ven ci da ela, o que su ce de ria? a Ti mon ar re -
pi am-se-lhe as car nes e os ca be los só de o pen sar e di zer. Se fos se lí ci to
ad mi tir a pos si bi li da de de umas ele i ções per fe i ta men te li vres e pa cí fi cas,
em que os vo tan tes, des ca ti va dos de qua is quer in fluên ci as e su ges tões
es tra nhas, pro ce des sem iso la da men te, sem con cer to, e em toda a li ber -
da de e pu re za de cons ciên cia, o re sul ta do pro vá vel se ria que ape nas uma 
meia dú zia dos me nos re mis sos iria à urna lan çar vo tos ver da de i ra men te 
abo mi ná ve is. O gran de nú me ro se de i xa ria fi car em suas ca sas, por que
aos atu a is es tí mu los para o mal su ce de rão o can sa ço, o de sâ ni mo e a in -
di fe ren ça, pri me i ro que pos sam ter for ça e vi gor os in cen ti vos para o bem.

––––––––

A im pren sa é ou tro gran de ins tru men to que os nos sos par ti -
dos ma ne jam de con tí nuo. Ti mon es for çou-se por dar uma idéia dela,
imi tan do-a, ex tra tan do-a, co pi an do-a; mas além de se ha ver en tão re fe ri -
do à im pren sa po lí ti ca tão-so men te, nem des ta mes ma dis se tudo.

Nun ca o Ma ra nhão teve mais jor na is do que hoje em dia, mas 
tam bém po de mos afo i ta men te di zer que nun ca o jor na lis mo es te ve mais 
de ca den te e de sa ni ma do. Pu bli cam-se atu al men te não me nos de seis jor -
na is di tos de gran de for ma to, em três ou qua tro co lu nas de fren te, e afo ra 
es tes, te mos qua se sem pre os pe que nos jor na is, em fo lha ou meia fo lha,
que cons ti tu em as tro pas li ge i ras dos par ti dos, e em tem pos de ele i ção,
ou qua is quer ou tros em que as pa i xões se es can de çam, pu lu lam, como
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os in se tos mal fa ze jos, de um modo pro di gi o so, e são, como eles, de uma 
vida mais que efê me ra. Pou co mais du ra dou ros e vi va zes que es tes,
mos tram-se tam bém os jor na is pu ra men te li te rá ri os ou pre ten di dos tais,
re vis tas, al ma na ques, ar qui vos, ou cou sa se me lhan te; mas es tes são um
aci den te tão raro, que não há gas tar tem po em apre ciá-los.

Por via de re gra cada gran de jor nal tem a sua ti po gra fia pró -
pria, o que quer di zer, que quem se lem bra de es ta be le cer uma ti po gra fia,
vê-se na ne ces si da de de pu bli car tam bém um jor nal para dar-lhe que fa -
zer. Mas a li vre con cor rên cia os pre ju di ca re ci pro ca men te; os jor na is são
em nú me ro e for ma to su pe ri o res às for ças e gos to da pro vín cia; a mer ca -
do ria ex ce de evi den te men te às ne ces si da des e pro cu ra do con su mi dor.

Daí re sul ta que te mos ti po gra fi as mu i to mal mon ta das, ru ins
ope rá ri os, e pi o res jor na is, mal-im pres sos, e es cri tos com pou ca aten ção
e es me ro. O min gua do nú me ro de ele i to res que tem a pro vín cia, ou an -
tes de subs cri to res que se re par tem por tan tos jor na is, mal for ne cem aos 
res pec ti vos edi to res os re cur sos in dis pen sá ve is para po de rem dar uma
re tri bu i ção côn grua e ho nes ta a es cri to res de mé ri to e ta len to que ex clu -
si va men te de di cas sem o seu tem po e tra ba lho e fazê-los flo res cer.

Da qui re sul ta mais que ain da ne nhum em pre sá rio des te gê ne ro
de in dús tria fez for tu na, se não é que al guns se hão pelo con trá rio ar ru i -
na do, con se guin do quan do mu i to, eles e os seus jor na is ar ras tar uma
exis tên cia lân gui da e des co ra da, ao som dos que i xu mes que fa zem con -
tra a mín gua e pou ca pon tu a li da de dos as si nan tes, que por seu tur no re -
cri mi nam con tra o mau pa pel, o mau tipo, a ir re gu la ri da de da en tre ga, a
de mo ra da re mes sa, do de sa li nho, ne gli gên cia, mo no to nia e pou co in te -
res se dos ar ti gos.

O se gre do des tes re cí pro cos agra vos exis te todo na po bre za e 
fal ta de me i os e gos to de uns e ou tros, sen do so bre tu do ine gá vel que
para se man ter uma boa im pren sa, como um bom te a tro, ou ou tra qual -
quer co i sa boa, há-se mis ter de mu i to di nhe i ro.

––––––––

Os jor na is pro pri a men te po lí ti cos ou de par ti dos têm uma
cir cu la ção ain da mais res tri ta que os ou tros e nem por que são al gu mas
ve zes dis tri bu í dos gra tu i ta men te, avul ta em de ma sia o nú me ro dos seus
le i to res. Os re da to res des tes são re tri bu í dos in di re ta men te com a sa tis fa ção
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de suas pre ten sões, e as des pe sas de im pren sa pa gas do pro du to das as -
si na tu ras dos par ti dis tas em ge ral, se não à cus ta de dous ou três dos
mais exal ta dos e em pe nha dos na pu bli ca ção, não sen do de todo sem
exem plo que as ti po gra fi as lhe per cam o fe i tio, quan do a de ca dên cia do
par ti do, ou a fal ta de brio dos che fes, pas sam além de toda me di da.

Já de mos a ver a nos sos le i to res a im pren sa po lí ti ca em ação e
nas fa ses mais im por tan tes da sua exis tên cia, à che ga da de um novo pre si -
den te, por exem plo, ou du ran te o cur so de uma cam pa nha ele i to ral. Não
ousa Ti mon as se ve rar que ela sem pre con ser ve essa mi se rá vel fi si o no mia;
ao con trá rio fol ga de re co nhe cer que tem às ve zes atin gi do a uma ele va -
ção e no bre za de lin gua gem que nada te ria a in ve jar aos es tra nhos, se pu -
des se sus ten tar-se por mais tem po nes se tom; mas o fu gaz lam pe jo para
logo se es vai, e tudo re cai bem de pres sa nos cos tu ma dos ve zos.

Da nos sa im pren sa po lí ti ca é que se pode prin ci pal men te di -
zer que é um res pi ra dou ro por onde os par ti dos exa lam e ver tem os
seus maus hu mo res, por que mes mo quan do não in vec ti va, in sul ta e ca -
lu nia na ri go ro sa acep ção dos ter mos, ali men ta-se to da via de in ces san tes 
per so na li da des, des pen den do ex clu si va men te no lou vor e vi tu pé rio de
cer tas e de ter mi na das in di vi du a li da des toda a se i va e vi gor de que é
do ta da, e que me lhor apro ve i ta ria na dis cus são lar ga e no bre dos prin cí -
pi os e dos gran des in te res ses da so ci e da de.

Das in vec ti vas ar den tes e cru éis vê-la-eis pas sar às tri vi a li da -
des mais ri dí cu las, e aos mais in com pre en sí ve is e ina u di tos dis pa ra tes; da 
mais in tem pe ran te gar ru li ce a um si lên cio mais que só brio, da jac tân cia
e au dá cia en fim até ao de sa len to e à co var dia. É as sim que ve mos às ve -
zes os nos sos gran des po lí ti cos re ca ta rem cu i da do sa men te do co nhe ci -
men to e cir cu la ção pú bli ca al guns ar ti gos es cri tos e im pres sos de mu i tos 
dias, e que re me tem qua se se cre ta men te para a cor te, per su a di dos do
alto me re ci men to das suas pro du ções, não me nos que do pro di gi o so
efe i to que elas de vem ope rar, es ta lan do ines pe ra da men te no meio das
câ ma ras e dos mi nis tros es tu pe fa tos.

A esta ma no bra ad mi rá vel e tri un fan te, se guem-se a có le ra, os
con ví ci os, e o pe sar dos par ti dis tas con trá ri os, que, sur pre en di dos com
tan ta per fí dia, não pu de ram man dar pelo mes mo va por as re fu ta ções elo -
qüen tes que por seu tur no de vi am ope rar efe i tos não me nos pro di gi o sos.
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Dou tras ve zes po rém per dem toda a con fi an ça nas pró pri as
for ças, e por mais que as cir cuns tân ci as so li ci tem pú bli cas e fran cas ma -
ni fes ta ções da par te dos che fes, por mais que os sol da dos cla mem con -
tra a fal ta de di re ção, nem um só ar ti go se pu bli ca, sus pen dem-se to das
as hos ti li da des, e pode-se di zer que a pró pria res pi ra ção, até que che gue
da cor te nes te ou na que le va por, ou o pre si den te com a sua cha pa já
pron ta e com to dos os sa cra men tos, dis pen sa da ape nas a au diên cia dos
vo tan tes, ou cer ta e de ter mi na da no tí cia ou de ci são, sem a qual os nos -
sos glo ri o sos par ti dos pro vin ci a is não po dem dar um pas so mais para
adi an te.

A ra i va hi dro fó bi ca dos in sul tos e das in jú ri as que, por ser a
en fer mi da de or di ná ria do nos so jor na lis mo, já não pro duz de ma si a da
im pres são, é to da via su je i ta a umas cer tas exa cer ba ções pe rió di cas, que
ex ce dem toda me di da, e to mam pro por ções ver da de i ra men te as sus ta do ras.
Falo dos ul tra jes aos bons cos tu mes, ao pu dor, e à hon ra das fa mí li as, na 
pes soa das mu lhe res li ga das pe los la ços do san gue ou do hi me neu aos
cam peões que an dam tra va dos na pe le ja, e que re co nhe cen do re ci pro ca -
men te em bo ta da toda a sen si bi li da de pró pria e pes so al, bus cam fe rir-se
nes ses en tes de li ca dos, ex pon do à ir ri são pú bli ca os es cân da los ver da de -
i ros ou su pos tos da sua vida pri va da, e as fra gi li da des que são o con dão
ine vi tá vel, como o or gu lho, o po der, a con fu são e a ver go nha des sa en -
can ta do ra me ta de do gê ne ro hu ma no.

Este opró brio, já qua se in fe liz men te en car na do nos nos sos
cos tu mes po lí ti cos, ver ti do por al guns a mãos ple nas, e olha do com in -
di fe ren ça por mu i tos, tem não obs tan te en con tra do às ve zes al gu mas
vo zes elo qüen tes e ge ne ro sas que o es tig ma ti zem se ve ra men te. “A mu -
lher, ente de li ca do e fra co (es cre via a Re vis ta,22 de 4 de ju lho de 1846),
que está como fora da pro te ção da lei, por isso que a so ci e da de a pôs
de ba i xo da pro te ção ime di a ta do ho mem, que deve res pon der por ela,
não tem ou tro po der para do mar-nos se não as suas gra ças, nem ou tras
ar mas para re sis tir-nos se não a sua mes ma fra que za. Ne gar-lhe a pro te ção
de vi da já é, so bre in jus ti ça, gran de fal ta de ge ne ro si da de. Mas ata cá-la
sem res pe i to ao sexo, e isto para vin gar-nos do ho mem com quem se
acha li ga da pe los la ços do pa ren tes co, não sa be mos que nome te nha,
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por que é, além de co var dia, cega bru ta li da de. Nis to não há par ti dos nem 
po lí ti ca, se não fre ne si e de mên cia... Ter-se-á aca so cal cu la do bem o al -
can ce des ses fa ta is es cri tos? quan tas lá gri mas te rão eles fe i to der ra mar e
em quan to san gue se po dem con ver ter es sas lá gri mas? Se não pre ten de -
is bar ba ri zar-nos, se ten des al gum fim po lí ti co em vos sas dis sen ções, li -
mi tai aos ho mens a guer ra sem ge ne ro si da de nem quar tel que vos es ta is
fa zen do. Mas pou pem-se os ino cen tes, e se jam res pe i ta das, como cum -
pre, as nos sas mães, as nos sas es po sas, as nos sas fi lhas, as nos sas ir mãs.”

Dis se mos ain da há pou co que a nos sa im pren sa atin ge às ve zes
a uma ele va ção e no bre za de sen ti men tos e lin gua gem que nada de i xa a
de se jar; fol ga mos de trans cre ver aqui este exem plo tão hon ro so como
inú til, por que se o mal re mi te um pou co do seu fu ror, não cre a is que o
faça pun gi do pela ve e mên cia des tas e de ou tras igua is ex pro bra ções, ou
ven ci do pela for ça da ra zão, se não pelo can sa ço e té dio dos com ba ten -
tes, e para apa re cer de novo e den tro em pou co, tão he di on do e as que -
ro so como dan tes.

––––––––

Tal tem sido a vida do nos so jor na lis mo des de que com as re -
vo lu ções e o novo re gi me nos veio a li ber da de da im pren sa e da pa la vra. 
Ce le bram-se e pre co ni zam-se até à exa ge ra ção os nos sos pro gres sos em
todo o gê ne ro, e com es pe ci a li da de os pu ra men te li te rá ri os e in te lec tu a is, a
pro fu são das es co las, li ce us e aca de mi as, e essa mul ti pli ci da de de jor na is
que ver tem quo ti di a na men te tor ren tes de luz; mas lan çai uma vis ta re -
tros pec ti va so bre a nos sa im pren sa nes tes úl ti mos trin ta anos, e a vos sa
alma con tris ta da re cu a rá di an te des se es pe tá cu lo hor rí vel e ig nó bil ao
mes mo tem po. Em ver da de, já não que ro ne gar que a im pren sa te nha
ver ti do uma luz imen sa; mas se me lhan te à fla ma lô bre ga e baça do in -
fer no de Mil ton que só ser via para tor nar vi sí vel e pal pá vel o hor ror cir -
cuns tan te e sem pi ter no das tre vas, o nos so jor na lis mo, es té ril, im po ten -
te, mal di zen te e mal fa ze jo, só tem ser vi do para ex por à gran de Luz me -
ri di a na to dos os ví ci os e mi sé ri as da so ci e da de.

––––––––

Invo co ago ra o tes te mu nho, e di ri jo-me à pró pria cons ciên cia
de to dos os que se hão a este tris te mis ter de es cri tor de jor na is, como a

232 João Fran cis co Lisboa



em pre go e modo de vida es tá vel e per ma nen te. Que fi ze ram e con se gui -
ram eles em to do o cur so da sua vida? que ilus tra ção, que ou tro pro ve i to 
só li do al can ça ram dis si pan do-a nes sa mul ti dão de ar ti gos ir ri tan tes, de
mes qui nhas in tri gas, de pun gen tes per so na li da des, de ata ques e de fe sas,
de afir ma ções e re tra ções? por ven tu ra um tar dio ar re pen di men to e uma
pro fun da des con so la ção.

––––––––

Mas se a im pren sa é tal como a des cre vo, por ou tra par te tam -
bém não pode ser ma i or o des cré di to e des pre zo em que ela tem ca í do, e
de que é dig na. Quem se não re cor da ain da da pro di gi o sa in fluên cia que 
exer ce ram a Au ro ra, na cor te, o Astro, em Mi nas, e o Fa rol, no Ma ra -
nhão? Bem ou ma l ins pi ra dos, di ri gi dos e es cri tos, es ses pe rió di cos eram
os ór gãos ver da de i ros e fiéis das idéi as e sen ti men tos de uma gran de par -
te da po pu la ção, cuja fé e en tu si as mo ar den te es cla re ci am e di ri gi am por 
seu tur no, com uma au to ri da de qua se ab so lu ta. É que en tão ain da se
não ti nha abu sa do des te ma ra vi lho so ins tru men to. Mas hoje – qual é o
jor nal que seja e pos sa cha mar-se a som bra ao me nos da que les in tér pre -
tes pos san tes da opi nião?

––––––––

Fi nal men te e para di zer tudo em pou cas pa la vras, que re is sa ber
o que vale hoje a nos sa im pren sa pro pri a men te po lí ti ca, nes ta pro vín cia
ao me nos? Su pri mi-a, e ve re is que a sua fal ta pas sa rá com ple ta men te de -
sa per ce bi da, sem que uma só pes soa de sin te res sa da dê fé do acon te ci -
men to, ou pro tes te con tra ele.

––––––––

Os pre si den tes são ou tro gran de, e por ven tu ra o ma i or e mais 
ro bus to ins tru men to que ma ne jam os par ti dos. Ti mon pros tra do e re ve -
ren te lhes pe de mil per dões de co me çar esta par te do seu opús cu lo com 
uma fra se em apa rên cia tão pou co res pe i to sa, mas a ine xo rá vel ver da de
não exi ge me nos.

Sal ta um pre si den te nes ta in com pa rá vel pro vín cia, e para logo 
se tor na fa u tor, pro te tor, che fe, adep to, sec tá rio, ser vo, e es cra vo de al gum
dos par ti dos que en con tra, se não é que ele pró prio o ma ni pu la e or ga -
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ni za, re u nin do, aglo me ran do e dis ci pli nan do os in gre di en tes e fra ções
que en con tra dis per sos. Digo – para logo – por que es sas mos tras de ne u -
tra li da de de que te mos ti do al guns exem plos, não pas sam or di na ri a men -
te de um ma ne jo fra u du len to dos que, que ren do des fru tar a ter ra por
to dos os me i os, evi tam um in cô mo do inú til por pre ma tu ro, e pre fe rem
apal par pri me i ro o ter re no, para de po is ma no bra rem com mais per fe i to
co nhe ci men to de ca u sa.

Mu i tas ve zes che ga o pre si den te da cor te ain da ir re so lu to so -
bre a qual dos par ti dos dará o seu apo io, e ven de rá a sua in de pen dên cia
e li ber da de, e aqui mes mo he si ta por mu i to tem po na es co lha, até que
es po re a do por qual quer ur gen te ne ces si da de ma ni fes ta en fim a sua pre -
fe rên cia; a este tem po de dú vi das e he si ta ções, que qua se pren dem em
mo ti vos me nos de co ro sos, é que se cha ma épo ca de im par ci a li da de.

O novo pre si den te ou se gue em tudo e por tudo as pi sa das do 
seu an te ces sor, ou pelo con trá rio, pos to que man da do sob a in fluên cia
da mes ma po lí ti ca, e às ve zes pelo mes mo ga bi ne te e pelo mes mo mi nis tro, 
re vol ve tudo de alto a ba i xo, no me ia, de mi te, pren de, sol ta, pro ces sa, ab -
sol ve, re cru ta, ad mi nis tra, cla ma e vo ci fe ra, tudo ao re vés e de en con tro
ao que até en tão se fi ze ra. Fa ci a mus ex pe ri men tum in ani ma vili, pa re ce ser o 
seu úni co pen sa men to; e daí es ses re pe ti dos en sa i os de nova po lí ti ca,
que tra zem tudo flu tu an te, ins tá vel, re vol to e per tur ba do. Con ta-se de
um ho mem de meia-ida de que ca san do com duas mu lhe res, uma moça e 
ou tra ve lha, den tro em pou co se viu cal vo e des po ja do dos ca be los, ar ran -
can do-lhe al ter na da men te, a moça os bran cos, e a ve lha os pre tos, que -
ren do cada uma pô-lo à sua ima gem e se me lhan ça. Tal tem acon te ci do à 
nos sa pro vín cia nos seus pe rió di cos des po só ri os com es tes do ges de
nova es pé cie, e na apli ca ção dos sis te mas opos tos que cada um de les
tem a ve le i da de ou o ca pri cho de en sa i ar.

Seja que o pre si den te ple i te ie de con ta pró pria a sua can di da -
tu ra pes so al, seja que te nha ajus ta do na cor te de sem pe nhar uma em pre i -
ta da ele i to ral com ple ta, na con ven ção que lhe é mis ter fa zer com os par -
ti dos vai ex pres sa ou im pli ci ta men te sa cri fi ca da a um tem po a li ber da de
do povo e a do po der.

A do povo, ou pelo me nos a do par ti do que toma o nome de
povo, na pre te ri ção dos ho mens de al gum mé ri to ou ser vi ços que pos sa
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ter a pro vín cia, para se abrir es pa ço ao nome do pre si den te e de ou tros,
que pa tro ci na tão obs cu ros e nu los como o seu.

A do pre si den te, por que ele se iden ti fi ca com o par ti do que
ado ta, es po sa to dos os seus ódi os e afe i ções, não vê se não pe los seus
olhos, pre vi ne to dos os seus de se jos, e do bra-se aos seus me no res ca pri -
chos. O úni co pen sa men to que o do mi na é o da sua ele i ção; ab sor vi do
por este gran de cu i da do, to dos os seus ou tros de ve res são trans cu ra dos,
ou pelo me nos su bor di na dos a este fim prin ci pal; as for ças que a so ci e -
da de lhe con fi ou para o bem co mum de to dos, ele as con ver te em seu
par ti cu lar be ne fí cio, ou no da par ci a li da de que o sus ten ta. Os car gos e
di nhe i ros pú bli cos são a re com pen sa e o sa lá rio, não dos ser vi ços fe i tos
à pro vín cia, mas às fac ções ou à sua pes soa; pois pa ra ele, to das as leis,
to das as re gras do de ver, da jus ti ça e do de co ro, se trans for mam pura e
sim ples men te em me ras com bi na ções ele i to ra is.

Por ele va da que seja a po si ção do pre si den te na so ci e da de an -
tes da sua che ga da à pro vín cia, por mais que ele te nha bri lha do no exér -
ci to, na ma gis tra tu ra, no Par la men to, ou na alta ad mi nis tra ção do es ta do, 
e lhe re lu zam nas far das o ouro e o di a man te dos ga lões e con de co ra -
ções; por mais que a pro vín cia se veja aba ti da, hu mi lha da, pros tra da e
exa us ta pe las dis sen sões dos seus par ti dos ou mes mo pe los fu ro res da
guer ra ci vil, esse gran de mi se rá vel que vem a tí tu lo de go ver ná-la ou pa -
ci fi cá-la, sem dó nem pi e da de dos ma les sem con ta que já a ve xam, há
de por for ça in fli gir-lhe o mal da sua can di da tu ra; e na luta já tra va da en -
tre as am bi ções in tes ti nas, pesa com to do o seu peso, a sua am bi ção cru -
el e in con tras tá vel de ho mem do po der. Estes tais so bre a pro vín cia mo -
ri bun da se me afi gu ram como abu tres que se ar ro jam aos ca dá ve res em
po dri dão, e não pou cas ve zes vão da qui alar de ar de po is en fa ti ca men te,
em ple no Par la men to, por todo e úni co ser vi ço, que de i xa ram or ga ni za -
do um pos san te e fi de lís si mo par ti do com que o Go ver no po de con tar
para a vida e para a mor te, bem en ten di do, en quan to ou tro agen te do
mes mo Go ver no não vem aba tê-lo e der ro cá-lo.

Nes ta luta a au to ri da de per de todo o pres tí gio e con si de ra ção, e 
ven do-se ex pos ta a ul tra jes sem con ta, vin ga-se da sua de ca dên cia e de -
gra da ção, de ma si an do-se em toda a cas ta de pre po tên ci as e mal fe i to ri as.

Os agen tes su bal ter nos, para atin gi rem a mil fins par ti cu la res,
en tre gam-se sob sua to le rân cia a ou tros tais ex ces sos, que ge ram por seu 
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tur no no vos ex ces sos, em ba ra ços, ódi os e per tur ba ções, fi can do por fim 
a pro vín cia in te i ra como en le a da numa vas ta rede de in tri gas.

Então é já de uso al çar um pre si den te a voz con tra os des re -
gra men tos da opo si ção, e con tra os em ba ra ços acin to sos que ela a cada
pas so sus ci ta à mar cha da sua ad mi nis tra ção. Mas se eles se guis sem os
ca mi nhos re tos, sem se ar ro ja rem na are na de caso pen sa do, e por mo ti vos
de or di ná rio tão fú te is como pou co de co ro sos, ar can do bra ço a bra ço
com os mais vis e obs cu ros gla di a do res, nem as opo si ções lhe sa i ri am
por di an te, nem que sa ís sem, te ria ele que re ce ar de las cou sa al gu ma,
po den do fa zer o bem só por só, sem elas, e ape sar de las.

Bem en ten di do, não me re fi ro aqui àque la es pé cie de im par ci -
a li da de que sem ex clu ir de todo o in te res se pes so al ou de ban do, se ma -
ni fes ta por um per pé tuo sor ri so, e por uma ines go tá vel con des cen dên -
cia, no meio de pe re nes di ver ti men tos. Se fos se pos sí vel sal var e re ge ne -
rar o país en tre dous jan ta res e três ba i les, po dia-se afo i ta men te di zer
que a po lí ti ca ha via rou ba do à ho me o pa tia a sua glo ri o sa e agra dá vel di -
vi sa – citó tutó et lo e te; mas de mim con fes so que não cre io em tais mi la gres,
an tes es tou fir me men te con ven ci do que al guém há de pa gar o pre ço de
to das es sas cor te si as, a jus ti ça, o te sou ro, os in te res ses pú bli cos.

É for ça to da via con fes sar que as pre si dên ci as fol ga zãs e brin -
ca lho nas são em tudo e por tudo pre fe rí ve is às pre si dên ci as de par ti do,
ran co ro sas e som bri as que, se me lhan tes a um céu sem pre tol da do e
tem pes tu o so, nun ca en tre a brem um sor ri so, nem des fran zem a tor va ca -
ta du ra. Já Cé sar di zia que Bru to e Cás sio, pre o cu pa dos, pá li dos e ex te -
nu a dos pe las vi gí li as, lhe ins pi ra vam mais re ce i os que Antô nio e Do la -
be la, sem pre gar ri dos e res cen den do a che i ro sos un güen tos. Dos dous
ma les, o me nor. Além de que, as pre si dên ci as ale gres e re cre a ti vas são
como um cal man te apli ca do à ir ri ta ção dos par ti dos, e se não cu ram ra -
di cal men te o en fer mo, fa zem pelo me nos uma di ver são às suas do res, e
dão-lhe tem po de res pi rar na luta in ces san te em que vive.
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OS PARTIDOS CONSIDERADOS EM SI MESMOS – SUA FRAQUEZA,
INSTABILIDADE E EFÊMERA DURAÇÃO – CARTAS DE AMERICUS  –
ILUSÕES DA INFÂNCIA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA À POLÍTICA –
ALGARA VIA E FANTASMAGORIA DOS PARTIDOS – A CARREIRA DOS
EMPREGOS – PRESUNÇÃO E DESVANECIMEN TO DA MOCIDADE –
CONSELHOS DE DROZ – A MORALIDADE DA FÁBULA – O MAL
PASSANDO DA VIDA POLÍTICA PARA A CIVIL – SUA GENERALIDADE, 
PUBLICIDADE E IMPUNIDADE – TRANQÜILIDADE, BOA FÉ E
CINISMO DO CRIME – JUÍZO UNÂNIME DOS PARTIDOS SOBRE A SUA
PRÓPRIA CORRUPÇÃO.

TE MOS até este pon to con si de ra do os di ver sos ins tru men tos
dos par ti dos, con si de re mo-los ago ra a eles mes mos.

Os nos sos par ti dos pro vin ci a is qua se não são dig nos des te
nome, na lar ga e ver da de i ra acep ção po lí ti ca do ter mo; por que qua is são 
os prin cí pi os, as idéi as, e os in te res ses ge ra is que os dis tin gam e di vi dam 
se ri a men te uns dos ou tros? Não quer isto di zer que eles não to mam
de no mi na ções, e não ar vo ram as ban de i ras dos par ti dos que mi li tam na
cor te, e em ou tros gran des cen tros da po pu la ção bra si le i ra; mas além de
que a es tes mes mos e em gran de par te apli cá vel o que di ze mos dos nos sos, 
tor na-se ma ni fes to que essa có pia ser vil de de no mi na ções e evo lu ções,
não pren de em con for mi da de al gu ma de prin cí pi os, nem na ge ne ra li da -



de e co mu ni da de de in te res ses le gí ti mos. É, pelo con trá rio, um sim ples e 
ce di ço ma ne jo com que pro cu ram as se gu rar no pre sen te, ou cap tar para 
o fu tu ro a pro te ção do mais for te. Bal dos de fé po lí ti ca, como de mo ti -
vos im por tan tes de luta que os pos sam ele var e eno bre cer, to dos os seus 
atos tra zem o cu nho do ego ís mo e do per so na lis mo; os me i os que em -
pre gam são mes qui nhos e nu los como o fim a que ati ram, e se bem que
por via de re gra os ten tem uma lin gua gem vi o len ta, e pra ti quem ações
que qua drem per fe i ta men te com as pa la vras, toda essa có le ra fac tí cia é
im po ten te para en co brir a in cer te za e flu tu a ção da sua mar cha, e para ti -
rar à sua exis tên cia quan to ela tem de efê me ro e pre cá rio.

A tal res pe i to nem nos deve ilu dir a di u tur ni da de de cer tas
de no mi na ções, ado ta das como pre ten di dos ta lis mãs, pois en quan to o
nome per du ra, o pes so al, a lin gua gem, os atos ex pe ri men tam hor rí ve is
me ta mor fo ses; nem o ma ne jo opos to de ba ti zar a cada pas so os par ti -
dos, sem re ge ne rá-los quan to ao fun do das cou sas, por que os ví ci os per -
ma ne cem sem pre os mes mos.

Eis por que os nos sos par ti dos, re no van do a tra ma de Pe né lo pe
com o fim mo ral de me nos, fa zen do e des fa zen do, an dan do e de san dan -
do, num con tí nuo e mo nó to no va i vém, se trans for mam, cor rom pem,
gas tam e dis si pam inu til men te, nos es for ços in ces san tes e es té re is da
ação e re a ção, ou do flu xo e re flu xo que os leva, traz, ar ras ta, con fun de,
ba ra lha e sub mer ge.

––––––––

Sem pre inú te is, es té re is e im po ten tes, quan do não são po si ti -
va men te no ci vos ou pe ri go sos, to dos igual men te de son ra dos e avil ta dos
por fal tas co muns, e ex ces sos imi ta dos uns dos ou tros, os nos sos par ti -
dos se tor nam in ca pa zes do me nor bem, e per dem toda a au to ri da de e
for ça mo ral. Mal er gue um de les a voz para ex pro brar ao ou tro tal erro,
tal fal ta e tal cri me, para lo go a ex pro bra ção con trá ria qua se idên ti ca
vem feri-lo no co ra ção, e fá-lo-ia emu de cer com ple ta men te e por uma
vez, se a fal ta de pu dor não fos se uma qua li da de do mi nan te de to dos
eles. Que lhes im por ta com efe i to o pu dor, a mo ral, o res pe i to e de co ro
pró prio, con tan to que tri un fem, e le vem ao cabo os seus mes qui nhos
de síg ni os?
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––––––––

Qu an do al gu ma des sas efê me ras com bi na ções que en tre nós
se dá o nome de par ti do in te res sa por qual quer mo ti vo na des tru i ção ou 
mo di fi ca ção das com bi na ções an te ri o res, e en tra a vo ze ar as pa la vras so no -
ras de união, fu são, con ci li a ção e ex tin ção de ódi os, as com bi na ções
ame a ça das cla mam lo go, e sem fa lên cia, que os par ti dos são úte is, ne -
ces sá ri os, in dis pen sá ve is, es sen ci a is à nos sa for ma de Go ver no para que
se es cla re çam, di ri jam e con te nham uns aos ou tros.

Ti mon, sem es tar pe las ge ne ro sas in ten ções de uns, ousa du -
vi dar da in fa li bi li da de das as ser ções de ou tros. Os par ti dos que se rão fa -
ta is e ine vi tá ve is, aten ta à va ri e da de e dis cre pân cia das opi niões, e os im -
pul sos en con tra dos dos in te res ses e pa i xões; úte is e ne ces sá ri os, não. Os 
mais dos pu bli cis tas os con si de ram um mal; ora o mal pode ser ir re me -
diá vel; útil e pro ve i to so, nun ca. E se me lhan te ab sur do é im pos sí vel, se o 
mal pro ve i to so exis te em al gu ma par te, cer ta men te que não é aqui.

––––––––

Os nos sos par ti dos são in to le ran tes e in sa ciá ve is; qual quer vi -
tó ria lhes não bas ta, e ain da a com ple ta ani qui la ção dos par ti dos con trá ri os
os de i xa ria tal vez pou co sa tis fe i tos e mal-se gu ros de si. Daí vêm es sas
in ter mi ná ve is pre ca u ções que es tão sem pre a to mar, es sas três e qua tro
ca ma das de su plen tes, es sas leis pes so a is, es sas in fin das opres sões e in -
jus ti ças, a ad mi nis tra ção pú bli ca en fim des vi a da dos seus fins na tu ra is e
le gí ti mos, e con ver ti da em má qui na de guer ra, com que uma par te da
so ci e da de com ba te in ces san te men te a ou tra. Mas tudo isso o que de no -
ta, se não a ex tre ma fra que za, e o ex tre mo ter ror? Se os nos sos par ti dos
fos sem mais for tes, mais che i os de fé, me nos di vi di dos e mul ti pli ca dos,
não te ri am ta ma nho medo uns aos ou tros, po de ri am an dar de om bro a
om bro, e em mu i to ami gá vel com pa nhia, pro cu ran do cada um alar gar a
sua in fluên cia, me lho rar a sua po si ção, e fa zer va ler os seus di re i tos, sem 
ne gar os alhe i os. Nis to é que con sis te a vida po lí ti ca; tu do o mais é, an -
tes a au sên cia dela, ou para me lhor di zer, a mor te. E se não vede como
es ses par ti dos, por mais que mul ti pli quem as pre ca u ções e as in jus ti ças,
por mais que tri un fem e do mi nem ab so lu ta men te, se acham exa us tos e
mo ri bun dos ao cabo de três ou qua tro vi tó ri as su ces si vas, e se es va em
ao me nor so pro, como es sas mú mi as do Egi to, que numa apa ren te in te -
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gri da de têm tri un fa do dos sé cu los, e se des fa zem em vil po e i ra ao sim -
ples to que do vi a jan te cu ri o so que ousa de vas sar a so li dão das pi râ mi des.

––––––––

A fra que za é o seu gran de mal, e nes ta par te as pre sen tes con -
si de ra ções al can çam por ven tu ra além dos li mi tes da pro vín cia. Ne nhum
de les tem só li do apo io na opi nião pú bli ca, nem pren de as suas ra í zes nas 
gran des mas sas da po pu la ção. E como po de ria isso ser, se a po pu la ção
já de fa ti ga da e de sen ga na da, se tor nou in di fe ren te; e nem se quer exis te
isso a que se cha ma opi nião pú bli ca? Daí vem que quan do à sa be do ria im pe -
ri al faz mu dar de po lí ti ca, e a sa be do ria mi nis te ri al bus ca ope rar a mu -
dan ça, ao seu ace no, e no meio de vãs e im po ten tes al ga zar ras, se es vai o 
fan tas ma de par ti do an te ri or men te do mi nan te; pro cu ran do, con for me
as suas ten dên ci as, con fu so e en ver go nha do, re bu çar sua ex tre ma fra -
que za, ou nos men ti dos pro tes tos de uma re sig na ção e amor à or dem
que não é se não a im po tên cia, ou nas con vul sões ain da mais im po ten tes, 
po rém mais fa ta is, da de sor dem e da anar quia.

––––––––

Te nho ob ser va do que em re gra ge ral, en tre nós não é a mu -
dan ça da opi nião pú bli ca quem de ter mi na a mu dan ça de po lí ti ca, an tes é 
esta quem de ter mi na a mu dan ça apa ren te da som bra de opi nião que na
re a li da de ou não exis te, ou é mu i to fra ca para que en tre em li nha de
con ta no exer cí cio das fa cul da des e ve le i da des, que dão em re sul ta dos as 
mu ta ções de ce nas.

––––––––

Há cousa de trin ta anos, e es ta va qua se em di zer, há pou co
mais de um quar to de sé cu lo, no gozo das es pe ran ças que dava a ina u -
gu ra ção do no vo re gi me, e nas ilu sões in gê nu as da inex pe riên cia e vir -
gin da de po lí ti ca, es cre via-se o se guin te: – “A pri me i ra van ta gem des ta
for ma de Go ver no (a cons ti tu ci o nal) é a ten dên cia que se dá aos es tu -
dos, às in cli na ções e à edu ca ção das or dens su pe ri o res; nin guém de se ja
ser es pec ta dor si len te nas as sem bléi as pú bli cas, e por isso to dos se res -
sen tem da ne ces si da de de cul ti var o ta len to e ad qui rir sa be do ria, como
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úni co meio de ad qui rir tam bém a es ti ma dos seus con ci da dãos. Isto for -
ma as ma ne i ras e o ca rá ter de uma na ção.

“Nos Go ver nos po pu la res a es ti ma pú bli ca não se ga nha sen do por uma
mo ral mais pura, e por um ca rá ter in te lec tu al mais ele va do. Aque las fa cul da des
que qua li fi cam os ho mens para as dis cus sões pú bli cas, e que são o fru to
de sá bi as re fle xões, e de mu i to es tu do, se rão sus ci ta das e me lho ra das
por aque la es pé cie de ga lar dão, que mais que os de ou tra qual quer es pé -
cie, pron ta men te ena mo ra a am bi ção hu ma na: este ga lar dão é a im por -
tân cia e dig ni da de po lí ti ca.

“De po is dis to, as ele i ções po pu la res, ain da quan do não abran -
jam o to do de uma po pu la ção, pro cu ram e gran je i am às clas ses in fe ri o -
res a cor te sia e con si de ra ção das su pe ri o res. To dos de se jam não des me -
re cer a es ti ma do ma i or nú me ro. Aque la al ti va in so lên cia dos ca va lhe i ros 
e dos fi dal gos mi ti ga-se mu i to, quan do o povo se ha bi li ta a dar al gu ma
cou sa, e eles a re ce ber. A as si du i da de com que en tão se so li ci tam es tes
fa vo res pro duz há bi tos de con des cen dên cia, de res pe i to e de ur ba ni da de; e
como a vida hu ma na se tor na amar ga pe las in jú ri as, e pe las afron tas dos
nos sos vi zi nhos, tudo quan to con tri bui para pro cu rar a do çu ra e a su a vi -
da de das ma ne i ras cor ri ge no or gu lho dos no bres e dos ri cos o mal ne -
ces sá rio da de si gual da de, ori gem des te or gu lho.

“De mais a mais a sa tis fa ção que o povo tem nos Go ver nos
li vres de ser to dos os dias in for ma do de toda a cas ta de exem plo po lí ti -
co, por meio da li ber da de de im pren sa, como v.g. do teor das dis cus sões 
po lí ti cas de um Se na do ou de uma as sem bléia po pu lar – das dis pu tas so -
bre o ca rá ter ou so bre a ad mi nis tra ção dos mi nis tros – das in tri gas e das 
con tes ta ções dos par ti dos – tudo isto ex ci ta um in te res se, que dá mo de ra do 
em pre go às idéi as do ho mem de bom sen so, sem lhe de i xar no es pí ri to
uma pe no sa an si e da de. Estes tó pi cos ex ci tam uma uni ver sal cu ri o si da de, 
e ha bi li tan do todo o mun do a pro du zir a sua opi nião, for mam um gran -
de ca be dal de con ver sa ção pú bli ca, e subs ti tu em os há bi tos do jogo, da
mesa, e dos en tre te ni men tos obs ce nos e es can da lo sos.”23

Eter nos de u ses! Por que modo se hão re a li za do es tas pre vi -
sões e es pe ran ças no lon go cur so do nos so apren di za do cons ti tu ci o nal?
Este povo que ia ini ci ar-se nos mis té ri os da nova vida e ciên cia po lí ti ca,
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e dar ho nes to e mo de ra do em pre go às suas idéi as, aban do na em mas sa
as ele i ções, os ve re a do res as suas câ ma ras, os ele i to res os seus co lé gi os,
os ju ra dos os seus tri bu na is! As as sem bléi as pro vin ci a is, é cer to, não in -
ter rom pem de todo, e de um mo do per ma nen te os seus tra ba lhos; a isso 
obs ta efi caz men te o mes qui nho sub sí dio, que atrai in ces san te men te os
su plen tes de um e dous vo tos; mas con tem plai as suas ga le ri as de ser ta -
das pe los es pec ta do res; o si lên cio – qua se se gre do – com que pre en -
chem obs cu ra men te o cur so de suas aban do na das e me nos pre za das ses -
sões; aten tai para a de sen vol tu ra com que os par ti dos, cu i dan do fe rir as
pes so as dos ad ver sá ri os que as com põem, vul ne ram pro fun da men te a
pró pria ins ti tu i ção, ex pon do-a ao des pre zo e ir ri são pú bli ca; e di zei-me
quan tos anos não se rão ain da ne ces sá ri os para ha bi tu ar a mas sa da nos -
sa po pu la ção aos me ne i os da nova vida po lí ti ca?

Pelo que toca à re cí pro ca de fe rên cia e con si de ra ção das di ver -
sas clas ses umas para com as ou tras, e so bre tu do das clas ses su pe ri o res
para com as in fe ri o res, a cor rup ção, a pe din ta ria, os bró di os e as co me -
za i nas, os ca ce tes, os es pan ca men tos ele i to ra is, o re cru ta men to, e modo
acer bo e ex clu si vo por que se ele faz, fa lam com mais elo qüên cia que as
mais ar den tes de cla ma ções. A ur ba ni da de, cor te sia e ati cis mo que de ve -
ram re sul tar do tra to fre qüen te dos ci da dãos edu ca dos à som bra lar ga e
be né fi ca da ár vo re da li ber da de, o le i tor já viu como bri lham nos ar ti gos 
dos gran des e pe que nos jor na is, de que Ti mon lhes deu uma so frí vel
amos tra. E as es tu pen das es co lhas que as si na lam e sal pi cam as pá gi nas
da nos sa his tó ria ele i to ral, não con sen tem du vi dar que nos Go ver nos po pu -
la res a es ti ma pú bli ca só se ga nha por uma mo ral mais pura, e por um ca rá ter in te -
lec tu al mais ele va do!

––––––––

A par da in di fe ren ça, apa tia e abs ten ção das gran des mas sas
da po pu la ção para os mis te res da vida pú bli ca, ci vil e po lí ti ca, mos tra-se
o mal con trá rio na ca ma da su pe ri or da mes ma po pu la ção, que pre te rin do
to das as mais pro fis sões, não pro cu ra me i os de vida se não na car re i ra
dos em pre gos, não tem ou tro en tre te ni men to que a luta e agi ta ção dos
par ti dos, ou tro es tu do que o da ciên cia po lí ti ca, sen do tudo bem de pres -
sa ar ras ta do pelo im pul so ce go das pa i xões para os úl ti mos li mi tes da
exa ge ra ção e do abu so. E por que as clas ses su pe ri o res são as que di ri -
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gem a so ci e da de, e a clas se dos po lí ti cos su pe re en tre nós to das as
ou tras, su prin do o nú me ro, pelo ru í do que faz, e po si ção ele va da que
ocu pa, é ela quem dá o tom e ver niz ex te ri or à nos sa so ci e da de, e lhe faz 
to mar as apa rên ci as de um povo ex clu si va men te dado à po lí ti ca, e aos
me ne i os, fra u des e tor pe zas ele i to ra is, quan do a ver da de é que o gros so
da po pu la ção, se nis so tem cri me, é pela in di fe ren ça, an tes co ni vên cia,
com que con tem pla os abu sos e es cân da los da im per cep tí vel, mas in qui e ta
e tur bu len ta mi no ria. Em re su mo: exu be rân cia de vida po lí ti ca, tu mul to, 
agi ta ção, ar dor fe bril, e pa i xões amo ti na das numa pe que na par te da
po pu la ção – si lên cio, aban do no, in di fe ren ça, au sên cia qua se ab so lu ta de
vida, na ou tra par te que cons ti tui a gran de ma i o ria.

––––––––

Na au sên cia de mo ti vos sé ri os de di vi são, e de um ver da de i ro
an ta go nis mo de idéi as e prin cí pi os, os nos sos par ti dos os in ven tam co -
pi an do e ar re me dan do os es tra nhos, com toda a exa ge ra ção pró pria de
ato res lo ca is e mal-en si na dos. Daí toda essa fan tas ma go ria e pa la vró rio
de po der, opo si ção, co a li zão, re vo lu ção, clu bes, jor na is, cre dos, pro pa -
gan das, sis te ma par la men tar, a que a po bre da pro vín cia se há de mol dar 
como a ví ti ma no le i to de Pro cus to, con tra in do, dis ten den do e des lo -
can do os mem bros ma ce ra dos, em bo ra a sua ín do le, atra so, ig no rân cia
po lí ti ca, e pou ca po pu la ção a ina bi li tem para tão am bi ci o sas ex pe riên ci as.
Ape sar po rém de to das es sas men ti das apa rên ci as, nem por isso é me -
nos pro fun da e ge ral a ig no rân cia da ge nu í na ciên cia po lí ti ca, e a fal ta do 
ver da de i ro tato e in te li gên cia dos ne gó ci os. Em uma das nos sas câ ma ras, 
a dos de pu ta dos ou dos Se na do res, pou co im por ta qual fos se, ar mou-se
gra ve con ten da so bre fi nan ças, ver san do es pe ci al men te a dis pu ta so bre
o dé fi cit ou re ma nes cen te da re ce i ta em cer to e de ter mi na do ano. O mi -
nis tro da Fa zen da di zia que o dé fi cit an da va no re fe ri do ano por per to
de três mil con tos; o che fe da opo si ção po rém, isto é, o mi nis tro pas sa do
e fu tu ro, sus ten ta va que se as so bras não ha vi am che ga do en tão a três
mil con tos, não ti nham cer ta men te sido in fe ri o res a dous mil no ve cen -
tos e no ven ta e nove. Qu an do um cla ma va que tal ma té ria não ti nha que 
ver com ar gu men tos mais ou me nos es pe ci o sos, que nas ci fras e al ga ris -
mos es ta va tudo, acu dia o ou tro que nos al ga ris mos é que se ele fun da -
va, que era tam bém para os do cu men tos do te sou ro que ape la va. E des -
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te je i to tan to afir ma ram e ne ga ram, mos tra ram tan to ig no rar e tan to sa -
ber, tal e tão es tra nha ba ra fun da fi ze ram de con tas e ar gu men tos, que a
na ção que os ou via, ou an tes, que os não ou via nem en ten dia, fi cou
como dan tes a res pe i to des sa inex tri cá vel ques tão do dé fi cit ou so bra.
Et ad huc sub ju di ce lis est. Hen ri que IV, ou vin do dous ad vo ga dos sus ten ta -
rem com igual van ta gem e fa cún dia o pró e o con tra, não se pôde ter
que não ex cla mas se: Par bleu mes si e urs! vous avez tous deux ra i son! A con so la -
ção que nos res ta é achar tam bém ra zão em to dos os nos sos par ti dos.
Mas se a dois dos nos sos mais elo qüen tes ora do res e aba li za dos fi nan ce -
i ros tal acon te cia, que di ría mos des sa tur ba de im pro vi sa dos po lí ti cos
que dis ser tam sem fim de tudo e de to dos, em todo tem po e a todo pro -
pó si to?

––––––––

Re pe ti mo-lo ain da, a car re i ra po lí ti ca e dos em pre gos é qua se
a úni ca a que se lan çam as nos sas clas ses su pe ri o res.

Indi ví du os há que abrem mão de suas pro fis sões, de i xam ao
de sam pa ro as suas Fa zen das, des le i xam o seu co mér cio, e se plan tam na
ca pi tal anos in te i ros à es pe ra de um em pre go, con su min do im pro du ti va -
men te o tem po, e o pou co ca be dal que pos su íam, e que não obs tan te,
bem apro ve i ta dos por um ho mem ati vo e em pre en de dor, da ri am mu i to
mais que to dos os em pre gos ima gi ná ve is. Mas nem por que al can cem a
pri me i ra pre ten são, se dão por pa gos e sa tis fe i tos, an tes as pi ram logo a
ou tra po si ção me lhor; e sem pre in qui e tos e ati dos à no vi da de, per su a di dos
que só as in tri gas po lí ti cas, e não o mé ri to é que dão aces so na car re i ra,
a úni ca cou sa de que não cu ram é de cum prir as suas obri ga ções, e de
aper fe i ço ar-se nos es tu dos e na prá ti ca ne ces sá ria ao mis ter ou es pe ci a li -
da de que ado ta ram. Ra ros são os que para su bi rem mais e mais não ve -
jam com gos to o sa cri fí cio dos co le gas e com pa nhe i ros, com cuja sor te
aliás os con se lhos mais ób vi os da pru dên cia os de vi am le var a se iden ti -
fi ca rem; mas a des gra ça alhe ia com que fol gam é bem de pres sa a des -
gra ça pró pria, por que o ego ís mo e a co bi ça são ví ci os uni ver sa is, que se
ofen dem, ne u tra li zam e em ba ra çam re ci pro ca men te. A ma nia dos em -
pre gos é tal, o mal tão gra ve e pro fun do, que já não são so men te os po -
bres e ne ces si ta dos que an dam após eles; os gran des, os fi dal gos e os
ri cos fa zem ou tro tan to, e sem pejo nem re mor so, ajun tam aos con tos e 
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con tos dos seus bens pa tri mo ni a is, os ma gros emo lu men tos de ín fi mos
lu ga res, rou ba dos por ven tu ra ao mé ri to mo des to e des va li do. Que po -
de rá en tre tan to ha ver no mun do de mais mi se rá vel que esta per pé tua os ci -
la ção, que es tas eter nas vi cis si tu des, que esta vida pre cá ria en fim do pre -
ten den te e do em pre ga do?

––––––––

A His tó ria re fe re que Age si lau, rei da La cô nia, tão ex tre ma do
guer re i ro como pro fun do po lí ti co, fora um dia sur pre en di do a brin car
com os fi lhos em um ca va li nho de pau, e pe di ra en ver go nha do ao in dis -
cre to ami go que dera com ele na que la ati tu de lhe guar das se se gre do até
que tam bém ti ves se fi lhos. Des te ras go tiro uma ob ser va ção di fe ren te
da do co mum dos his to ri a do res, e vem a ser que já na que las re mo tas
eras as cri an ças brin ca vam em ca va li nhos de pau. Sem re mon tar po rém
a tão ve ne rá vel an ti gui da de, en tre os nos sos pró pri os con tem po râ ne os
acha re mos mu i tos, e não dos mais ido sos, que dêem no tí cia que as cri an ças 
e me ni nos do seu tem po mon ta vam ca va li nhos como os fi lhos do guer -
re i ro es par ci a ta, jo ga vam o pião, em pi na vam pa pa ga i os, ou fa zi am de
sol da dos, ca pi tães e ge ne ra is, pois nada le va va tan to após si os olhos dos 
me ni nos como as idéi as e ima gens be li co sas.

Hoje em dia po rém as cou sas es tão bem mu da das; qual quer
mar man jo cri a do ao bafo de uma ta ver na, me ne ia-se à fe i ção de um pre -
si den te, sen do que a pró pria mu lher do qui tan de i ro vê nele o fu tu ro ad -
mi nis tra dor da sua pro vín cia, e não se faz ro gar para lhe di zer; os me ni -
nos de es co la e de co lé gio es cre vem, e im pri mem jor na is, e so nham pre -
si dên ci as, de pu ta ções e Mi nis té ri os, como os seus an te pas sa dos da mes -
ma ida de so nha vam com bo ne cos, cor ru pi os, do ces e con fe i tos. Di ria
aqui tam bém que es cre vem e re pre sen tam dra mas san gui no len tos, fre -
qüen tam os te a tros e ba i les, e fa zem a di ver sos ou tros pro pó si tos, de pe -
que nos ho mens fe i tos, se me não ti ves se cir cuns cri to a só pin tar cos tu -
mes po lí ti cos.

Os pais de fa mí lia, apro ve i tan do e cul ti van do es tas fe li zes dis -
po si ções, sem con sul ta rem nem as suas pos ses, nem a ca pa ci da de dos fi -
lhos, lá os vão man dan do para as aca de mi as ju rí di cas de Olin da e S. Pa u -
lo, e para as de me di ci na da Ba hia e da cor te. Vós cre des que ali se for -
mam mé di cos e ju ris con sul tos; não o con tes to até cer to pon to; mas a
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ver da de é que so bre tu do e prin ci pal men te for mam-se, gra du am-se, e
dou to ram-se ho mens po lí ti cos, que ro di zer, de pu ta dos, pre si den tes, mi nis -
tros e Se na do res, con ti nu an do na ju ven tu de, na ida de ma du ra e na ve lhi ce,
os so nhos e fan ta si as da pri me i ra in fân cia e pu e rí cia.

––––––––

So nhos em ver da de e fan ta si as para mu i tos, e nada mais. A
edu ca ção li te rá ria e su pe ri or da raça dos pre ten den tes e can di da tos, os
ele va no pró prio con ce i to, abas ta-lhes o pe i to das mais lar gas ten sões, e
abre à sua am bi ção es ti mu la da os mais vas tos ho ri zon tes; quan do po rém 
das al tu ras e de va ne i os da ima gi na ção caem nas re a li da des da vida prá ti ca,
as de cep ções amar gas e cru éis se su ce dem umas às ou tras. Seja que as pi -
rem aos car gos de ma gis tra tu ra tão-so men te, ou aos po lí ti cos, ele ti vos e
ad mi nis tra ti vos, seja que as pi rem a uns e a ou tros ao mes mo tem po;
aque les como a um meio se gu ro da exis tên cia, a es tes como a um meio
de pas sa tem po e dis si pa ção nas ca pi ta is e na cor te, ou como sa tis fa ção
ao po der e am bi ção po lí ti ca, é cer to que os lu ga res não bas tam à su pe ra -
bun dân cia dos pre ten den tes. Daí vem que um gran de nú me ro de les ve -
ge ta lon go tem po no seio das pri va ções, agra va das pelo sen ti men to das
es pe ran ças fra u da das; en tan to que ou tros fa ti ga dos de uma vir tu de inú til 
bus cam, como o dou tor Afrâ nio, no ví cio, na cor rup ção e nas tran sa -
ções, a sa tis fa ção de de se jos tan to mais ir ri ta dos e fre né ti cos, quan to
mais tem po es ti ve ram sem ma té ria em que ce var-se. Daí re sul ta ain da
mais uma imen sa per tur ba ção mo ral na so ci e da de, mais fu nes ta por ven -
tu ra em seus efe i tos per ma nen tes, que as per tur ba ções ma te ri a is, de sua
na tu re za rá pi das e efê me ras. E em der ra de i ra aná li se o pa tro na do po lí ti co, a 
ca ba la, a in tri ga, e ain da os ce gos ca pri chos do po der e do aca so, ele vam 
por fim, de pre fe rên cia os mais ín te gros, es tú pi dos ou cor rom pi dos.

––––––––

E pois que tra ta mos da vida po lí ti ca, da sua in qui e ta ção e
exu be rân cia, da cor rup ção e da imo ra li da de que as si na lam a épo ca, da
inex pe riên cia, en fa tu a ção e pe tu lân cia da mo ci da de, quan do cada um se
jul ga um Pitt e um Car los XII, por que este ven cia ba ta lhas aos de zo i to
anos de ida de, e aque le era mi nis tro pre pon de ran te aos vin te e um, não
será fora de pro pó si to ou vir so bre es tes di ver sos as sun tos a um fi ló so fo
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que sou be re ves tir aus te ri da de dos prin cí pi os da que la gra ça e ame ni da de 
com que eles mais fa cil men te se in si nu am e ca lam nos âni mos.

“Qu an to mais amo os man ce bos (diz ele) mais obri ga do es tou a
lhes fa lar ver da de. O pri me i ro de fe i to com que hoje em dia se lhes pode
dar em ros to, é o de te rem pre ten são a uma ve lhi ce pre ma tu ra. A ma du rez
afe ta da é puro pe dan tis mo, e eu an tes qui se ra ver nos man ce bos dis po si -
ções mais ale gres e pra zen te i ras, e um mais gra ci o so aban do no.

“Ha ven do as re vo lu ções dado ao es pí ri to uma ex tre ma ati vi -
da de, acon te ce que mu i tos man ce bos se dão aos es tu dos com um ar dor
e zelo ou tro ra des co nhe ci dos; po rém des con fio que nos mais de les o
amor-pró prio faz ain da mais pro gres sos que o amor da ins tru ção. Nes -
tes tais de pa ra-se com aque la se gu ran ça e or gu lho, que é o ca rac te rís ti co
da épo ca. Ca u sa dó ver pu bli cis tas im ber bes a re ge rem o mun do com
fra ses de ga ze tas, ten do de si para si que são os cam peões ne ces sá ri os de 
tal ou tal par ti do. Os seus es tu dos abran gem tudo, o seu tom é sem pre
dog má ti co; não con ver sam, le ci o nam; o pen sa men to de uma dú vi da
mo des ta os es can da li za ria; es tes pul ve ri zam Loc ke, aque les Pla tão, e o
seu prin cí pio car de al é nun ca he si tar so bre cou sa al gu ma. Como se não
ar re pi a ria hoje Fon te ne le que já no seu tem po di zia: Apa vo ra-me a hor rí vel 
cer te za que por toda par te en con tro! O ma i or obs tá cu lo à in da ga ção da ver da -
de, é por ven tu ra a fal sa per su a são de havê-la en con tra do, e as nos sas es -
co las sem dú vi da flo res ce ri am mais, se ne las an das se mais em voga o se -
guin te adá gio: Jac tân cia é si nal de ig no rân cia.

“O or gu lho é a per di ção dos man ce bos que che i os de si e do
seu mé ri to são a pre sa ine vi tá vel dos par ti dos; por isso o pri me i ro con -
se lho a dar-lhes acer ca de po lí ti ca, é que se guar dem bem de to mar nela
uma par te de ma si a da men te ati va. Um man ce bo pode pri mar em tudo
aqui lo a que bas tem um co ra ção reto, uma viva ima gi na ção e uma meia
ciên cia. Mas em po lí ti ca um co ra ção reto não bas ta, uma ima gi na ção
viva é qua se sem pre fu nes ta, e os co nhe ci men tos in com ple tos con du -
zem a er ros e tom bos, ora ri dí cu los, ora de plo rá ve is. Para re sol ver um
pro ble ma é mis ter pos su ir to dos os seus da dos, e não há cer ta men te
pro ble mas tão com pli ca dos, como os que abran gem as ne ces si da des,
há bi tos, re cur sos, lu zes e pre con ce i tos dos po vos. Di zer de um man ce bo 
que é um con su ma do po lí ti co, mon ta tan to como di zer que aos vin te
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anos é pos sí vel ter um per fe i to co nhe ci men to do ho mem e dos ho mens, 
o que é um gran de ab sur do.

“O co nhe ci men to dos in te res ses da so ci e da de é um belo pre -
di ca do em qual quer par te do mun do; nos Go ver nos li vres po rém é até
um de ver. Ca u sa ad mi ra ção o nú me ro ex tra or di ná rio de ho mens dis tin -
tos que os in gle ses sem pre têm no me ne io dos ne gó ci os pú bli cos; e eles
o de vem à na tu re za dos seus es tu dos, don de co lhem da dos e co nhe ci -
men tos mais po si ti vos que os nos sos. Já era tem po de imi tar o seu
exem plo. Meia dú zia de idéi as me ta fí si cas não bas tam para ilu mi nar as
as sem bléi as e os con se lhos.

“Para dar uni da de às idéi as que ad qui ri mos, e en ca mi nhá-las a 
um fim de ter mi na do, é mis ter pri me i ro que tudo cul ti var a mo ral e a vir -
tu de. Esta é a ciên cia pri mor di al, e a que dá ao es pí ri to jus te za e ex ten -
são, e ao ca rá ter ele va ção e fir me za. Pla tão que ria que an tes que os man -
ce bos ou vis sem as suas li ções, apren des sem ge o me tria. Nos que po rém
de se jam ad qui rir idéi as ajus ta das em po lí ti ca, exi gi ria eu um pre pa ra tó rio 
me nos di fí cil, e vem a ser, que pro fun das sem cer to princ ípio de Aris tó -
te les, nu trin do com ele a alma e o es pí ri to.

“Falo da que le prin cí pio de mo de ra ção tão sim ples e ad mi rá vel,
que nos mos tra cada vir tu de en tre dous ví ci os, en si nan do-nos que para
atin gir o bem, é mis ter fu gir de con tí nuo aos dous ex ces sos con trá ri os.
Por este modo a co ra gem des de nha a co var dia e a te me ri da de; a jus ti ça
dis ta tan to da fra que za como do ri gor; a tem pe ran ça é tão ini mi ga da de -
vas si dão como da aus te ri da de; a re li gião le van ta-se en tre a im pi e da de e a
su pers ti ção, a li ber da de en tre a es cra vi dão e a li cen ça; e as sim por di an te.

“A este prin cí pio san to e sá bio é que os par ti dos de cla ram
uma guer ra en car ni ça da, por quan to as idéi as e sen ti men tos que lhes
pra zem, não po dem, em seu con ce i to, trans vi ar-se até à exa ge ra ção e ao
ex ces so. Entre tan to o prin cí pio de Aris tó te les é ver da de i ro e fun da men -
tal. A sa ú de con ser va e de sen vol ve as for ças e be le za do cor po; e a mo -
de ra ção é a sa ú de da alma.

“Não é a po lí ti ca uma ciên cia que se apren da uni ca men te nos
li vros, ou no in te ri or de um ga bi ne te; é so bre tu do a ciên cia do mun do,
onde cum pre es tu dar os ho mens para re co lher as li ções da sua ex pe riên cia, 
e apren der a co nhe cê-los e jul gá-los. Infe liz men te, nes te se gun do es tu do 
da po lí ti ca, per de mos or di na ri a men te quan to ha vía mos ad qui ri do no
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pri me i ro, de i xan do apa gar em nós o amor do bem e os do ces sen ti men -
tos que ele gera.

“No mun do nun ca fal tam pre tex tos e mo ti vos va ri a dos a uma 
mul ti dão de in di ví du os para ne gar aco lhi men to às dou tri nas ele va das e
no bres. Te mos pri me i ro os ho mens frí vo los e le vi a nos, in ca pa zes de
pres tar a me nor aten ção às cou sas sé ri as. Estes tais bas ta que se jam
aban do na dos à sua nu li da de.

“Vêm de po is os am bi ci o sos e in tri gan tes. As idéi as ge ne ro sas
ex ci tam a sua an ti pa tia; e como so bre tu do que rem ser ser vi dos, se al -
guém lhes fala em de ver ou no bem pú bli co, to mam-no logo por uma
hos ti li da de pes so al.

“Qu an do di ze mos que são fal sos os prin cí pi os por que se
con duz esta cas ta de gen te, po de mos a tal res pe i to cair num en ga no,
pois tais prin cí pi os são fal sos ou ver da de i ros, se gun do o fim a que cada
um as pi ra. E em ver da de os ca mi nhos tor tu o sos que amam tri lhar os in -
tri gan tes, são os mais aza dos e se gu ros para os ho mens de ta len to me -
dío cre que ar mam ao fa vor, à pro te ção e aos em pre gos, ou que rem à
for ça de i xar de si no mun do al gum ras to ou me mó ria. Mas as vias re tas
são cer to pre fe rí ve is para quem traz no co ra ção o amor do bem, e sen tin -
do-se ca paz de exer cer uma in fluên cia hon ro sa e be né fi ca, as pi ra a de i -
xar um nome res pe i ta do e glo ri o so. À vis ta dis to, es co lhei, man ce bos.

“Não me le ve is a mal que eu re cu se ad mi rar as vos sas lu zes, e
ouse acon se lhar-vos que an de is me nos se gu ros de vós mes mos. Para
que pos sa is al gu ma hora ser úte is, cum pre que sem per da de tem po vos
en tre gue is a tra ba lhos sé ri os, dan do-lhes por fun da men to a mo ral. Este
es tu do não deve li mi tar-se a um vão de sen fa do do es pí ri to; pela ho nes ti -
da de dos cos tu mes de ve is fa zer a pro van ça dos vos sos pro gres sos.
Quem as pi ra a ilus trar e di ri gir os ho mens, deve co me çar por ser ho -
mem. Afron ta e vi tu pé rio a es ses de tes tá ve is pre cep to res que fe cham os
olhos às fal tas e er ros da vida pri va da, opi nan do que na car re i ra po lí ti ca
bas tam os ta len tos. Abri a nos sa his tó ria, e ela des men ti rá com um es -
tron do so exem plo esta de plo rá vel dou tri na. Com a re vo lu ção, as so mou
na gran de cena, um ho mem de gê nio; os seus co le gas eram sim do ta dos
de ta len tos não vul ga res; mas ver da de i ro ora dor, ele só; que além de
vas tos e pro fun dos co nhe ci men tos, pos su ía em grau emi nen te aque la in -
tre pi dez de ca rá ter que nas si tu a ções ar ris ca das ins pi ra con fi an ça, e ar -
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ras ta os de ma is ho mens. Um só fato bas ta para re ve lar-nos o alto con ce i to
que de Mi ra be au e da sua for ça se for ma va. A re vo lu ção de vo rou tudo
quan to lhe em bar ga va o pas so; e dir-se-ia que os obs tá cu los eram o seu
ali men to. A ima gi na ção es pa vo ri da no-la re pre sen ta como um car ro ar -
re ba ta do ao des pe nha de i ro por fo go sos cor céis; e Mi ra be au deu oca sião 
a du vi dar-se se se ria pos sí vel à sua mão vi go ro sa sus ter e mo de rar a seu
ta lan te este car ro im pe tu o so. Esta dú vi da só é bas tan te para que aque le
que a ins pi ra avul te em nos sa ima gi na ção como um ente co los sal. Pois
bem, Mi ra be au nada po de ria fa zer a bem da pá tria, por ca u sa de um úni -
co meio que lhe fa le cia. Ma cu la do por uma vida dis so lu ta, im pu nha,
sim, a ad mi ra ção, mas não po dia ins pi rar a es ti ma; e ao pas so que seus
par ti dis tas co ra vam de mi li tar sob as suas ban de i ras, os ad ver sá ri os opu -
nham ao lus tre dos seus ta len tos, o opró brio dos seus cos tu mes. Foi en -
tão que, ames tra do pela ex pe riên cia, e que ren do pôr um fre io às pa i xões
po pu la res, mi ti gar os ré gi os in for tú ni os, e as se gu rar à pá tria uma re gra da 
li ber da de, sen tiu amar ga men te tudo quan to lhe fal ta va para po der al can -
çar uma con fi an ça ple na, e le var a efe i to os pro je tos a que an da vam li ga -
das a nos sa ven tu ra como a sua gló ria.

“Vede bem a quem imi ta is. Não bas ta ser am bi ci o so, cum pre
sa ber sê-lo; os ta len tos que não as sen tam no pe des tal da vir tu de, se me -
lham à es tá tua com pés de ar gi la. To mai por mo de los na po lí ti ca e nas
le tras a um Fé né lon e a um l’Hospital, e se que re is exal tar e su bli mar as
vos sas al mas, con tem plai e re ve ren ci ai es tes en tes su pe ri o res. Empre gai
anos in te i ros a co lher úte is co nhe ci men tos, e a aper fe i ço ar cos tu mes
que pos sam aca re ar a es ti ma.”24

––––––––

Mas en quan to o nos so bon do so e amá vel fi ló so fo bra da mo ral,
pru dên cia, mo de ra ção, tra ba lho, es tu do, apli ca ção; a cor rup ção, a te me -
ri da de, a in tem pe ran ça, a oci o si da de, a ig no rân cia e a dis si pa ção mar cham
de mãos da das e a pas so igual, e trans pon do a are na po lí ti ca, in va dem
to das as re la ções ci vis. E com efe i to, quem no jogo dos par ti dos se ha bi tu -
ou a fal si fi car lis tas e atas, a fra u dar a lei, a tra ir ami gos, a re ne gar prin cí -
pi os, a re ba i xar-se e avil tar-se por to dos os mo dos, após em pre gos e po -
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si ções, re su min do toda a mo ral no tri un fo e no bom êxi to, esse tal fi ca rá 
mais que mu i to ha bi li ta do para co me ter na vida ci vil toda a qua li da de de 
cri mes. E como a es co la é vas ta, e os dis cí pu los, ou vin tes e es pec ta do res 
nu me ro sos, os ví ci os e os cri mes, se têm mul ti pli ca do e ge ne ra li za do de
um modo es pan to so.

Não é pos sí vel con tem plar sem sus to o grau de des mo ra li za -
ção a que tem che ga do a nos sa so ci e da de pelo que diz res pe i to aos aten -
ta dos con tra a pro pri e da de, des de a fal ta de de li ca de za e pon tu a li da de,
des de o sim ples ca lo te até ao in fa me abu so de con fi an ça e o rou bo à
mão ar ma da. O mal nes ta par te me pa re ce mais pro fun do e ir re me diá vel 
do que em re la ção mes mo aos aten ta dos con tra a pes soa e a vida, que
aliás tão lú gu bre no me a da têm atra í do à pro vín cia; por que em der ra de i ra 
aná li se, mu i tos dos as sas si na tos que se co me tem de ri vam da co bi ça de -
sen fre a da do alhe io e nela pren dem.

Lan çai os olhos der re dor de vós, e ad mi rai o es pe tá cu lo que
se vos ofe re ce.

Uma quan ti da de inu me rá vel de in di ví du os gas tam de sor de na -
da men te, e sem ne nhu ma pro por ção com as suas pos ses e me i os; e para 
acu dir aos ve xa mes que daí re sul tam, re cor rem pri me i ro ao ex pe di en te
ru i no so dos em prés ti mos acres ci dos ju ros e mul ti pli ca das re for mas: –
de po is, quan do são exe cu ta dos, aos in ter mi ná ve is en re dos da chi ca na, às 
do lo sas no me a ções de ob je tos vis e sem pre ço para as pe nho ras, na es -
pe ran ça de que se jam ad ju di ca dos ao cre dor, que con fi a ra na sua pa la vra 
de hon ra, e por ven tu ra os re miu com seu ca be dal e di nhe i ro de al gum
gran de aper to e ve xa me; – e fi nal men te, quan do fa lham es tes ex pe di en -
tes já vul ga res, às hi po te cas e ven das su pos tas, aos con tra tos si mu la dos
de todo o gê ne ro, ao es te li o na to en fim!

Para to das es tas in fâ mi as é mis ter o au xí lio de cúm pli ces e fi -
gu ran tes; e não é raro vê-los re tor quir con tra os maus de ve do res a fra u -
de a que es tes re cor re ram para não pa gar a seus le gí ti mos cre do res. É o
abu so de con fi an ça na in ti mi da de do cri me.

Há dis tri tos in te i ros em que os de ve do res se co li gam em lar ga 
e vas ta ali an ça ofen si va e de fen si va para não pa ga rem as suas dí vi das, e
ten do por si os ju í zes pe dâ ne os su plen tes, que or di na ri a men te são da
mes ma clas se, qua se sem pre le vam por di an te os seus in ten tos. E nos
mes mos dis tri tos, as fa mí li as nu me ro sas de in dús tria se re par tem pe los
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di ver sos par ti dos, para te rem sem pre jus ti ça de casa, per ten cen do cons -
tan te men te por al guns de seus mem bros ao par ti do que for o do mi nan te.

A usur pa ção de ter ras, o aco i ta men to de es cra vos, e o fur to
de gado pa re cem já cos tu mes in ve te ra dos da po pu la ção em cer tos ou -
tros lu ga res; como nas vi las e ci da des a fal si fi ca ção de gê ne ros, pe sos e
me di das, e a par ce ria dos ven de i ros com es cra vos e do més ti cos.

A in fi de li da de dos co mis sá ri os, as fa lên ci as de má fé, as ad mi -
nis tra ções pou co es cru pu lo sas, a pú bli ca fa bri ca ção de mo e da de co bre,
a es pan to sa fal si fi ca ção de tí tu los de dí vi da pú bli ca por oca sião da úl ti -
ma guer ra ci vil, a inun da ção de cé du las fal sas, os re pe ti dos al can ces de
te sou re i ros, os mul ti pli ca dos rou bos de di ver sos co fres pú bli cos, es sas
ca sas in va di das para se rem sa que a das, mal ex pi ra o in fe liz pro pri e tá rio,
se não é que são os pró pri os fa mi li a res que se lan çam, por as sim di zer,
ao ca dá ver ain da quen te e o des po jam sa cri le ga men te de to dos os ob je -
tos de al gum pre ço; os tes ta men tos fal sos, que os pre vi nem a uns e a
ou tros, to dos os cri mes ima gi ná ve is en fim, com ple tam e re al çam o qua -
dro hor rí vel, que ne gre ja di an te dos nos sos olhos.

Entre tan to não é o cri me só de per si con si de ra do, que nos
deve es pan tar; que não é só aqui que ele se co me te, e por toda a par te as 
ten dên ci as per ver sas e os ins tin tos do mal se re ve lam e ma ni fes tam mais 
ou me nos. O que po rém a jus to tí tu lo pode en tre nós ge rar o des cor ço a -
men to, e mes mo o ter ror ain da nos âni mos de mais for te têm pe ra, é o
ca rá ter de ge ne ra li da de que vai to man do, é a pu bli ci da de e im pu dên cia
com que ele se per pe tra im pu ne men te, em face das au to ri da des e tri bu -
na is, sem co mo ver se quer uma po pu la ção já em bo ta da, fria e in di fe ren te 
para o mal como para o bem; que a tal pon to nos ha ve mos fa mi li a ri za do 
com o cri me que nos pa re ce a cou sa mais sim ples e na tu ral fa ze rem o
ser vi ço de pa lá ci os os mal fe i to res con de na dos a ga lés, que em ou tros
pa í ses são cu i da do sa men te se qües tra dos e de todo tra to e vida ci vil, e
re clu sos em gran des de pó si tos mu ra dos e afer ro lha dos; é so bre tu do a
hor rí vel boa fé, o ci nis mo e a tran qüi li da de de cons ciên cia dos cri mi no -
sos, que ao pra ti ca rem os ma i o res aten ta dos se des cul pam a si mes mos
por um ra ci o cí nio que o es ta do da nos sa so ci e da de le gi ti ma ria, se cou sa
al gu ma fos se po de ro sa para le gi ti mar o cri me. O so fis ma ba nal dos
ho mens imo ra is do nos so país é e o que eles fa zem, to dos os ou tros fa -
ri am em seu lu gar. E an dam tão fir mes nes te con ce i to, que nada é com -
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pa rá vel à es tra nhe za que ex pe ri men ta qual quer mi se rá vel quan do al gum
ho mem de bem re fu sa ace der às so li ci ta ções do cri me, pa re cen do-lhe,
pri me i ro que se con ven ça de ser a hon ra e a vir tu de uma cou sa pos sí vel, 
que a re sis tên cia é ape nas uma hi po cri sia, ou um ma ne jo cal cu la do para
al can çar mais am plos pro ve i tos. Um des tes mi se rá ve is ne go ci ou em cer -
ta oca sião uma avul ta da soma em tí tu los fal sos; des co ber to (caso raro) e 
per se gui do ime di a ta men te pela jus ti ça, cujo zelo fora aliás es ti mu la do
pe los par ti cu la res en ga na dos, o de lin qüen te, obri ga do a eva dir-se, nar ra -
va o acon te ci men to de bu lha do em lá gri mas, las ti man do-se, e di zen do a
quem o que ria ou vir que era o mais in fe liz dos mor ta is; por que sen do
imen sa a quan ti da de de in di ví du os que ne go ci a vam de há mu i to na que la
es pé cie de pa péis, só ele fora o mal si na do, logo da pri me i ra vez que pro -
cu rou ten tar for tu na! Vê-se como na Fe dra de Ra ci ne, que era o pe sar da 
ma lo gra da em pre sa, e não o re mor so do cri me que pun gia.

Ai! des te amor fu nes to
Meu tris te co ra ção não co lheu fru to!

––––––––

Nes te abis mo de cor rup ção vi e ram pois a dar as fa mo sas e ri -
so nhas es pe ran ças que con ce be ra Ame ri cus por oca sião da ina u gu ra ção do
novo re gí men, e sis te ma cons ti tu ci o nal! E eis aí como as pa les tras e mis te -
res da nova vida po lí ti ca des vi a ram os ci da dãos do jogo e da de vas si dão,
dan do ho nes to e va ri a do en tre te ni men to à ati vi da de do seu es pí ri to!

A Ti mon fa le cem os me i os de ve ri fi car com ri gor e exa ti dão
qual era a vida ín ti ma e a mo ra li da de dos nos sos ma i o res; mas é pos sí vel 
con jec tu rar com al gum fun da men to que se en tão ha via cri mes e ví ci os,
como em to dos os tem pos e lu ga res, ao me nos eram eles em sua ge ne -
ra li da de iso la dos, qua se in di vi du a is, re ca ta dos, co me ti dos e exer ci ta dos a 
medo, e nas som bras do mis té rio. Se não en con tra vam en tão uma se ve ra 
re pres são da par te da au to ri da de, não sei ao me nos de al gum gran de e
po de ro so in cen ti vo que os fa vo ne as se e de sen vol ves se; hoje em dia po -
rém em que para cú mu lo de mi sé ria ten do a po lí ti ca co mu ni ca do a sua
imo ra li da de a to das as re la ções ci vis, já a des tas re a ge por seu tur no so -
bre ela, au xi li an do-se re ci pro ca men te por este modo to das as va ri e da des 
do mal; hoje em dia os ví ci os e os cri mes en to nam a cer viz, ma ni fes -
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tam-se com des ca ra men to sem igual, pros pe ram e ou sam tudo, sob a
pro te ção co le ti va dos par ti dos, ex ci tam-se com o seu exem plo, e tri un -
fam da frou xa re sis tên cia da au to ri da de, ora re ba i xa da  sem for ça mo ral, 
seja que o des cré di to lhe ve nha da ação dis sol ven te da di fa ma ção sis te -
má ti ca, que é uma das cha gas do tem po; ou da sua pró pria par ti ci pa ção
na imo ra li da de po lí ti ca e pri va da que só de vi am com ba ter.

Dir-se-ia que o novo sis te ma de li ber da de e in de pen dên cia,
sus ci ta do para cor ri gir e ex tir par os abu sos do an ti go des po tis mo e es -
cra vi dão, se fez cúm pli ce ob se qui o so de les, e lhes deu gran de e so le ne
en tra da na so ci e da de atu al, no meio dos apla u sos dos co mí ci os e as sem -
bléi as, e à gran de luz fú ne bre da im pren sa e pu bli ci da de.

––––––––

Aos que por ven tu ra me acu sa rem de exa ge ra ção e mi san tro -
pia, e ar güirem os meus qua dros de som bri os e car re ga dos em de ma sia,
po de rei res pon der que te nho por mim o tes te mu nho de qua se to dos os
es cri to res con tem po râ ne os, ór gãos dos nos sos prin ci pa is par ti dos, dos
qua is nes ta par te só me dis tin go pela im par ci a li da de com que afron to e
re pre en do o mal onde quer que o des cu bra e ele es te ja, quan do eles só o 
vêem e con de nam nos seus con trá ri os.

“Não te mos jus ti ça no país! (ex cla ma um) os ju ra dos aqui
mes mo na ca pi tal têm-se mos tra do dis pos tos a ab sol ver to dos os cri -
mes; até um par ri ci da es te ve a pon to e ir para o meio da rua; um es cra vo 
que ma tou ou tro nes ta ca pi tal, ha ven do qua tro tes te mu nhas de vis ta no
pro ces so, três ve zes foi una ni me men te ab sol vi do pelo júri, es go ta ram-se
to dos os re cur sos, nada va leu; o réu foi sol to e li vre. Para que ha ve mos
de ci tar mais exem plos que pro vam a nos sa de gra da ção? Se cri mes hor -
ro ro sos en con tram no júri tan ta com pa i xão; o que se pode es pe rar das
ca lú ni as quan do logo se lan ça em ros to ao ca lu ni a do que quer per se guir
a im pren sa? O cri me en tre nós está tão al ta na do que já não pre ci sa dos
fa to res do júri.”25

“Tal é o la men tá vel es ta do em que se acha o Ma ra nhão”, diz
ou tro. “Há dez anos para mais, não há mal, hu mi lha ção e afron ta, por
que ele não te nha pas sa do! A lei ilu di da, e tão de sa cre di ta da, que move o 
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riso in vo cá-la, por que a ga ran tia da sua exe cu ção se tem tor na do uma
per fe i ta bur la – pelo pa tro na to e te mor; os ho mens de in te li gên cia, de
mé ri to e pa tri o tis mo, pos tos de par te e subs ti tu í dos pe los inep tos, que
se pres tam a ser dó ce is ma ni ve las dos que se re ves tem de man do; a
Cons ti tu i ção, na sua par te a mais im por tan te (a que diz res pe i to aos di re i -
tos po lí ti cos) de or di ná rio re pre sen ta da por ho mens da mes ma pla na,
sem cons ciên cia do que de vem fa zer nem do que fa zem, as si nan do de
cruz os al va rás de seus amos; as ele i ções fe i tas com ca rá ter de as sal to e
de saco, e re du zi das aos ter mos des sas ce nas no tur nas que se pas sam
nas char ne cas e azi nha gas, nas qua is a bol sa dada sem re sis tên cia é a ga -
ran tia da vida do vi an dan te aco me ti do; os di nhe i ros pú bli cos dis tra í dos
de seus fins le gí ti mos para com eles se pa gar ser vi ços ele i to ra is, ar ran jar
afi lha dos, e as sol da dar-se as se clas; a di vi são da fa mí lia ma ra nhen se, ou -
tro ra tão uni da e fe liz que se fa zia por isto no tar do es tran ge i ro; o des mo -
ro na men to en fim de todo o nos so edi fí cio so ci al, eis os fu nes tos fru tos
do erro em que nos tem fe i to vi ver o pu gi lo de ego ís tas e am bi ci o sos
que só eles lu cram com os nos sos ma les e dis cór di as!

“O que mais nos faz la men tar na con tem pla ção des te tris te
qua dro é ver que mu i tos ma ra nhen ses como que se com pra zem em
con ti nu ar na sua ce gue i ra! Bem pou cos são os que con fi den ci al men te e
nas con ver sa ções par ti cu la res não re co nhe cem e con fes sam tudo quan to 
ha ve mos dito, e to da via es ses mes mos ain da con ti nu am a pres tar-se para 
ins tru men tos da in fer nal po lí ti ca des ses ho mens sem cons ciên cia e amor 
da pá tria! É que, como já dis se mos, o des po tis mo de uma ca u sa tão
mes qui nha aca ba por amor te cer nos co ra ções dos que o so frem o brio
da in de pen dên cia, e o fogo do pa tri o tis mo.

“Cus ta-nos dizê-lo! mas, en fim, quem o ig no ra? Esta bela e
no bre pro vín cia, que a to dos os res pe i tos, me re ce de ocu par um lu gar
tão dis tin to en tre as de ma is pro vín ci as do Impé rio, se acha hoje tão des -
mo ra li za da, por efe i to da cí ni ca po lí ti ca des ses ego ís tas, e tão de sa cre di -
ta da no con ce i to ge ral que pa re ce es tar, de mu i to, con de na da a re pre -
sen tar de es có ria de to das elas! De bal de qui se ram-nos ilu dir a nós mes -
mos, su pon do fal so ou, ao me nos exa ge ra do, a este ju í zo, por que aí está
a tris te re a li da de dos fa tos para nos ti rar do en ga no!”26
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Ti mon, de res to, quan do pin ta o mal, sem exa ge rá-lo, é cer to,
mas sem dis si mu lar tam bém toda a sua gran de za e in ten si da de, não en -
ten de nis so es ta be le cer a ne ga ção ab so lu ta do bem. Fe liz men te ain da
res pi ram en tre nós mu i tos ho mens igual men te do ta dos de sen ti men tos
ho nes tos e de gran des qua li da des; nos par ti dos mes mo no tam-se às ve zes
mo vi men tos ge ne ro sos; e em al gu mas épo cas as ten dên ci as para a
emen da e re for ma ção têm sido ma ni fes tas e ani ma do ras. E por mais
que a cor rup ção, a imo ra li da de e o ví cio es te jam ge ne ra li za dos e po ten -
tes, não é im pos sí vel fa zer ca lar os bons prin cí pi os, se uma voz e uma
ação po de ro sa se qui se rem fa zer ou vir e sen tir, por que exis tem sem pre
se cre tas e sim pá ti cas har mo ni as en tre o ho mem de bem e de gê nio que
fala e obra, e a mul ti dão que es cu ta e vê. Tudo se acha, é cer to, acur va do 
de pre sen te ao peso do mal, pre sos uns pe los ou tros, e con ta mi na dos do 
mau exem plo, da mes ma for ma que as pe dras de uma abó ba da com pri -
mi das e ar ri ma das umas às ou tras se sus têm re ci pro ca men te; haja po rém 
uma mão vi go ro sa que apli can do-lhes o fer ro des tru i dor faça sal tar duas 
ou três, e para logo de sa ba rá todo o edi fí cio que na ro bus tez da sua
cons tru ção pa re cia de sa fi ar o tem po.
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IX

ÉPOCA DE MARAVILHAS E CATÁSTROFES – OS TRIBUNOS E OS REIS
JUSTIFICADOS PELA MÃO DO ALGOZ – O PODER IMPERIAL, ÚNICO
PODER EFETIVO ENTRE NÓS – O IMPERADOR DEVE REINAR,
GOVERNAR E ADMINISTRAR – GRANDEZA DO MAL E DO REMÉDIO –
EXTIRPAÇÃO DOS PARTIDOS – PRESIDÊNCIAS POLÍTICAS E
PRESIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – O BEM, POR MEIO DO
TRABALHO, DA INDÚSTRIA E DA RIQUEZA.

Q
UE A NOSSA si tu a ção é das pi o res, se não de todo

pés si ma e de ses pe ra da, é cou sa que já não pode so frer dú vi da e con tes ta -
ção. Don de po rém lhe há de vir o re mé dio? quem opo rá ao mal uma
bar re i ra as saz po de ro sa, se não para con tê-lo de todo na sua mar cha de -
sem pe ça da e vi to ri o sa, ao me nos para em ba ra çá-lo e de mo rá-lo? don de
e como par ti rá o im pul so para o bem?

A épo ca em que vi ve mos é fe cun da em ca tás tro fes, de sas tres
e vi cis si tu des de todo o gê ne ro, e será por isso as si na la da en tre to das nas 
ida des fu tu ras. Se por uma par te obs cu ros ple be us são di zi ma dos pela
per se gui ção, de ou tra os reis ab di cam e fo gem dis far ça dos, para evi ta -
rem as mas mor ras e os des ter ros, e ain da a mes ma mão do car ras co já
ha bi tu a da a ta te ar ré gi os pes co ços. Nem a pres cri ção dos sé cu los, nem a 
con sa gra ção do di re i to di vi no, nem o pres tí gio da gló ria e do gê nio, nem 



os cál cu los e pre ca u ções do bom sen so, da ha bi li da de e do ta len to, são
tí tu los se gu ros de pre ser va ção e sal va ção. Luís XVI, Na po leão e Luís Fi li pe 
o ates tam de um modo tão elo qüen te como ir res pon dí vel. Lon dres viu
há pou cos anos, qua se re u ni dos den tro dos seus mu ros, um rei de Argel, 
um im pe ra dor do Bra sil e um rei de Fran ça, tra zi do as sim para a vida
real nes ta era de pro dí gi os um dos mais in ve ros sí me is e ar ro ja dos de va -
ne i os da ima gi na ção de Vol ta i re, quan do no seu ro man ce do Oti mis mo
nos fi gu ra vá ri os po ten ta dos de ca í dos, jun tos pe los ca pri chos da for tu na 
em uma obs cu ra es ta la gem de Ve ne za.

Mon ta ig ne di zia que por mais ave lu da do e dou ra do que seja o 
tro no nin guém se pode nele as sen tar, a não ser so bre as pró pri as pou sa -
de i ras; e se hou ve tem po em que se faça bem-sen tir a ver da de des te
pen sa men to do fi ló so fo fran cês, cuja cí ni ca ex pres são aliás ado ço quan to
me é pos sí vel, é cer ta men te o tem po pre sen te, em que a gran de za hu -
ma na se nos apre sen ta hu mi lha da na pes soa de um rei con du zi do ao su plí -
cio com as mãos ata das para trás, e pu bli ca men te des po ja do das suas
ves tes e ca be los pe las mãos po lu tas do al goz.

Como con tras te po rém no meio da ins ta bi li da de e sub ver são
uni ver sal, lá apa re cem tem pos, lu ga res e oca siões em que a in fluên cia
mo nár qui ca bri lha em toda a sua for ça, e de um modo tão ir re sis tí vel como 
es pon tâ neo, pos to que a ca u sa do fe nô me no não seja das mais pu ras e
hon ro sas, vis to não ser ou tra se não o ser vi lis mo e adu la ção dos sú di tos.

Um dos nos sos es ta dis tas as se ve rou em ple no Par la men to
que só seis in di ví du os ti nham al gum po der no Bra sil, e eram os seis ho -
mens que se as sen ta vam nas ca de i ras de S. Cris tó vão. Se ria po rém mais
exa to se su bis se um pou co mais alto. A úni ca for ça e po der real que atu -
al men te te mos exis te no im pe ra dor. Os mi nis tros só cres cem ou ve ge -
tam à sua som bra; a for ça que têm, toda a ti ram dele, e se al gum tem po
a ti ve ram pró pria, per de ram-na, ou ab di ca ram-na vo lun ta ri a men te, es -
car men ta dos nas lon gas abs ti nên ci as de vaca ma gra, a que os le va ram
cer tas im pru den tes ve le i da des de in de pen dên cia. A jul gá-los hoje em dia 
pela sua re sig na ção e lon ga ni mi da de, dir-se-ia que co mo os la ca i os de
Gil Brás, ju ra ram pela Esti ge nun ca mais sus ci tar ques tões de ga bi ne te; e 
esta jura ter rí vel, é sa bi do que nem de u ses nem mi nis tros ou sam im pu -
ne men te que bran tá-la.
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E se o po der real é o úni co, se na au sên cia e ex tin ção do an ti go 
re li gi o so res pe i to para com o dog ma qua se sa gra do da mo nar quia, o in te -
res se e a adu la ção atra em nada obs tan te to das as ho me na gens e ado ra ções 
ao tro no, ma i or se tor na por isso a res pon sa bi li da de dos reis e im pe ra do -
res, e mais cres ce ne les a obri ga ção de se mos tra rem pe ri tos e ze lo sos no
seu ofí cio, su prin do com a boa von ta de, com o zelo e com a pru dên cia as 
gran des qua li da des que por ven tu ra lhes fa le çam, e que in fe liz men te nem
sem pre os pre ser vam de que das es tron do sas e es car ne ci das.

Nas al tu ras ver ti gi no sas do po der e ma jes ta de e tal vez in dis -
pen sá vel a ins pi ra ção e aju da do Céu para que a fra ca for ça hu ma na não
des va i re, e se lan ce nos abis mos da per di ção, ar re ba ta da pelo pró prio
peso. O me nor des cu i do trans for ma rá as vir tu des mais sin ge las nos ví ci -
os mais pe ri go sos, mor men te para um rei.

Se gun do a ex pres são enér gi ca e pi to res ca de Na po leão, cer tas
fic ções cons ti tu ci o na is são bem pró pri as para trans for mar o rei num
ani mal tão ego ís ta e pre gui ço so como inú til, es pé cie de co chi no ce va do
a pre ço de mi lhões. De mim con fes so que não sei ad mi rar es tas ma ra vi -
lho sas fic ções; e me nos ain da a pru dên cia e im par ci a li da de, como as en -
ten dia e pra ti ca va Luís XVIII, que sa cri fi ca va al ter na da men te ora um,
ora ou tro par ti do, de i xan do-se ato ar ao ca pri cho das ma i o ri as flu tu an tes, 
e pe los acon te ci men tos, que aguar da va, sem nun ca pro vo cá-los e di ri -
gi-los, pre fe rin do sem pre e a tudo, o seu re pou so pes so al.27

Em um país novo, e ain da re no va do pe las ins ti tu i ções re cen tes, 
onde não há ví ci os nem vir tu des, nem cos tu mes de qua li da de al gu ma pro -
fun da men te ar ra i ga dos, uma ini ci a ti va vi go ro sa e fran ca se faz so bre tu do
sen tir; o im pul so par ti do do alto acha rá por toda par te ma té ria fle xí vel e
bran ca como a cera, pron ta e dis pos ta a amol dar-se em to dos os sen ti dos, 
e ain da os mais opos tos, as sim para o bem como para o mal.

Ora, o nos so pri me i ro mal são os par ti dos, aliás meia dú zia de 
in di ví du os que sob o nome de par ti dos se agi tam na su per fí cie da so ci e -
da de, e des vi am toda a sua aten ção e ati vi da de para as con ten das es té re is 
da po lí ti ca, pre te ri dos e aban do na dos to dos os ou tros de ve res e pro fis sões.
Um pu bli cis ta ar gen ti no, es cre ven do ul ti ma men te das cou sas da sua pá -
tria, gra du ou os pro gres sos que uma na ção pode fa zer, em qua tro es pé -
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ci es, o mo ral, o in dus tri al, o in te lec tu al e o po lí ti co. Igno ro se a clas si fi -
ca ção é jus ta, isto é, con for me a ver da de e na tu re za das cou sas; mas se
hou ver mos de ado tá-la, po de re mos afo i ta da men te di zer em re la ção à
nos sa pá tria que nada ab so lu ta men te te mos de pro gres sos mo ra is e in -
dus tri a is; ape nas al gu ma cou sa do in te lec tu al; em de ma sia po rém do po -
lí ti co, bem en ten di do, do pro gres so po lí ti co vi ci o so, exu be ran te e de sor -
de na do, tal como o de i xa mos lon ga men te des cri to nas pá gi nas an te ri o res.

A es tes par ti dos, pois, como fon te e ori gem de todo o mal,
se não úni ca, a prin ci pal, cum pre de cla rar e fa zer guer ra in ces san te e a
todo tran se, até sua com ple ta ex tir pa ção do solo que es te ri li zam e des -
dou ram. Que sig ni fi cam es sas eter nas mas ca ra das e fan tas ma go ri as de
po lí ti ca pla gi a da ser vil men te, em po bres pro vín ci as de se gun da e ter ce i -
ra or dem? Se as ne ces si da des do sis te ma que a na ção ado tou exi gem ex -
pe riên ci as e en sa i os nos gran des te a tros e cen tros de po pu la ção, se jam
eles dis pen sa dos, ou pelo me nos con si de ra vel men te re du zi dos nos pon -
tos de me nor im por tân cia. De sen vol vam o Go ver no e os par ti dos a sua
po lí ti ca nas gran des pro vín ci as; mas con sin tam, se não por ou tro qual -
quer sen ti men to, pelo da pi e da de e com pa i xão, que as pe que nas cu rem
de in te res ses mais sé ri os e pal pi tan tes, sob pena de as ver mos sem mu i ta 
de mo ra ca í das no úl ti mo abis mo da mi sé ria e per di ção, de atra sa das e
de ca den tes que já se acham. Haja em bo ra pro vín ci as em que o Go ver no 
se os ten te e seja efe ti va men te po lí ti co, mas em ou tras o seu de ver é
mos trar-se ex clu si va men te ad mi nis tra ti vo, pro mo ven do a agri cul tu ra e a
in dús tria, e por elas, o bem-es tar e a mo ra li da de da po pu la ção. Cre io
bem que este pro ce di men to há de ex ci tar o des con ten ta men to e os cla -
mo res de não pou cos, e mor men te dos que in te res sam e ga nham com a
per pe tu a ção dos abu sos; não du vi do mes mo que al guns âni mos re tos e
bem in ten ci o na dos se as so ci em à gran de al ga zar ra, bra dan do con tra a
dis tin ção an ti cons ti tu ci o nal das gran des e das pe que nas pro vín ci as, e ar gu -
men tan do que to dos os bra si le i ros são igua is pe ran te a lei, sen do con tra
toda a jus ti ça e sã po lí ti ca go za rem uns de to dos os pri vi lé gi os e van ta -
gens da nos sa for ma de Go ver no, e ou tros re du zi dos à con di ção de ilo -
tes. Mas o Go ver no deve ir por di an te sem fa zer ca be dal al gum das con -
tor sões do en fer mo, do lo ro sa men te ope ra do sim, mas para sua me lho ra
e sal va ção. Além de que, aos que se que i xa rem de boa fé, po der-se-á
com so be ja ra zão res pon der que a guer ra aos par ti dos não é fe i ta a fer ro 
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e fogo, pela vi o lên cia ma te ri al ou ain da mes mo pela in ti mi da ção, se não
so men te con tra ri an do e re pri min do as suas ten dên ci as per ni ci o sas, e a
exu be rân cia de vida e ati vi da de po lí ti ca, e fa vo re cen do por ou tra par te
das ten dên ci as opos tas para os tra ba lhos e em pre sas in dus tri a is de todo
o gê ne ro. Que na pró pria li bér ri ma Grã-Bre ta nha a cor rup ção ele i to ral e 
o abu so da po lí ti ca têm sido pu ni dos com a pri va ção do voto, in fli gi da a 
dis tri tos in te i ros por lar go nú me ro de anos; e que se ou tro tan to se pra -
ti cas se co nos co, como mais que mu i to me re ce mos, a pu ni ção não se ria
ne nhu ma no vi da de, aten to o es ta do real da pro vín cia; por que des po ja -
dos do di re i to de voto es ta mos nós já de há mu i tos anos pe las fra u des e
vi o lên ci as dos par ti dos, e nem o es pí ri to mais ob ce ca do po de rá des co -
nhe cer que en quan to as cou sas não fo rem ra di cal men te emen da das, não 
será pos sí vel que as ele i ções se fa çam por ou tro modo. As fra u des e as
vi o lên ci as são ele men tos tão es sen ci a is na nos sa atu al or ga ni za ção, que
ne nhum par ti do ousa abrir mão de las, e cin gir-se aos me i os le gí ti mos,
por que sabe que, se o fi zer, será in fa li vel men te su plan ta do pelo par ti do
ad ver so me nos es cru pu lo so.

Assim que, o mal da re for ma é todo apa ren te e ima gi ná rio, e a 
sua uti li da de mais que evi den te. As pa i xões que ge ram por toda par te as
lu tas po lí ti cas, e a am bi ção do man do e po der, são en tre nós ain da exa -
cer ba das pela si tu a ção e for tu na pre cá ria dos com ba ten tes. Não é crí vel
que o pa tri o tis mo de sin te res sa do, a no bre za e in de pen dên cia de ca rá ter
se ali em fa cil men te com as pre o cu pa ções vul ga res e ine xo rá ve is da sub -
sis tên cia, em in di ví du os que não têm ou tra pro fis são e meio de vida se não
a po lí ti ca, e as po si ções que com o seu au xí lio se con quis tam; e pode-se
ter como cer to que na mes ma pro por ção em que afrou xam e des fa le -
cem aque las vir tu des, to mam vi gor e ro bus tez os ví ci os con trá ri os. E
tal vez o me lho ra men to, o bem-es tar, a ri que za e opu lên cia en fim, ob ti -
dos por meio do tra ba lho e da in dús tria, mi ti gan do a sede de vo ran te de
go zos ma te ri a is que pro cu ra hoje sa tis fa zer-se, ain da pe los me i os mais
ilí ci tos; e ado çan do as pa i xões ir ri ta das pela luta e con cor rên cia, dêem
gran de e ge ne ro so im pul so à mo ra li da de pú bli ca, acal man do o ar dor e a
am bi ção da raça cru el e im pla cá vel dos can di da tos e pre ten den tes, e aca -
ban do com a ins ta bi li da de dos em pre gos, tão per ni ci o sa à clas se dos
fun ci o ná ri os, como ao mes mo es ta do que há mis ter os seus ser vi ços.
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Se nas gran des pro vín ci as, onde a ri que za a que atin gi ram,
tor na mais fá cil, e me nos per ni ci o sa uma ar den te apli ca ção aos de ba tes
po lí ti cos, tra ta-se não obs tan te de im pri mir nes ta épo ca tão vi go ro so
im pul so aos me lho ra men tos ma te ri a is, por modo que a ri que za já ad qui -
ri da tome ra pi da men te as pro por ções gi gan tes cas de uma ver da de i ra
opu lên cia; por que ra zão não se há de dis tri bu ir às pe que nas uma par te,
inda que mí ni ma, do mes mo be ne fí cio?

Mas para que se ar ran que e ex tin ga um mal tão in ve te ra do,
para que se al can ce ta ma nho bem, é mis ter que o im pul so par ta não já
de ga bi ne tes efê me ros, con tra di tó ri os e os ci lan tes, se não do pró prio
che fe do es ta do, que sen do pos sí vel, deve não só re i nar e go ver nar,
como ad mi nis trar, e des cer aos mais mi nu ci o sos por me no res do Go ver no
des tas pe que nas pro vín ci as. Se nos fal tar esse im pul so su pe ri or, per ma -
nen te e de sin te res sa do, mal de nós e de las que irão de dia para dia pi o -
ran do de si tu a ção.

Não bas ta man dar um pre si den te cuja fa laz im par ci a li da de
con sis ta em pou par e cor te jar a uma e ou tra ban da a cor rup ção e o ví -
cio, que sa bem mas ca rar-se e dis far çar-se por tão va ri a dos me i os; não
bas ta in ver ter e mu dar cer tas po si ções, é pre ci so ata car o mal fren te a
fren te, e des tru ir to dos os an tros em que ele se aco lhe. A im par ci a li da de
se há de re ve lar pela se ve ri da de e in te i re za, não pe los sor ri sos e com pla -
cên ci as; pe los tra ba lhos, pe las fa di gas, pe los sa cri fí ci os, pe los ódi os e pe -
ri gos afron ta dos, não pe los pra ze res e dis tra ções. É mis ter so bre tu do
que os pre si den tes de uma vez para sem pre se abs te nham de in ter vir
nos mes qui nhos de ba tes dos par ti dos, de i xem de re ba i xar to dos os dias
a pró pria au to ri da de, e re pre sen tem e sir vam dig na men te o im pe ra dor
seu amo, que cer to sa be rá e que re rá ga lar do ar dig na men te os seus ser vi ços.

A cer te za da fu tu ra re com pen sa de ve rá apar tá-los dos cu i da -
dos de sua con ser va ção, e das ca ba las a que nes se in tu i to or di na ri a men te 
se en tre gam; e a du ra ção das pre si dên ci as seja ri go ro sa men te su bor di na -
da às van ta gens e ne ces si da des do pú bli co ser vi ço. Se pelo cum pri men to 
se ve ro dos seus de ve res, o pre si den te fe rir in te res ses ile gí ti mos, sus ci tar
ani mo si da des e re sis tên ci as fora do co mum, ceda o pas so a ou tro que
con ti nue o sis te ma de âni mo sos se ga do e es pa ço so, e sem o em ba ra ço
das ofen sas re ce bi das e dos ódi os acu mu la dos; mas ceda-o de boa som -
bra, sem pe sar como sem de sar, que cer ta men te o não pode ha ver nas
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cir cuns tân ci as fi gu ra das. O su ces sor, digo eu, con ti nue o sis te ma co me -
ça do, e aca be por uma vez esse es pe tá cu lo ver go nho so e in crí vel de um
in di ví duo cons ti tu í do em au to ri da de a de sa ca tar o nome e a pes soa de
seu an te ces sor, e a in ver ter, vi o lar e des tru ir to dos os seus atos, sob o
fal so e men ti do pre tex to de uma po lí ti ca di ver sa que nin guém sen te ou
co nhe ce, ou em sa tis fa ção às ri dí cu las e ig nó be is in tri gas de lo ca li da des.
Re no ve-se a ope ra ção cin co ou seis ve zes su ces si vas, sem pre no mes mo
es pí ri to e in ten ção fir me e leal de cor ri gir os abu sos. Con ver tam-se em
uma pa la vra as pre si dên ci as em car gos pu ra men te ad mi nis tra ti vos e des -
po ja dos de to do o ca rá ter po lí ti co; e eu fico que a pro vín cia to ma rá su bi ta -
men te um no vo as pec to, em pro ve i to co mum do ad mi nis tra dor e dos
ad mi nis tra dos.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Timon a seus leitores

ARGÜIÇÕES A TIMON – SUA APOLOGIA – O SISTEMA DE INTER-
VENÇÃO E DE ABSTENÇÃO – O EGOÍSMO, OU A AMBIÇÃO – UMA
ANDORINHA SÓ NÃO FAZ VERÃO – OS RETRATOS E A DIFAMAÇÃO
DA PROVÍNCIA – O VÍCIO PUDIBUNDO.

POIS QUE TI MON, sa in do do seu obs cu ro re ti ro, ousa er guer a voz 
para cen su rar e afi ar o ví cio e o cri me, fa zer hu mil des ad ver tên ci as, e
dar mo des tos con se lhos aos que pa u la ti na men te nos ar ras ta ram à si tu a -
ção de plo rá vel e ver go nho sa em que atu al men te nos acha mos, pede a
jus ti ça que ele tam bém por seu tur no com pa re ça pe ran te o tri bu nal, res -
pon da às acu sa ções que lhe fa zem, e dê ra zão de sua pes soa, atos, pa la -
vras e dou tri nas.

Ten do en con tra do nos seus co le gas da im pren sa, e no pú bli co 
em ge ral, um aco lhi men to e fa vor que re ve lam mais in dul gên cia que jus -
ti ça, e vão em todo o caso mu i to além do aca nha do me re ci men to do
au tor e da obra, Ti mon con tu do tem dado as sun to e oca sião a crí ti cas,
cen su ras, ju í zos e apre ci a ções, mais ou me nos be né vo las, mas nem sem -
pre exa tas e fun da das.

Tal nota o tom de de sa len to que re i na em suas pá gi nas, e o
des gos to que ma ni fes ta acer ca das cou sas e dos ho mens; tal ou tro o fa -



ta lis mo de suas dou tri nas. Este o ar güe de im pla cá vel ad ver sá rio, se não
do sis te ma ele ti vo em ge ral, pelo me nos das ele i ções de mo crá ti cas e do
voto uni ver sal; aque le cri ti ca o seu in di fe ren tis mo, ego ís mo, pan te ís mo po -
lí ti co, que sei eu? até não fal ta quem nos qua dros que es bo ça da vir tu de
opri mi da e do ví cio tri un fan te, veja o ocul to pe sar de um co ra ção ul ce -
ra do pela in gra ti dão dos par ti dos, e ouça os der ra de i ros ge mi dos de uma 
es pe ran ça que se fina...

O mal é pa ten te, di zem, nin guém o con tes ta. Mas por isso
mes mo que ele exis te, é que há mis ter com ba ti do, sem pre, e por toda a
par te. Se atar mos os bra ços a vãos re ce i os e es pe ran ças, de i xan do-nos
ato ar ao sa bor dos acon te ci men tos, e aguar dan do que ve nha um novo
Mo i sés com a má gi ca va ri nha abran dar o ro che do, e ope rar o mi la gre da 
re ge ne ra ção, fi ca re mos para todo sem pre trans vi a dos no de ser to, sem
ja ma is pôr os pés na co bi ça da ter ra de pro mis são.

Ten te mos res pon der a to das es tas crí ti cas amá ve is e be né vo -
las, que em nada al te ram, an tes re do bram, se é pos sí vel, o pro fun do
re co nhe ci men to do au tor.

Sem dú vi da, a mais ele va da fi lo so fia nos en si na, e Ti mon não
ig no ra, o ho mem foi nas ci do e cri a do para o tra ba lho e para a luta, com
que des vie e ven ça o mal de um lado, e atin ja o bem e fe i ção de ou tro. E 
por mais que as de cep ções se mul ti pli quem, nun ca deve ele des lem brar
que sen do a mis são de ser vir aos seus e a pá tria, qua se im pos ta pelo Céu 
e pela Na tu re za, o des cor ço a men to vem a ser uma ver da de i ra im pi e da de.
Para en cher sa tis fa to ri a men te os nos sos de ve res, e achar na Ter ra a paz
e qui e ta ção a que as pi ra mos, e a apro va ção da pró pria cons ciên cia, é
mis ter que de sem pe nhe mos a ta re fa que nos foi dada, sem ter con ta
com o êxi to dos es for ços em pre ga dos, por quan to o de ver é ca u sa per fe i -
ta men te in de pen den te e dis tin ta do re sul ta do e bom su ces so. Além de
que, a ine fi cá cia das lu tas do ho mem para o bem, é mu i tas ve zes apa ren te,
pois não é raro que uma es tron do sa pos to que tar dia re pa ra ção ve nha
por fim co ro ar as suas fa di gas, e re com pen sá-lo das con tra ri e da des,
re pul sas e bal dões so fri dos. 

Fais ce que dois, ad vi en ne que pour ra – diz o an ti go pro vér bio
fran cês. Não é pois so bre este pon to que po dem ocor rer dú vi das; a di fi -
cul da de toda con sis te em apu rar, em cer tas cir cuns tân ci as da das, onde
es te ja o de ver, se na in ter ven ção, se na abs ten ção.
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Uma das ca rac te rís ti cas da épo ca é a am bi ção ar ro ja da, o
or gu lho, a te me ri da de, a pre sun ção e o des va ne ci men to, ima gi nan do
cada um de si que nas ceu e foi sor te a do pela na tu re za para di ri gir os
ou tros, que é aza do, ca bal e po de ro so para tudo ten tar e pôr por obra.
Estes tais, e os que se sen ti rem, e fo rem re al men te ani ma dos do fogo
di vi no, lan cem-se mu i to em bo ra na are na, e ca mi nhem de sas som bra dos
onde os seus des ti nos os gui a rem. É sem dú vi da gran di o so e dig no
es pe tá cu lo o do pa tri o tis mo e do ta len to que por meio de to das as di fi -
cul da des e pe ri gos, pro cu ram ser vir o país, sa tis fa zen do ao mes mo tem po 
as as pi ra ções de uma le gí ti ma am bi ção; e é cer ta men te mu i to mais glo ri o so
e no bre re pri mir, mo de rar, di ri gir e uti li zar as pa i xões hu ma nas, do que
lhes vo tar um des pre zo im po ten te e es té ril, de que elas zom bam em seu
cur so tri un fan te e des re gra do; mas nis to como tudo mais, deve cada um, 
re co lhi do em seu con ce i to, pe sar sé ria e ma du ra men te as pró pri as
for ças, e ve ri fi car a sua ap ti dão e ca pa ci da de sob pena de não só per -
der-se inu til men te, como de pres tar no vos ali men tos ao fogo de vo ra dor
da imo ra li da de. A for ça sem con se lho de sa ba com o pró prio peso, dis se
o po e ta.

VIS CONSILI EXPERS, MOLE RUIT SUA

Ora Ti mon, pou co con fi a do se não tí mi do e pu si lâ ni me por
tem pe ra men to, al gum tan to ex pe ri en te em nos sas cou sas, e es car men ta do 
em tan tos exem plos alhe i os, não se sen te de ne nhum modo in cli na do a
as so ci ar-se aos nos sos par ti dos, co nhe cen do que de todo lhe fa le cem as
for ças e ap ti dões in dis pen sá ve is para cor ri gi-los e guiá-los ao bem.

No meio des tas pe que nas fac ções não vejo a pá tria. Pe sar,
sen ti men to de es pe ran ças fra u da das, não os sen te Ti mon; de sa len to e
des gos to, sim, se o en ten de is pelo té dio e re pug nân cia que lhe ins pi ram
o es pe tá cu lo e os ato res.

Não que to dos os ho mens po lí ti cos se ar re mes sem na are na,
ar ras ta dos pe los ins tin tos de uma or ga ni za ção per ver sa, para da rem sa -
tis fa ção às pa i xões des re gra das que os agi tam; mas é que nin guém pode
res pi rar im pu ne men te a at mos fe ra cor rup ta dos par ti dos. Ela não ful mi -
na ins tan ta ne a men te com a mor te, como no fu nes to Vale de Java, os
des ven tu ra dos que têm a im pru dên cia e te me ri da de de pe ne trá-la; mas
fi cai cren do que man so e man so, e aos pe da ços to dos ali vão de i xan do o 
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brio, o pun do nor e a vir tu de, que cons ti tu em a vida mo ral do ho mem.
Os ho mens de bem que na car re i ra pú bli ca bus cam dar em pre go ho nes -
to a seus ta len tos e ati vi da de, e ar ris cam a pe ri go sa aven tu ra dos par ti -
dos, re co nhe cem e con fes sam sim a imo ra li da de de les, mas sem pre se -
gu ros de si, e con fi a dos no in flu xo de uma es tre la be nig na, pre su mem
que vão dar na ba lan ça um peso de ci di do con tra o mal, e fa rão por fim
tal e ta ma nho bem e ser vi ço, que fi ca rão mais que mu i to com pen sa das
as hu mi lha ções que são, e to dos se an to lham ine vi tá ve is. Tur va da a
men te por tais idéi as, fas ci na dos por esta es pe ran ça fa laz, e ar ras ta dos
por uma dou tri na per ver sa, pre ga da sem re bu ço, jus ti fi ca da por emi nen -
tes e nu me ro sos exem plos, e co ro a da por tan tos re sul ta dos fe li zes, ei-los 
ca mi nhan do de tran sa ção em tran sa ção, de con ces são em con ces são, sa -
cri fi can do ago ra um, de po is ou tro prin cí pio, hoje os es crú pu los de uma
sim ples de li ca de za, e ama nhã tudo quan to há de gra ve, res pe i tá vel e sa -
gra do na vida. O mal que a prin cí pio é en ca ra do com es tra nhe za e hor -
ror, já o to le ra mos, dis si mu la mos e des cul pa mos nos ou tros; de po is o
apro va mos, e por fim o co me te mos de nos sa pró pria con ta e fa ze mos
dele alar de e os ten ta ção. Ma cu la dos de con tí nuo por con ta tos in fa mes, a 
alma, o ca rá ter, e ain da o mes mo ta len to se apou cam, de pra vam, avil tam 
e re ba i xam a um grau tão ín fi mo, que nos en che ria de hor ror se des de o
pri me i ro pas so na car re i ra fa tal ti vés se mos po di do en tre vê-lo. E o fan -
tas ma que en xer gá va mos nos pres tí gi os da di a bó li ca mi ra gem, e nos sos -
ti nha no cur so des tes ver go nho sos sa cri fí ci os, cada vez se afas ta para
mais lon ge, até de todo es va e cer-se, de i xan do-nos só o pe sar e o re mor -
so da fa di ga e do cri me, igual men te inú te is; se não é que en du re ci dos
pelo mes mo cri me, che ga mos até a glo ri ar-nos da pró pria de gra da ção! 

Fal ta a Ti mon essa fle xi bi li da de que sabe amol dar-se a to das
as si tu a ções; e fal ta-lhe, so bre tu do a mola po de ro sa de am bi ção, a for ça,
ener gia e ati vi da de, bem como to das as es pe ran ças e ilu sões que ela
gera; e eis aí por que, no es ta do das co usas, e se gun do o ju í zo que de las
for ma, en ten de ele que o seu de ver é abs ter-se; que as sim con ser va ao
me nos in tac to o úni co pa tri mô nio que pos sui, o da in te gri da de do seu
ca rá ter. Sem a or gu lho sa pre ten são de re pri mir o mal, e con ver tê-lo em
bem, que há de mais ló gi co e na tu ral do que o seu re ti ro e apar ta men to
dos pú bli cos ne gó ci os, aban do na do por uma vez o em pe nho pe ri go so e
inú til de dis cu tir e con ci li ar os in te res ses va ri a dos, re cí pro cos e en con -
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tra dos de con ci da dãos que não so li ci tam, an tes de mu i to bom gra do dis -
pen sam o au xí lio dos seus con se lhos? No si lên cio e re ti ro da obs cu ri da de, 
ocu pa do, como Eras mo, a cor ri gir pro vas de im pren sa, ou de sem pe -
nhan do ou tros de ve res igual men te obs cu ros, e mo des tos da vida pri va da,
es qui van do o co mér cio da mul ti dão, Ti mon, como em por to abri ga do
da tor men ta, es ca pa mais fa cil men te ao tur bi lhão dos maus cos tu mes,
que à nos sa vis ta, e à roda de nós, en vol ve e ar re ba ta tan tos ou tros que
fa ti gam as cem bo cas da fama, e tra zem che io o uni ver so do ru í do dos
seus no mes.

Qu e re rá isto di zer que Ti mon é in di fe ren te ao bem e ao mal,
à opi nião e es ti ma dos seus con tem po râ ne os, des pre za dor, en fim, de
ho mens e de u ses? Lon ge dis so, ele pre sa e re co nhe ce to das as pro vas de 
uma con si de ra ção fun da da em mo ti vos re ci pro ca men te ho nes tos, pu ros, 
de sin te res sa dos e es pon tâ ne os. Fa zer-se, po rém hu mil de so li ci ta dor e vil 
cor te são das pa i xões po de ro sas e tri un fan tes; pres tar as mãos às tor pes
ba i xe zas com que tan tos se al çam às ma i o res hon ras; en re dar-se em uma 
pa la vra nas tor tu o sas ve re das que gui am ao po der, é o que lhe não so fre
o âni mo. E todo o seu or gu lho e ego ís mo está em pe dir de con tí nuo à
Pro vi dên cia que o sus ten ta às bor das do ver ti gi no so abis mo, e na prós -
pe ra como na ad ver sa for tu na lhe dê a for ça ne ces sá ria para re sis tir às
ten ta ções do mal.

Po rém, mes mo na pre ten di da ina ção e ego ís mo de que o
ar gúem, o seu pro ce der e iso la men to po di am ser um exem plo; e são
decer to, com as pá gi nas mo des tas que pú bli ca, um pro tes to for mal con -
tra pro ce der opos to. Re ce i am aca so ami gos e ad ver sá ri os que este exem -
plo seja con ta gi o so, e que de sen ca mi nha do e se du zi do por ele, o tro pel
dos com ba ten tes aban do ne as ar mas, e de ser te o cam po? Te mor vão e
pu e ril! Nes ta abs ten ção o que con tem plam to dos é um com pe ti dor de
me nos, e um lu gar vago de mais, para ocu par o qual se mos tram e ofe re -
cem de toda par te, e em car du mes, ta len tos não vul ga res, emi nen tes
ca pa ci da des, e co ra ções ar den tes de fé, en tu si as mo e de di ca ção.

UNO AVULSO, NON DEFICIT ALTER

Seja. A no bre e ver da de i ra am bi ção, an tes se veja frus tra da,
que sa tis fe i ta por tais me i os; e àque les que o sus pe i tam de vo ra do pelo
pe sar, Ti mon res pon de que ama mais en tra nhar-se na rude, aus te ra, apa -
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ga da, mas não vil tris te za de que nos fa lia o gran de épi co por tu guês do
que eva po rar-se nos go zos e ale gri as dos efê me ros e ig nó be is tri un fos
que to dos os dias pas sam di an te de seus olhos, como fan tas mas va po ro -
sos que se dis si pam ao me nor so pro.

Não en cer ra rei o ca pí tu lo sem res pon der a duas ou tras acu sa -
ções me nos gra ves, pos to que me nos pú bli cas. Ti mon, di zem, faz nos
seus re tra tos alu são a per so na gens da épo ca, e des dou ra a sua pá tria,
pin tan do-a tão cor rom pi da.

Meu Deus! que cul pa tem o po bre es cri tor de que a oci o si da de, 
ma lí cia, e por ven tu ra a voz de al gu mas cons ciên ci as pou co tran qüi las,
acu sem alu sões po si ti vas e in ten ci o na is, onde não há se não pin tu ras ge -
ra is, em for ma de re tra tos, dos cos tu mes, ex tra va gân ci as e des con cer tos
da nos sa so ci e da de? Ti mon nega toda in ten ção se me lhan te, que se ria isso
ir di re ta men te con tra os seus fins, e frus trar com bem pou co avi so todo
bom re sul ta do que de seus es for ços po di am ra zo a da men te pro me ter-se.

Pelo que toca ao des cré di to e di fa ma ção da ter ra que nos viu
nas cer, não te nho ad mi ra ção para o ví cio pu di bun do, que cora até a raiz
dos ca be los, e co bre com as mãos am bas o ros to tur va do de uma in gê -
nua e amá vel con fu são! Mas quem ou sa ria, a não se rem os cúm pli ces do 
mal, os cul pa dos im pe ni ten tes e re lap sos, quem ou sa ria pe gar, en co brir,
ou ain da sim ples men te dis si mu lar a de gra da ção e opró brio a que te mos
che ga do, e hão fe i to de nós a fá bu la e o bal dão da cor te e do Impé rio
todo, da cor te es pe ci al men te, que a tan tos res pe i tos nos tra ta com o
des pre zo de que so mos dig nos? Con sis te por ven tu ra o pa tri o tis mo, ou o 
pro vin ci a nis mo, em ne gar im pu den te men te uma ver da de co nhe ci da por
tal, ou an tes, con fes sar no bre men te o mal, e da gran de za dele ti rar mo ti vo 
e oca sião para re cla mar a emen da e re for ma a gran des bra dos? O que
nos de son ra e avil ta é a cor rup ção e o ví cio, são as re cri mi na ções apa i -
xo na das das fac ções, não ex pro bra ção se ve ra, im par ci al e de sin te res sa da 
que Ti mon ar re mes sa sem he si tar à face de to das elas, e da qual se sen te 
por an te ci pa ção ab sol vi do no tri bu nal de uma opi nião es cla re ci da, como 
já o está pela sua pró pria cons ciên cia.
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Con si de ra ções ge ra is

A PRO PA GAN DA E A NE GA ÇÃO DO DI RE I TO RE VO LU CI O NÁ RIO – A 
RE A LE ZA E A DE MO CRA CIA – AS RE PRES SÕES E AS ANIS TI AS.

COM PALAVRAS mais ve rí di cas e du ras que ele gan tes, foi
Ti mon até ago ra con de nan do o abu so e ex ces so das ten dên ci as po lí ti -
cas; e en tre tan to o le i tor o vê de mo rar-se, e como se de le i tar nes ta ma té -
ria, e já por ven tu ra sor ri ma li ci o sa men te da fla gran te con tra di ção.

Há de no tar tam bém que além do an ta go nis mo da dou tri na e
do pro ce di men to do es cri tor, a nos sa so ci e da de está atu al men te se
trans for man do, e não há para que con de nar com ta ma nha te na ci da de
umas ten dên ci as de que ela se apar ta vi sí vel e ace le ra da men te para
en tra nhar-se com ar dor novo e ex clu si vo nas ve re das dos me lho ra men -
tos ma te ri a is, tão pou co tri lha dos até à épo ca pre sen te.

Empa nai-vos a um e ou tro res pe i to. Ti mon não se de le i ta
nes tes de ba tes; apro ve i ta sim a oca sião, de po is de um lar go si lên cio, para 
ex pen der to das as suas idéi as, de sa ba far to dos os seus sen ti men tos, e
des pe dir-se, se não por uma vez, ao me nos por lon go tem po, do já pro li -
xo e can sa do as sun to.

E se é cer to que por toda a par te se or ga ni zam em pre sas para 
es tra das, na ve ga ção e co lo ri za ção, ain da há em tudo isso mais ru í do, afe -



ta ção e es pí ri to de sis te ma que re a li da de, e ver da de i ra emen da e trans -
for ma ção. A pro pa gan da po lí ti ca, não há de negá-lo, afrou xa e que bra
vi si vel men te do seu an ti go ar dor; mas ain da não faz qua tro anos que a
guer ra ci vil as so lou um dos pon tos mais im por tan tes do Impé rio, acom -
pa nha da e se gui da de to dos os ri go res da re pres são; e ago ra mes mo,
di an te dos nos sos olhos, a luta ele i to ral que aca ba de tra var-se não de i xou
de ofe re cer ce nas odi o sas de vi o lên ci as, de san gue e de luto. A pre pon -
de rân cia de ma si a da e ex clu si va de um par ti do, e a abs ten ção qua se ge ral
de ou tro, tam bém en cer ram ger mens ame a ça do res e fu nes tos; e daí, não 
é im pos sí vel que dada uma sú bi ta com pli ca ção, tudo vol va ao an ti go
es ta do, e res sur jam mais vi go ro sas e obs ti na das, to das as di fi cul da des
que se su pu nham ven ci das.

Não há pre ca u ção de ma si a da con tra o ex ces so das pa i xões e
das dou tri nas, na pre vi são de acon te ci men tos, que à for ça de ha ve rem
sido tan tas ve zes re pe ti dos, se hão tor na do pro vá ve is, e como or di ná ri os,
des de a nos sa ini ci a ção nas for mas mo der nas de go ver no.

––––––––

Re a le za, de mo cra cia, re vo lu ção, re pres são, anis tia, meu Deus!
que te mas para dis ser ta ções tão vas tas como pro fun das, e dig nas só de
ocu par as pe nas mais bri lhan tes, como as ca be ças mais for tes e mais
bem or ga ni za das! Este po bre Ti mon re cua, he si ta, flu tua e du vi da; e
con fun di do e per tur ba do pe las ma ra vi lhas que cada dia se lhe an to lham, 
ou hu mi lha do pela pró pria in su fi ciên cia, se es qui va ria ca la do ante es tes
for mi dá ve is as sun tos, se lhe não acu dis se o ex pe di en te de aven tu rar
acer ca de les, não as pró pri as, mas alhe i as idéi as, fru to da alta sa be do ria
an ti ga e mo der na, e de uma ex pe riên cia mais só li da que a sua.

Po rém ain da quan do se es co ra em au to ri da des de tan to peso,
nem por isso a dú vi da o aban do na, e eis aí por que es ta be le cen do tan tas
ve zes cer tos fa tos e pre mis sas, nem sem pre ousa che gar à se gu ran ça e
su fi ciên cia da con clu são, co i sa aliás tão fá cil a tan tos ou tros es pí ri tos
mais re so lu tos e po si ti vos que o seu.

Puro ce ti cis mo, di rão, fal ta de cren ças e de re li gião po lí ti ca.
Mas Ti mon en ten de que a ti mi dez e ir re so lu ção, an tes pru dên cia e
mo dés tia, nun ca são de ma is em uma épo ca que tan to se ca rac te ri za pelo 
or gu lho, jac tân cia e te me ri da de; e como Cí ce ro, co nhe ce que é mais fá cil 
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e se gu ro apon tar o mal, e ar güir os er ros, do que achar-lhes o re mé dio,
des co brin do a ver da de. Uti nam tam fa ci le possem vera in ve ni re quam fal sa con -
vin ce re!

––––––––

No nos so país vê-se de um lado a ne ga ção ab so lu ta do di re i to
re vo lu ci o ná rio, pro cla man do-se do ou tro a sua ex ten são e apli ca ção de um
modo não me nos exa ge ra do. Os dou to res da se i ta de con ser va ção e cen tra -
li za ção, no ex ces so de seu zelo, vão até a su por, como os dou to res San -
gra do e Tir te-fora, que se o do en te lhes mor re, ou pelo me nos de fi nha a
olhos vis tos, é só à mín gua de co pi o sas san gri as, ou por não guar dar uma
ri go ro sa di e ta de to das as igua ri as li be ra is. Os da es co la li be ral por seu
tur no ata cam uns a ins ti tu i ção da re a le za, e ou tros a for ma fal sa e com pli -
ca da do nos so go ver no mis to, que i xan do-se to dos da sua de ca dên cia, cor -
rup ção e fa lá cia e cla man do por uma mu dan ça ou re for ma mais ou me nos
ra di cal. Estes re for ma do res di ver gem não só no al can ce das suas re for mas,
se não ain da nos me i os de re a li zá-la, – pe las ar mas, ou pela pro pa gan da; –
pe los me i os pron tos e vi o len tos, ou pe los len tos e pa cí fi cos.

Exa ge ra ção, abu so e fal sa dou tri na por toda par te! 
Co me ce mos pe los con ser va do res a todo tran se. Esta gen te

ar re pia-se ao só nome da re vo lu ção; e no seu san to fu ror, pros cre ve do
mes mo lan ço a idéia como os ho mens que ou sam pro pa gá-la e de fen -
dê-la. De les há que sus ten tam as van ta gens e a ex ce lên cia de uma eter na 
imo bi li da de; e des tes é que dis se La mar ti ne que po di am ser co man dan -
tes subs ti tu í dos por sim ples mar cos de pe dra. Ou tros per su a di dos que
tal lei e cons ti tu i ção em vi gor são a úl ti ma ex pres são da sa be do ria hu -
ma na; – que todo o go ver no é bom por si mes mo; – que não é pos sí vel
en fim, va ri ar o modo de exis tên cia de uma so ci e da de, – tacham até de
ab sur da a idéia de re vo lu ção, que vale tan to, di zem como in sur gir-se um
povo con tra si mes mo, ou aten tar con tra a pró pria exis tên cia, e pro cu rar 
a sal va ção no abis mo, pois a re vo lu ção é sem pre es sen ci al men te per ni ci -
o sa e cri mi no sa, fi lha da vi o lên cia da for ça bru tal, con trária a toda idéia
do di re i to, e igual men te ini mi ga do re pou so e da ven tu ra dos go ver nan -
tes como dos go ver na dos.

Para fa ze rem va ler es tas es tra nhas dou tri nas, os nos sos pu bli -
cis tas es ta dis tas con ser va do res fal si fi cam a His tó ria, des na tu ram os ca -
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rac te res e en re dam tudo em abo mi ná ve is so fis mas; e já os te nho vis to
obrar com pla cen te men te aos olhos da mul ti dão as ce nas mais atro zes da 
Re vo lu ção Fran ce sa, e o re tra to das per so na gens mais odi o sas, ne las
fi gu ra ram, como um ar gu men to sem ré pli ca, sem lhes lem brar que por
uma crí ti ca igual Nero, Ca lí gu la, Hen ri que VIII, Fi li pe II, Luís XV, e
tan tos ou tros se ri am a con de na ção ir re mis sí vel das mo nar qui as.

Alguns des tes con ser va do res, ra rís si mos, são le va dos a de tes -
tar as re vo lu ções pela sua de vo ção e fi de li da de à ve lha re li gião le gi ti mis ta;
mu i tos são ar ras ta dos por in te res ses de par ti dos, e ain da pe las ex ci ta ções 
de uma con tro vér sia e po lê mi ca ca lo ro sa; e não fal tam ou tros que por
úni co mo veu o in te res se pes so al, cu i dam bem ser vi-lo, adu lan do por
este modo as idéi as em voga e as po tes ta des do mi nan tes.

Não ouso as se ve rar que es tes úl ti mos, a quem a am bi ção ora
en fre ia, ora de sa ta a lín gua, vão com ple ta men te er ra dos em seu pro pó si -
to e por fia; bem vejo que quan to mais se aba i xam mais se ele vam; e de -
les é que se pode prin ci pal men te di zer que se al çam as ma i o res hon ras e
aos lu ga res mais ele va dos, à ma ne i ra dos rep tis, ar ras tan do-se so bre o
ven tre. Ouso sim ples men te re cor dar-lhes que não há po der ante quem a 
ver da de deva acur var-se; e que a obri ga ção de dizê-la com in de pen dên -
cia e isen ção é ma i or ain da na que les que o ta len to ou a for tu na tem
apro xi ma do do tro no. Ti mon pro cu ra rá su prir a fal ta que eles co me tem.

––––––––

Por mais que esta cru el ver da de pese e amar gue aos reis e aos
cor te sãos, como a toda a cas ta de ado ra do res dos po de res es ta be le ci dos, 
a re vo lu ção é um fato do mi nan te em toda a his tó ria da hu ma ni da de, e é
mais que um fato cons tan te men te re pro du zi do, é um di re i to fun da do na 
jus ti ça e ne ces si da de, e na pró pria na tu re za do ho mem, que amo ro sa do
bem e do aper fe i ço a men to, o leva a abor re cer, com ba ter e ven cer o mal, 
re ve la do sob os aci den tes da opres são e de um mau go ver no.

Li cur go, o gran de exem plar dos le gis la do res, cujo nome ain da 
hoje é a sig ni fi ca ção mais com ple ta da sa be do ria po lí ti ca, re ge ne rou a
sua pá tria, re vo lu ci o nan do-a, isto é, abo lin do e re for man do to das as leis
e cos tu mes an ti gos. Pe dro o Gran de, fa zen do afron to sa men te cor tar as 
ve ne rá ve is e com pri das bar bas dos seus va i vo des, di zi man do e li cen -
ci an do a mi lí cia tur bu len ta dos es tre lit zes, e des se can do os pân ta nos do
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Neva, em cu jas mar gens, em vez do an ti go e inós pi to de ser to, bri lha
hoje a ci vi li za ção com toda a sua pom pa nos di ques, tor res e pa lá ci os da 
mo der na ca pi tal do Czar; Pe dro o Gran de, re pi to, foi ou tro gran de re vo -
lu ci o ná rio. E ne nhum des tes dois ho mens ex tra or di ná ri os, tão dis tin tos,
de res to, na épo ca, no ca rá ter e nas ten dên ci as de suas re for mas, en ten -
deu que as leis de vi am adap tar-se aos cos tu mes, an tes fa zen do leis no vas,
cri a ram no vos cos tu mes, per se gui ram, abo li ram e ex tir pa ram os an ti gos.

Entre es sas duas épo cas tão dis tan tes, o cris ti a nis mo trans for -
mou com ple ta men te o mun do, abo lin do a an ti ga so ci e da de pagã, e
subs ti tu in do-a pela mo der na. Espan to sa e sin gu lar re vo lu ção que para
tri un far não sa cri fi ca va os ad ver sá ri os, se não os pró pri os fi lhos, pri me i -
ro a Je sus Cris to, de po is e su ces si va men te, es sas inu me rá ve is le giões de
már ti res que po vo an do o Céu, não des po vo am, to da via a Ter ra de fiéis,
cada dia mais nu me ro sos, ar den tes e de vo ta dos.

Na Ingla ter ra e nos Esta dos Uni dos o novo re gi me se con so -
li dou por meio de lu tas san gui no len tas, mais ou me nos pro lon ga das; e
na Fran ça, como em tan tos ou tros pon tos me nos as si na la dos do Glo bo, 
con ti nu am ain da as ter rí ve is pro va ções.

O nos so pri me i ro Impe ra dor D. Pe dro, su bin do ao Ipi ran ga
em 7 de se tem bro, e su ble van do-se a um tem po con tra a au to ri da de do
rei e do pai, mos trou-se e efe ti va men te foi gran de e acer bo re vo lu ci o ná -
rio, não me nos na for ma que no fun do, pois na di vi sa da se pa ra ção pro -
cla ma da, ao gri to de – Inde pen dên cia – acres cen tou a al ter na ti va san gui no -
len ta da Mor te.28

E en tre os di ver sos tí tu los que pou co de po is to mou, a – unâ -
ni me acla ma ção dos po vos – tese so fri vel men te re vo lu ci o ná ria, fi gu ra par da
gra ça de Deus, igua la dos e con fun di dos as sim o di re i to di vi no com o
re vo lu ci o ná rio.

Ne gar a re vo lu ção é ne gar a um tem po a ra zão e a his tó ria,
isto é, o di re i to con sa gra do pela su ces são dos tem pos e dos fa tos, pela
for ça e na tu re za das co i sas, e pela mar cha ir re sis tí vel dos in te res ses, que
afi nal tri un fam des sa imo bi li da de a que tão lou ca men te as pi ram to dos
os par ti dos de pos se do po der; des se po der con quis ta do sem dú vi da em 
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eras mais re mo tas pe los mes mos me i os que de bal de se con de nam quan do 
che ga a oca sião de per dê-lo.

––––––––

Épo cas há em que o es ta do é tão mal di ri gi do, e ca mi nha tão
evi den te a per di ção, que a idéia de der ru bar, mu dar ou mo di fi car o go -
ver no e as leis, aco de es pon tâ nea a to dos os es pí ri tos; e em ou tras, o
mal, mu i to gra ve e pro fun do, tor na até ne ces sá rio e in dis pen sá vel re vol -
ver os ín ti mos fun da men tos da so ci e da de.

Re vo lu ção su a ve e pa cí fi ca, se as idéi as e in te res ses len ta men -
te de sen vol vi dos al can çam o ter mo e ma du rez, sem en con trar tro pe ços
sé ri os; vi o len ta, ine xo rá vel e cru el, se a obs ti na ção e ce gue i ra da ve lha
au to ri da de de sa fia a sua có le ra, pro cu ran do opor-lhe uma re sis tên cia tão 
de sar ra zo a da como im po nen te.

Assim, não é o aci den te dos me i os bran dos ou vi o len tos
quem pode jus ti fi car as re vo lu ções; que a for ça e a le gi ti mi da de de las
está toda na sua ne ces si da de e opor tu ni da de, que vale tan to como di zer
– na sua jus ti ça. Por quan to, nes tes ca sos a for ça é um sim ples aci den te, a 
oca sião, não a ca u sa efi ci en te e re mo ta. Se um tro no se alui, se uma
cons ti tu i ção se ras ga, e se um es ta do se trans for ma ao cho que e pres são
de uma só ba ta lha, su ble va ção ou le van ta men to po pu lar, por que as ca u -
sas ge ra is, de lon go tem po acu mu la das, e ope ran do len ta men te, che gam
en fim ao seu ter mo, fa zem ex plo são, e com ple tam a mu dan ça.

O fato ma te ri al re bu ça a idéia que tri un fa. Essa bela ima gem
da An ti gui da de – Pa las sa in do ar ma da do cé re bro de Jú pi ter – que
ou tra cousa é se não a for ça ma te ri al bro tan do da in te li gên cia para vida e 
ação as idéi as, con ver ten do-as em fa tos?!

––––––––

Qu e re is por ven tu ra, nes te gra ve e es pi nho so as sun to, ou vir a
opi nião, não de qual quer pu bli cis ta da es co la ul tra-re vo lu ci o ná ria, mas
de um con ser va dor ilus tre e emi nen te, es pí ri to tão sé rio e pro fun do,
como ca rá ter dig no de res pe i to? “A in sur re i ção (diz Gu i zot na Vida de
Was hing ton), era um ato mais que mu i to pon de ro so para ho mens tão mo -
de ra dos como os ame ri ca nos, bem como para todo o ho mem de siso e
vir tu de: a in sur re i ção, digo, que é a des tru i ção da or dem es ta be le ci da, e a 
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em pre sa de uma nova or dem. Os mais pre vi den tes nun ca me dem todo
o seu al can ce; e os mais re so lu tos sen ti ram so ço brar toda a for ça de sua
alma, se des de o pri me i ro pas so na car re i ra pu des sem co nhe cer todo o
seu pe ri go. Mas era evi den te men te che ga do o dia em que, per di do para
o po der o di re i to à fi de li da de e obe diên cia, nas ce para o povo o de pro -
te ger-se pela for ça, não exis tin do mais na or dem es ta be le ci da nem se gu -
ran ça nem re cur so. Dia for mi dá vel e ig no to, que ne nhu ma ciên cia
hu ma na pode pre ver, ne nhu ma cons ti tu i ção re gu lar, e que to da via se
er gue a es pa ços, no ho ri zon te, as si na la do pela mão mes ma da di vin da de. 
Se esta ter rí vel pro van ça por que às ve zes pas sam os po vos fos se ab so -
lu ta men te con de ná vel e de fe sa; se do pon to mis te ri o so onde re si de, esse 
gran de di re i to so ci al não pe sas se in ces san te men te so bre a ca be ça dos
po de res mes mos que ou sam negá-lo, o gê ne ro hu ma no, cur va do a um
jugo avil tan te e ig no mi ni o so, já de há mu i to te ria per di do toda a dig ni -
da de, como toda a ven tu ra!

“E notai que os co lo nos se não su ble va ram para es ca par a al -
gu ma atroz ti ra nia; pois como os seus an te pas sa dos, fu gi ti vos da Ingla -
ter ra, não dis pu ta vam so bre os pri me i ros bens da vida ci vil, a se gu ran ça
de pes soa e a li ber da de da fé. Tam bém não eram ex ci ta dos mo bil al gum
pes so al e im pe ri o so; que não ha via des po jos so ci a is re par tir, nem pa i -
xões an ti gas e pro fun das a sa tis fa zer. Tam pou co se po de rá di zer que foi
o mes qui nho in te res se do im pos to de seis sol dos no chá; não, foi uma
ques tão de jus ti ça e pun do nor, por quan to os co lo nos eram ho mens para 
quem os so fri men tos mo ra is eram  mais amar gos e in com por tá ve is.”

––––––––

Vós o ve des, uma ín fi ma ques tão de im pos to deu uso a uma
gran de re vo lu ção, e exis tên cia a uma das na ções mais po de ro sas que
hoje do mi nam o mun do. E a ra zão era que ne nhum gran de e le gí ti mo
in te res se pren dia mais a Amé ri ca à Grã-Bre ta nha nos la ços da união, de -
pen dên cia; a idéia ama du re ce ra; o man ce bo se tor na rá ho mem fe i to; a
pri me i ra fa ís ca ata cou fogo à mina la ten te; e o di re i to tri un fou por meio
da for ça.

––––––––
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Qu e re rá isto di zer que a re vo lu ção é um ins tru men to para
ma ne jar to dos os dias, e a todo pro pó si to, que a qual quer cé re bro es cal -
da do e ain da mal de sen vol vi do é per mi ti do de ci dir dos des ti nos de um
povo, pon do mão te me rá ria em to das as leis e em to dos po de res, à mais
leve com pli ca ção, e ao me nor em ba ra ço que os par ti dos en con trem na
mar cha das suas idéi as e in te res ses? Não, por que se o di re i to é in con tes -
tá vel, se há me nos cri me que inap ti dão em negá-lo; não pode cer to
ha ver co i sa mais gra ve e me lin dro sa que sua apli ca ção, que ro di zer, a
es co lha do tem po, do lu gar e dos ins tru men tos, a ve ri fi ca ção en fim de
to das as con di ções de ne ces si da de, opor tu ni da de e bom su ces so.

O car ro do sol não se há de con fi ar a inex per tos Fa e ton tes, 
sob pena de ver mos abra sa do o uni ver so; e se não acer tar des na es co lha 
da hora tre men da, ve re is a pá tria afun dar-se num abis mo de mi sé ri as, 
ra la do de pe sar e de re mor sos, se ten des um co ra ção sus ce tí vel de ex pe -
ri men tá-los.

––––––––

Ain da quan do a re vo lu ção tri un fa, o man to des lum bra dor,
que os ven ce do res lan çam so bre a face das cou sas, mal pode dis far çar e
en co brir as do res e pe sa res se cre tos e in fi ni tos que a mu dan ça pro du ziu, 
nas vi das ce i fa das, nas for tu nas des tru í das, nas po si ções per di das. Que
hor rí vel soma de ma les não cus ta uma em pre sa des ta à ge ra ção pre des ti -
na da a levá-la adi an te. Qu an tos obs tá cu los enor mes e que es for ços gi -
gan tes cos para su pe rá-los. E quan tas ve zes não pa re ce, que ape sar de
tudo, o so bre-hu ma no la bor se ma lo gra!

       ________

Ima gi ne ago ra o que será, quan do o ma lo gro for real e efe ti vo.
O sa cri fí cio inú til de tan tas de di ca ções vi ço sas e ar den tes, em fa vor de
uma idéia e de um in te res se que que ría mos adi an tar, e ve mos re cu ar e
des fa le cer, se não de todo ex tin guir-se, era bem para re fre ar le vi an da de
com que tan tos po lí ti cos da moda fa lam em re vo lu ção. 

Ne nhum des tes re vo lu ci o ná ri os, cre io eu, con ta aca bar pela
cor da ou pelo fu zil, nos ára bes de ser tos de um se gre do, ou sob as lô bre -
gas abó ba das de uma mas mor ra. Se as sim fos se, ain da eu ou sa ria lem -
brar-lhes que Dé cio pre ci pi tou-se ar ma do no abis mo, mas só e de sa -
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com pa nha do, e para sal var os seus con ci da dãos. O sa cri fí cio da pró pria
li ber da de, vida e for tu na cada um tem a fa cul da de, não di rei o di re i to de
fazê-lo; mas o dos ou tros?

Não são po rém es sas hor rí ve is pers pec ti vas da mor te, do des -
ter ro e da pri são que os re vo lu ci o ná ri os or di na ri a men te an to lham, se não 
as do tri un fo e do po der que é a sua con se qüên cia; ao me nos é o que se
pode jul gar e crer, ao vê-los tão sa tis fe i tos e se gu ros de si, e tão pou co
cu i da do sos dos fu tu ros pe ri gos.

Um pu bli cis ta ou jor na lis ta re vo lu ci o ná rio es cre ve em tom
ame a ça dor e em fá ti co: – Os tem pos se apro xi mam. O povo tem es go ta do 
até às úl ti mas fe zes o cá lix amar go do so fri men to. Tre mei! A sua có le ra há 
de ser ter rí vel! Não ou vis o ru í do sub ter râ neo e es pa no so do vul cão? A
lava de vo ra do ra há de em bre ve abra sar, como o fogo do Céu, a nova
So do ma e a nova Go mor ra! – Fe i to ou dito isto, en ver gam o li ge i ro pa le tó,
e com a ben ga li nha na mão e o sor ri so os lá bi os, in di re i tam a di ver tir-se
nos te a tros e ba i les, e se os fa dos con sen tem, às re par ti ções pú bli cas,
onde os con ser va e lhes paga o go ver no que in sul tam e di fa mam.

Vê-se bem que como cri an ças, brin cam e fol gam com um ins -
tru men to de mor te, que não co nhe cem se quer; mas pela ida de que têm,
ofi cio que usam, já de ve ri am sa ber que quem não pos sui o apa re lho ma -
ra vi lho so de Frank lin para sub ju gar o raio, não deve te me ra ri a men te
pro vo car a tem pes ta de.

   ––––––––

Olhai para os fran ce ses. Mal sa tis fe i to do go ver no, pelo me -
nos to le rá vel de Luís Fili pe, essa na ção bra va e es pi ri tu o sa se aven tu ra a
todo o vago e des co nhe ci do das ex pe riên ci as re vo lu ci o ná ri as; e se es ca -
pa por um lado à con fu são e anar quia do so ci a lis mo e do co mu nis mo,
lá, cai pelo ou tro sob as gar ras cru éis do des po tis mo mi li tar, esse povo a 
quem que ri am re ge ne rar e li ber tar de toda a es pé cie de jugo, apla u de
sem pu dor o re gi men to da es po li a ção, da de por ta ção e do fu zi la men to,
e cor re aço da do a res ta u rar o Impé rio ab so lu to do pri me i ro Na po leão,
com a gran de za e a gló ria de me nos. Den tre os re vo lu ci o ná ri os de
boa-fé, que de ram im pul so ao pre ma tu ro mo vi men to, qual se ria o que
me ten do hoje a mão na cons ciên cia, não de se jas se vol ver para traz de
fe ve re i ro de 1848?!
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Nem é po rém mis ter pe re gri nar por lon ges ter ras em bus ca
de exem plos, quan do os te mos tão re cen tes, não me nos pal pi tan tes, di -
an te dos nos sos pró pri os olhos, e no co ra ção do Impé rio. – A ci vi li za -
ção foi sal va no dia dois de fe ve re i ro! – bra dou um mi nis tro do alto da
tri bu na bra si le i ra, re fe rin do-se ao des fe cho san gui no len to da su ble va ção 
per nam bu ca na, nes se dia lú gu bre e ne fas to. E é for ça con fes sá-lo, o mi -
nis tro ti nha ra zão. O Impé rio todo co mo vi do es te ve em ris co de ver as
suas atu a is ins ti tu i ções sub ver ti das, e com elas a or dem, sem a qual não
pode ha ver ci vi li za ção. Igual men te fa tal no tri un fo como na der ro ta,
ven ce do ra, a re vo lu ção es tra ga ria de todo o prin cí pio de au to ri da de,
aliás já tão en fra que ci do pe los seus pró pri os ex ces sos; e dan do de ma si a da
ex ci ta ção às dis cus sões es té re is ou no ci vas da po lí ti ca, e de sen ca de an do
to das as pa i xões más e tur bu len tas, para en tre tê-las e con tê-las, ver-se-ia
obri ga da a sa cri fi car-lhes a ra zão, a jus ti ça e o bem pú bli co, por que en tre 
nós e em re la ção às ra ças li vre não exis tem es sas gran des ini qüi da des
so ci a is em que se hou ves se de ce var o fu ror re vo lu ci o ná rio. Ven ci da,
como fe liz men te to das as pro ba bi li da des a con de na vam a ser, ela deu
ca u sa à mor te, pri são e des ter ro dos che fes; e se não à com ple ta ani qui la -
ção de um gran de par ti do, ao me nos à sua lon ga ina bi li ta ção, e a cru éis
so fri men tos, de todo o gê ne ro. Sem dú vi da, todo o mun do pôde ad mi -
rar en tão a co ra gem, cons tân cia, de di ca ção e sa crí fi cio com que al guns 
ho mens ge ne ro sos eno bre ce ram a ca u sa que ha vi am abra ça do, ex pon -
do-se na vida às per se gui ções e à mor te que re ce bi am pela fren te; – e
ain da na mor te, aos ul tra jes e pro fa na ções do ven ce dor. Mas a par das
vir tu des e das bri lhan tes qua li da des pes so a is, e ain da abs tra in do ma les já 
as si na la dos, quem não con tem pla va con tris ta do o vá cuo e a au sên cia de
mo ti vos for tes e le gí ti mos para um mo vi men to da que la or dem? Os
agra vos po lí ti cos não o eram as saz; e a re vo lu ção, sem re pa rá-los, ge rou
ou tros mu i tos mais in com por tá ve is. Admi ti por um pou co o Par ti do
Li be ral per nam bu ca no re sig na do em 1848, não di re mos à per da do
Po der – nis so não ha ve ria mé ri to al gum – mas a to dos os so fri men tos
que ela de via ar ras tar con si go, nas de plo rá ve is cir cuns tân ci as de en tão; e 
di zei-me se ele te ria sido di zi ma do tão cru el men te, e em ta ma nha es ca la, 
e se ain da hoje es ta ria, à fe i ção dos an ti gos ro ma nos de por ta dos e pros -
cri tos qua se com ple ta men te pri va do da água e do fogo?

   ––––––––
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 Ou sa re is ain da di zer, em face des tes me mo rá ve is exem plos, e 
de tan tos ou tros – que a em pre sa re vo lu ci o ná ria é fa cil, e o êxi to não
du vi do so? Com quem, de res to, a co me te re is? Com este povo ener va do
pelo ego ís mo e cor rup ção? Bem vejo como o ele va is nos vos sos ar ti gos
e de cla ma ções; a vir tu de está toda nele, o mal e o cri me so men te no
po der. Mas as de cla ma ções não po dem de lir os fa tos. Vede-o re bo ca do
pe los va po res que vão e vêm, ati do às no tí ci as e tran sa ções da cor te,
bal do até da min gua da ener gia que fora mis ter em pre en der a guer ra ele i -
to ral, pá li da e en fra que ci da ima gem da ver da de i ra guer ra ci vil. Vede-o
pre ci pi tan do-se aos pés de um tran si tó rio Pre si den te, eva po ran do-se
em ri dí cu las de mons tra ções, es pe ran do dele não sei que sal va ção que a
mais vul gar vir tu de pro por ci o ne pelo ser vi lis mo e avi dez de car gos e
dis tin ções, de sa fi an do a um tem po as após tro fes in ju ri o sas de Ju gur ta 
e de Ti bé rio!29

  –––––––

Que digo e pen so eu de guer ras ele i to ra is? São ape nas me mó -
ri as do pas sa do. Anti ga men te os par ti dos, gui a dos pe los seus che fes na -
tu ra is, vo ta vam li vre men te, e como en ten di am, de sin te res sa dos, sin ce ros 
en tu si as tas, se não mais ilus tra dos. Com o an dar dos tem pos já ne nhum
fi a va a vi tó ria das pró pri as for ças, tor nou-se ne ces sá ria in ter fe rên cia dos 
pre si den tes que a pre ço do apo io que pres ta vam, im pu nham a pró pria
can di da tu ra, e afu gen ta vam do su ces so a al ter na ti va de tri un fo ou de
der ro ta; o êxi to era an te ci pa da men te co nhe ci do. Mas ain da as sim ha via a 
luta. Hoje em dia nem isso. A cor te tra ça uma lis ta, sem con sul tar se -
quer os pró pri os que são  nela agra ci a dos; e ao ace no do seu de le ga do,
os re cru tas ele i to ra is ma no bram com uma pre ci são e re gu la ri da de, que
fa ri am hon ra aos ve te ra nos do Exér ci to.

Vede esse gran de e an ti go par ti do que tra zia avas sa la dos a
urna e bi lhe te, o povo e o Po der, e pe re gri nan do de opi nião em opi nião, 
ago ra sa qua re ma, de po is lu zia, ou tra vez sa qua re ma, pa re cia de sa fi ar a
for tu na e a sua ins ta bi li da de. Ei-lo que mor re, sem po der in vo car uma
só opi nião em seu au xí lio, sem po der exa lar um ge mi do se quer, aça i ma do, 
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aba fa do num saco, e ar re mes sa do si len ci o sa men te ao mar, de uma ma -
ne i ra toda mu çul ma na. Os mu dos en car re ga dos da exe cu ção eram to dos 
da mes ma grei do po bre su pli ci a do. E a opo si ção não fora ad mi ti da às
hon ras de com ba ter os seus ad ver sá ri os – re je i ta dos des de nho sa men te
os seus ofi ci o sos ofe re ci men tos, e fa zen do tudo ex ofi cio, por sim ples
por ta ri as ou or dens do dia –, a opo si ção con cen trou-se na dig ni da de
dos seus ar ti gos de fun do, e não se ar ris cou se quer a que lhe to cas se no
om bro a mão opres so ra de al gum sar gen to de po lí cia.

Tal vez não bas te ain da o que ve nho de di zer-vos; vou pois
des do brar di an te de vos sos olhos, tra ça do por mão vi go ro sa e in te li gen te,
o qua dro das di ver sas es pé ci es de pa tri o tis mo, e o da fal ta ab so lu ta dele.
Dir-me-eis de po is qual as sen ta e cabe me lhor a nos sa si tu a ção, e se ain da
ou sa re is fiar de um tal povo o de sem pe nho das gran des cou sas que
ru mi na is e vo ze a is.

“Há uma es pé cie de amor da pá tria que de ri va so bre tu do des se
sen ti men to ir re fle tido, de sin te res sa do e in de fi ní vel, pelo qual o co ra ção
do ho mem pren de-se ao lu gar do seu nas ci men to. Este amor ins tin ti vo
se con fun de com a pa i xão dos an ti gos cos tu mes, a ve ne ra ção dos ma i o -
res, e a me mó ria do pas sa do; quem o ex pe ri men ta ado ra a pá tria com o
mes mo amor que vo ta ria ao pa ter no al ver gue. A tran qüi li da de, os há bi -
tos pa cí fi cos con tra in do à sua som bra as re cor da ções que ela sus ci ta, a
vida doce que uma su a ve obe diên cia fa ci li ta, eis os suas prin ci pa is ca rac -
te rís ti cas. Mas não pou cas ve zes  este amor da pá tria se exal ta pelo zelo
re li gi o so, e en tão gera pro dí gi os. Ele mes mo é uma es pé cie de re li gião
que sem ra ci o ci nar, crê, sen te e obra. Mu i tos po vos per so ni fi ca ram de
al gum modo à pá tria aca tan do-a no so be ra no, de di can do à sua pes soa
uma par te dos ali men tos que cons ti tu em o pa tri o tis mo, hon ran do-se e
glo ri fi can do enfim do seu po der e dos seus tri un fos. Tem pos hou ve, na
an ti ga mo nar quia, em que os fran ce ses, en tre gues sem re cur so ao ar bí -
trio do mo nar ca, se en chi am de pra zer e di zi am com or gu lho: Vi vemos
sob o jugo do mais po de ro so prín ci pe do mun do!30 
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“Enquan to os po vos guar dam a pu re za e sim pli ci da de dos
pri mi ti vos cos tu mes, e a fé de seus ma i o res, e a so ci e da de re pou sa bran -
da men te em uma or dem de cou sas an ti gas, e cuja le gi ti mi da de nin guém
con tes ta, en tão, sim, re i na este amor ins tin ti vo da pá tria.

“Há ou tro po rém mais ra ci o nal, me nos ar den te e ge ne ro so,
tal vez mais fe cun do e du ra dou ro por cer to que este, o qual nas ce das
lu zes, de sen vol ve-se com o au xí lio das leis, cres ce com o exer cí cio dos
di re i tos, e ter mi na por con fun dir-se com o in te res se pes so al. Um in di ví -
duo com pre en de como a pros pe ri da de da paz in flui so bre a pró pria;
sabe que a lei lhe per mi te o con tri bu ir para aque la pros pe ri da de, e ei-lo
que se in te res sa e in fla ma por ela, pri me i ro como por uma co i sa que lhe
é útil, e logo de po is como por sua  pró pria obra.

“Che ga po rém às ve zes, na vida dos po vos, uma épo ca em que
mu da dos ou des tru í dos os cos tu mes e usos an ti gos, aba la das as cren ças,
des va ne ci do o pres tí gio das an ti gas re cor da ções, as lu zes to da via per ma -
ne cem in com ple tas, e os di re i tos po lí ti cos mal se gu ros ou res tri tos. Então
os ho mens não en xer gam a pá tria, se não por meio de uma luz fra ca e
du vi do sa, e não a en con tram mais nem no solo a que ape nas con si de ram
uma ter ra ina ni ma da, nem nos cos tu mes an ti gos que des pre zam, nem na
re li gião que des crê em, nem nas leis que não fa zem, nem no le gis la dor
en fim que te mem. E pois que a pá tria lhes fal ta, eles se re tra em a um
ego ís mo mes qui nho e ini mi go das lu zes, es ca pan do aos pre con ce i tos sem 
re co nhe ce rem o im pé rio da ra zão, bal dos a um tem po do pa tri o tis mo ins -
tin ti vo da monarquia e do pa tri o tis mo re fle ti do da re pú bli ca; pa ra dos e
sus pen sos e os dois, no meio da con fu são e da mi sé ria.31

Se aca so esta úl ti ma par te do qua dro nos pu des se con vir, a
que des ti nos que re ríe is con du zir, me di an te as re vo lu ções? Sem dú vi da
aos do Mé xi co, e des sas re pú bli cas da nos sa Amé ri ca me ri di o nal, so ci e -
da des mi sér ri mas e de plo rá ve is, igual men te in ca pa zes da li ber da de le gal
e for te, como de go ver nos es tá ve is e re gu la res, que os ci lam de con tí nuo
en tre o des po tis mo e a anar quia, do fu ror ao aba ti men to e do aba ti men to
ao fu ror, numa in ter mi ná vel odis séia de opró bri os e de cri mes.
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Qu al quer que seja o nos so, eu o pre fi ro a este abo mi ná vel e
hor rí vel es ta do de po vos, que an te ci pan do os tem pos, des tru í ram as an -
ti gas ins ti tu i ções, sem sa be rem fun dar e con so li dar as mo der nas.

  –––––––

Não ve nhas di zer-me que pre go o de sa len to, e mato toda a
ho nes ta e su bli me as pi ra ção. E pois que es tou em via de ci ta ções, ouvi e
o que vos diz o in tér pre te por ven tu ra mais elo qüen te e me lo di o so que
tem tido a de mo cra cia, a so be ra nia po pu lar, a li ber da de, as idéi as mo der -
nas en fim; e con ser ve, se vos for pos sí vel, de po is des tas pro fé ti cas pa la -
vras, e da sua tris te e fu nes ta ve ri fi ca ção, a or gu lho sa se gu ran ça com que 
afe ta is tra tar es tes pe ri go sos as sun tos. 

É Cha te a u bri and quem er gue a voz para mos trar as in cer te zas 
do por vir, de po is de ha ver con si de ra do a dis so lu ção e as ru í nas da an ti ga
so ci e da de. Qu an do atin gi re mos nós (diz ele32) a der ra de i ra e úl ti ma es -
ta ção. “Qu an do é que a so ci e da de, com pos ta ou tro ra de agre ga ções de
fa mí li as con cên tri cas, des de a chou pa na do la vra dor até o paço do rei, se 
há de re com por em um sis te ma des co nhe ci do, mais apro xi ma do à na tu -
re za, se gun do as idéi as, e com o au xí lio dos me i os que ain da hão de bro -
tar das en tra nhas do fu tu ro? Só Deus o sabe! Quem pode cal cu lar a re -
sis tên cia das pa i xões, o cho que das va i da des, as per tur ba ções, os aci den -
tes da His tó ria? Uma guer ra so bre vin da, a apa ri ção de um ho mem de
es pí ri to ou de um ho mem es tú pi do à fren te de um es ta do, o mais ín fi mo 
acon te ci men to pode re cha çar, sus pen der ou apres sar a mar cha das
na ções. Mais de uma mor te en tor pe ce rá ra ças che i as de fogo, e ver te rá o 
si lên cio so bre acon te ci men tos pres tes a efe tu ar-se, como al guns flo cos
de neve, ca í dos du ran te a no i te, sos se gam o ru í do de uma gran de ci da de.

“A fal ta de ener gia na épo ca em que vi ve mos, a au sên cia das
ca pa ci da des, a nu li da de ou de gra da ção dos ca rac te res, por via de re gra
es qui vos à hon ra e vo ta dos ao in te res se; a ex tin ção do sen so mo ral e re -
li gi o so; a in di fe ren ça para o bem e para o mal, para o ví cio como para a
vir tu de; o cul to do cri me; a in cú ria e apa tia com que as sis ti mos a acon -
te ci men tos que em ou tros tem pos te ri am re vol vi do o mun do; tudo isto
in cli na ria a crer que o des fe cho se apro xi ma, vai le van tar-se o pano, e
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co me çar novo es pe tá cu lo: – de ne nhum modo. Nin guém cre ia que atrás
dos ho mens atu a is se ocul tem ou tros di fe ren tes; não é uma ex ce ção que
fere os nos sos olhos, se não o es ta do co mum dos cos tu mes, das idéi as e
das pa i xões; é a gran de e uni ver sal en fer mi da de do mun do que se dis -
sol ve, se tudo mu das se ama nhã com a pro cla ma ção de no vos prin cí pi os, 
nada mais ha vía mos de ver, além do que es ta mos ago ra ven do; os de va -
ne i os des tes, os fu ro res da que les, to dos igual men te im po ten tes e in fe -
cun dos.

Pro tes tem mu i to em bo ra al guns ho mens in de pen den tes, e re -
tra i am-se ar ri ba, en quan to es coa esta en chen te de mi sé ri as. Lan cem-se
as ge ra ções re cen tes e re ple tas de es pe ran ças e ilu sões con tra a imun da
tor ren te das ba i xe zas e vi la ni as; ca mi nhem de aven tu ra  para um por vir
sem man cha, que cu i dam de atin gir e há de fu gir-lhes in ces san te men te;
nada ha de mais dig no da sua co ra jo sa ino cên cia. Achan do na sua de di -
ca ção a re com pen sa de tan tos sa cri fí ci os, e mar chan do de qui me ra em
qui me ra até às bor das do tú mu lo, hão de ali de por o peso dos anos ma -
lo gra dos, trans pas san do-o a ou tras ge ra ções igual men te ilu sas, e por seu
tur no às cam pas vi zi nhas, e as sim por di an te.

“Um dia inda virá, por vir pos san te e li vre em toda a ple ni tu de
da igual da de evan gé li ca; mas ain da está bem lon ge, e mu i to, de to dos os
ho ri zon tes vi sí ve is. Antes de fe rir o alvo e de atin gir à uni da de dos po vos
e à de mo cra cia uni ver sal, será mis ter atra ves sar a de com po si ção so ci al,
tem po de anar quia, de san gue tal vez, e de gran des  so fri men tos por cer to.
A de com po si ção, sim, co me çou já; mas não está apta a re pro du zir, dos
seus ger mens ain da mal fer men ta dos, o mun do novo e re ge ne ra do.” 

–––––––

Pois se tal é, se as sim des cor re um dos mais pro fun dos pen sa -
do res mo der nos, se essa ide al per fe i ção e ven tu ra não pas sam tal vez de
um so nho ge ne ro so, se para atin gi-la é mis ter em todo o caso atra ves sar
por com bros de ru í nas e rios de san gue, vo te mos um en tra nhá vel
hor ror a es sas fu nes tas re vo lu ções que de vas tam pa í ses in te i ros, des tro -
em as for tu nas e pro pri e da des, imo lam os in di ví du os, des na tu ram os
ca rac te res, cor rom pem a mo ral, per ver tem a jus ti ça, e aten tan do, em
to dos os ca sos, con tra os di re i tos, subs ti tu em a for ça da ra zão e das leis
pela for ça cega e bru tal, e o ar bi trá rio mes mo dos go ver nos re gu la res
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pelo gran de ar bi trá rio re vo lu ci o ná rio, mu i to mais cru el e in to le rá vel.
Evi te mos não me nos es ses após to los e re for ma do res que por le vi an da -
de, amor-pró prio, or gu lho, fa na tis mo ou per ver si da de, eri gin do  a re vo -
lu ção em dou tri na e sis te ma per ma nen te, nos im pe lem para o abis mo, e
como as fi lhas de Da nao, ima gi nam re mo çar e re ge ne rar as na ções, di la -
ce ran do-as sem pi e da de, e co zi nhan do os mem bros mu ti la dos na sua
gran de cal de i ra re vo lu ci o ná ria.

–––––––

Des ça mos po rém des tas ge ne ra li da des, e exa mi ne mos por
me nor, se não to das, al gu mas das prin ci pa is re cla ma ções ao me nos dos
nos sos ino va do res. Eles nos di zem que a re a le za fez o seu tem po, que é
che ga da à épo ca da de mo cra cia.

Sem dú vi da, a de mo cra cia, que é a in ter ven ção de to dos no
go ver no de to dos, e a igual da de que dali re sul ta en tre os ho mens, tem
tido um de sen vol vi men to pa ten te, es tron do so, uni ver sal, du ra dou ro, e
apre sen ta to dos os ca rac te res de pro vi den ci al. As guer ras das cru za das, a 
abo li ção do fe u da lis mo, a di vi são das gran des pro pri e da des ter ri to ri a is, a 
in ven ção das ar mas de fogo e da im pren sa, o des co bri men to da Amé ri ca,
o pro di gi o so in cre men to do co mér cio e da in dús tria, o aper fe i ço a men to 
das ar tes e das ciên ci as, o va por e a ele tri ci da de que abo li ram qua se o es -
pa ço e a du ra ção, é cer to, re al ça ram o po der e a dig ni da de do ho mem,
de lin do qua se a de si gual da de das con di ções. E cada dia o esto po pu lar
cres ce e mon ta, e ame a ça atin gir as po si ções mais ele va das e su bli mes.
Mas a re a le za sub sis te ape sar dis so, e nos re cen tes e ter rí ve is em ba tes a
que se viu ex pos ta, tri un fou por toda à par te dos seus for mi dá ve is
ad ver sá ri os. Deve-o aos ca nhões e às ba i o ne tas, di re is vós. Mas por que
ra zão o sol da do, sa bi do das ín ti mas en tra nhas do povo, se guiu sem pre
as par tes do for te e do opres sor con tra o fra co e opri mi do? que for ça
ocul ta e mis te ri o sa só sus te ve os tro nos, e pa ra li sou o bra ço dos seus
ini mi gos? É por que a re a le za, ins ti tu i ção vi go ro sa men te en ra i za da nas
pro fun de zas da atu al so ci e da de, man ti da an tes pe las in fluên ci as mo ra is
que pela for ça fí si ca, não ce de rá fa cil men te ao so pro de qual quer efême ra e
vul gar tem pes ta de.

“Sem dú vi da teve a for ça gran de par te na ori gem des ta ins ti -
tu i ção”, diz Gu i zot fa lan do da re a le za; “e mu i to de via de con cor rer para 
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o seu en gran de ci men to e po de rio; mas sem pre que de pa rar des com um
re sul ta do igual a este; sem pre que vir des um gran de acon te ci men to de -
sen vol ver-se e re pro du zir-se du ran te uma lon ga ca de ia de sé cu los, nun ca 
o atri bu a is à for ça tão-so men te. A for ça faz uma gran de fi gu ra, e exer ce
uma enor me in fluên cia nos su ces sos hu ma nos; mas nun ca é o prin cí pio
e o mó vel su pe ri or de las, por que aci ma da for ça e da sua in fluên cia,
exis te sem pre uma ca u sa mo ral que de ci de o todo das cou sas.

“Tal é a for ça na his tó ria da so ci e da de, como o cor po na his -
tó ria do ho mem. Em ver da de pre en che o cor po um gran de lu gar na sua
vida, mas nem por isso é a ori gem dela, por que a vida cir cu la no cor po,
e não ema na dele. Assim são as so ci e da des hu ma nas; por gran de que
seja a in fluên cia da for ça, não é ela, quem di ri ge soberana e ex clu si va -
men te o cur so dos seus des ti nos, se não as idéi as e in fluên ci as mo ra is
ocul tas sob os aci den tes pal pá ve is e vi sí ve is da mes ma for ça.”

–––––––

Mas nem sem pre é o gran de an ta go nis mo das duas ins ti tu i -
ções opos tas da mo nar quia e da re pú bli ca que fere a aten ção de cer tos
pu bli cis tas amo ro sos das for mas sim ples e ab so lu tas: em ou tro pon to,
eles vão ba ter, e bem vejo o so ber bo des dém com que prin ci pal men te
en ca ram as for mas com pli ca das das mo nar qui as mis tas e tem pe ra das,
ar güin do-as de ex pe riên ci as mal ace i tas, es pé cie de jogo fra u du len to,
onde o po der do mo nar ca sem pre pre pon de ran te, leva tudo após si, e
frus tra sem re gres so to das es sas apa ren tes e men ti ro sas ga ran ti as de li -
ber da de e in de pen dên cia po pu lar.

Eu vo-lo con ce do até cer to pon to. A Ingla ter ra, é cer to, ofe -
re ce ape nas um do cu men to so li tá rio; e esse mes mo ain da não con sa gra -
do pela pres cri ção dos sé cu los; e em to dos os ou tros pa í ses a ex pe riên -
cia é de ma si a da men te re cen te, e tem es ta do su je i ta a tão cru éis pro va -
ções, que dela se não po dem ti rar ar gu men tos con clu den tes e de fi ni ti -
vos. Mas, o exem plo opos to da União Ame ri ca na não é mu i to mais
re cen te e me nos con clu den te?

E onde se en con tram ex pe riên ci as bem ace i tas da for ma re -
pu bli ca na? O que ve mos nós nos ou tros pa í ses? Em que achar pre fe rí vel 
o Go ver no do Chi le ao de Le o pol do e Luís Fi li pe? Bu e nos Ai res e o
Mé xi co são por ven tu ra para an te por-se à Áus tria e à Prús sia?
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–––––––

Esta for ma mis ta tão des de nha da, já era en tre tan to a as pi ra -
ção ar den te da opo si ção ilus tra da dos fi ló so fos e le tra dos, e da par ti ção
da na ção nas tur bu len tas re pú bli cas da Gré cia, ví ti mas al ter na ti va men te
dos fu ro res da de ma go gia, das am bi ções da oli gar quia, ou da ti ra nia de
um só. “É ne ces sá rio”, di zia Arqui tas, “que o es ta do se com po nha da
re u nião de to das as ou tras for mas po lí ti cas, en cer ran do ao mes mo tem po
uma por ção de de mo cra cia, ou tra de oli gar quia, ou tra en fim de aris to -
cra cia e re a le za.” Com mu i to mais de sen vol vi men to foi esta idéia emi ti -
da por Hipó da mo. As leis se rão es tá ve is se o es ta do for de uma na tu re za
mis ta e com pos ta de to das as ou tras cons ti tu i ções po lí ti cas, bem en ten -
di do, da que las que são con for mes à or dem na tu ral das cou sas. A ti ra nia,
por exem plo, nun ca é de prés ti mo al gum para os po vos, e tampou co a
oli gar quia. O que se há de de po is as sen tar como base fun da men tal é a
re a le za, e logo de po is a aris to cra cia. A re a le za com efe i to é uma es pé cie
de ima gem da Pro vi dên cia, e é di fí cil a fra gi li da de hu ma na con ser var-lhe 
este ca rá ter di vi no, por que nas mãos do ho mem a ins ti tu i ção pára e logo 
de ge ne ra nas de ma si as da pom pa e da vi o lên cia. Não se há de de po is
usar dela sem li mi tes, se não ace i ta-lá for te e pos san te quan to for mis ter,
e na pro por ção mais jus ta e útil ao es ta do. Não im por ta me nos ad mi tir a 
aris to cra cia, por que os seus che fes, di vi di dos pela emu la ção tra vam
com ba tes, e re no vam fre qüen te men te o po der, cuja lon ga per pe tu a ção é 
per ni ci o sa. A pre sen ça da de mo cra cia é também in dis pen sá vel; o sim -
ples ci da dão, como mem bro es sen ci al da as so ci a ção, tem o di re i to ao
seu qui nhão de hon ra e po der; mas, nis to cum pre que haja gran de co -
me di men to; por que a mul ti dão é ar ro ja da e se pre ci pi ta fa cil men te.”

“Este tre cho ex tra or di ná rio (diz Vil le ma in no seu ad mi rá vel
dis cur so pre li mi nar à tra du ção da Re pú bli ca de Cí ce ro), es cri to há mais
de dous mil anos, e que pa re ce uma pre di ção com ple ta do go ver no bri -
tâ ni co, não só na es tru tu ra ex te ri or dos seus ele men tos, ain da no jogo
se cre to das suas mo las, e na luta sa lu tar das am bi ções que exer ci ta, ata la -
i an do-as umas pe las ou tras, e fa zen do-as al ter na da men te su bir ao po der; 
esta pas sa gem que tra du zi mos com uma fi de li da de  igual à sur pre sa com 
que a tí nha mos lido, ex pli cará fa cil men te as idéi as qua se se me lhan tes
que Cí ce ro e Polí bio ti nham so bre a ma té ria.”
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“A ma i or par te dos que pro fes sam es tes es tu dos”, diz Po lí bio, 
“re co nhe cem três es pé ci es de go ver no; a re a le za, a aris to cra cia, e o es ta -
do po pu lar. Não me pa re ce fora de pro pó si to in qui rir se eles pro põem
es tas for mas po lí ti cas como as úni cas exis ten tes, ou tão-so men te as me -
lho res. Po rém mes mo nes ta úl ti ma hi pó te se, es ta ri am em erro evi den te;
por que pela me lhor cons ti tu i ção se há de ter aque la que par ti ci pa de
to das as for mas já men ci o na das.”

E Cí ce ro de po is de re su mir em uma bela ima gem toda a ins -
ta bi li da de das for mas ab so lu tas e ex clu si vas,33 con clui com es tas pa la -
vras tão no tá ve is: “Em vis ta de tan tos ma les, a re a le za me pa re ce pre fe -
rí vel aos ou tros três go ver nos cor rom pi dos; mas, o que ain da ha via de
su pe rar a re a le za, se ria um go ver no com pos to e mis to dos três me lho res 
mo dos de cons ti tu i ção, re u ni dos e re ci pro ca men te pon de ra dos uns
pe los ou tros. Pa re ce-me com efe i to ra zoá vel que haja no es ta do um
prin cí pio emi nen te e real; que ou tra por ção de po der se de vol va à
in fluên cia dos gran des; re ser va das, nada me nos, umas tan tas cou sas à
es co lha e von ta de da mul ti dão. Esta cons ti tu i ção ofe re ce à pri me i ra vis ta 
um ca rá ter gran di o so de igual da de, con di ção es sen ci al à exis tên cia de
todo o povo li vre; e o que não é me nos que isto, uma gran de es ta bi li da de. 
E de fe i to, os pri me i ros ele men tos de que fa lei, se exis tem iso la dos, de -
ge ne ram fa cil men te para os opos tos ex tre mos por ma ne i ra que ao rei
su ce de o dés po ta, aos gran des, a oli gar quia fac ci o sa, e ao povo, a tur ba -
mul ta e a anar quia. E não pou cas ve zes são subs ti tu í dos ou ex pul sos vi o -
len ta men te uns pe los ou tros. Mas, nes ta fe liz com bi na ção que os re ú ne e 
con fun de a to dos com sa be do ria e mo de ra ção, não haja medo que tal
su ce da, a me nos que os che fes do es ta do não co me tam gra ves er ros;
por quan to fa le ce todo e qual quer pre tex to para a re vo lu ção no es ta do 
em que, se gu ro cada um dos seus di re i tos e de sua po si ção, nem se quer
en xer ga aba i xo de si es pa ço va zio em que pos sa cair.”
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E Táci to, mu i to de po is, acha va esta com bi na ção de tal ex ce -
lên cia e pri mor que de ses pe ra va de obtê-la, e a jul ga va, se não im pos sí vel 
ao me nos de pou ca dura. Nam cunc tas na ti o nes et ur bes po pu lus, aut pri mo res,
aut sin gu li re gunt; de lec ta ex his, et con so ci a ta, re pu bli cae for ma, la u da ri fa ci tius
quam eve ni re; vel, si eve nit, ha u de di utr na esse po test.

–––––––

Tra te mos ago ra da úl ti ma hi pó te se re for mis ta; e é aque la em
que os des con ten tes, sem aten ta rem con tra a es sên cia das ins ti tu i ções,
sem bus ca rem feri-las no co ra ção, as pi ram só à sua re for ma, con tan do
os abu sos, re pri min do os ex ces sos, e equi li bran do os po de res, que se es -
ma gam pela enor me des pro por ção das for ças. Ain da nes ta par te ex pe ri -
men to o des pra zer imen so de não com par tir nem as suas idéi as nem os
seus vo tos e es pe ran ças.

Ti mon não quer, nem pode negá-lo, as nos sas ins ti tu i ções têm 
ca í do em um pro fun do des cré di to. Bi so nhos e no vi ços no jogo e me ne io
des te com pli ca do ma quinis mo, os nos sos par ti dos se hão tor na do im po -
ten tes, pela sua mes ma mul ti pli ci da de, e pe los ex ces sos de cli ná ve is a que 
se en tre gam, pro mo ven do a di vi são dos âni mos, en fra que cen do a ad mi -
nis tra ção, agi tan do in ces san te men te o país, acen dendo os ci ú mes e a
ani mo si da de de umas com ou tras pro vín ci as, fo men tan do as de sor dens
e as su ble va ções, e es tor van do-se fi nal men te, e em úl ti mo re sul ta do, uns 
aos ou tros, em vez de se pres ta rem um au xí lio efi caz e re cí pro co, o fim
úni co e ra zoá vel, por que o sis te ma cons ti tu ci o nal to le ra a sua in cô mo da 
exis tên cia, e para o qual os ha bi li ta e lhes dá me i os.

Admi ti da a exis tên cia dos par ti dos, como ine vi tá vel e ine ren te 
aos go ver nos li vres, era con tu do de ri go ro sa ne ces si da de que se não es -
tor vas sem re ci pro ca men te. Com pre en do um par ti do for te no po der
li vre, de sem pe ça do e ar ma do de to dos os me i os para exe cu tar idéi as e
de síg ni os; com pre en do po rém na opo si ção um par ti do me nor, bas tan te
para ad ver tir, es cla re cer, acon se lhar, ex pro brar e de nun ci ar, mas não
po de ro so para em ba ra çar, ain da mes mo o mal, pois o que a uns se afi -
gu ra ser o mal, ou tros o to mam pelo bem. A imo bi li da de e pa ra li sa ção
do go ver no é um ab sur do e mons tru o so con tra-sen so; en quan to exis tir
como tal, o go ver no deve fun ci o nar e mar char de sem pe ça da men te, ou
nes ta ou na que la di re ção. A pa ra li sa ção pode ser um ex pe di en te mo -
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men tâ neo, nun ca um sis te ma per ma nen te e re gu lar. Entre tan to, as nos -
sas opo si ções têm sido sem pre e es sen ci al men te pa ra li sa do ras, até onde
po dem che gar as suas for ças; e nun ca con sul tam se es tão se ri a men te
apa re lha das para trans for mar-se em po der no dia em que o po der que
com ba tem a todo tran se, cai e tom ba de pa ra li sa do e im po ten te.

É pela pa la vra e pe las dis cus sões, na im pren sa e na tri bu na,
que o abu so so bre tu do se re ve la. Não que a pa la vra te nha fe i to en tre
nós es sas de vas ta ções que a as si na la ram em ou tros gran des te a tros re vo -
lu ci o ná ri os, onde os ho mens ten do-se re ci pro ca men te es po li a do, e ha -
ven do ver ti do o san gue uns dos ou tros, ti nham a ex pro bra rem-se mu i tas 
ver da des du ras e cru éis. Aqui, trans for ma da em gar ru li ces e de cla ra ção,
de sa cre di ta da e inú til, tem sim ples men te ge ra do o té dio e a in di fe ren ça;
e a nós ou tros é que se po dia apli car com mais jus ti ça que dos es ta -
dos-ge ra is re u ni dos na Fran ça há cer ca de três sé cu los dis se o can tor de
Hen ri que IV.

Que mon ta leis pro por? Não se exe cu tam,
Abu sos enu me ram inu til men te
O vão pal rar de de pu ta dos cen to;
Que de con se lhos tais o cer to efe i to
É ver to dos os ma les que nos ve xam
Sem dar se quer re mé dio ao me nor de les.

–––––––

Tudo isto é in fe liz men te ver da de i ro, e deve-se a jus ti ça de
con fes sar que não pro cu ro pa li ar o mal; mas que mon ta? que re mé dio
lhe hão de dar os des con ten tes? a quem pas sa rão as atri bu i ções que se
des fal ca rem dos po de res atu a is? que ga ran ti as de me lho ra po de rão ofe -
re cer as no vas com bi na ções? o que lu cra re mos com a tem po ra li da de do
Se na do, por exem plo, a não ser uma ins ta bi li da de de mais no meio de
tan tas ou tras que já nos ve xam e im por tu nam? a que fim a ex ten são do
su frá gio? já não é ele qua se uni ver sal na lei? se rão as  leis no vas e mul ti -
pli ca das, si nal ca rac te rís ti co de cor rup ção, se gun do Tá ci to,34 as que hão
de dar re a li da de a es ses no mes e fór mu las vãs? Ampli a da a fa cul da de de
ele ger, e mul ti pli ca dos os ob je tos de ele i ção, sa be is se po de re is usar do
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voto com li ber da de, ou pre su mis que te rás ca pa ci da de para dá-lo com
cri té rio? E so bre tu do, po de is ter cer te za de que o cur so dos acon te ci -
men tos, mu dan do em bre ve o das vos sas idéi as e de se jos, não tra ga bem 
de pres sa o ar re pen di men to, de tes tan do-se e pros cre ven do ama nhã
como a úl ti ma ex pres são do mal, o que hoje se co bi ça e re cla ma como o 
sumo bem? Se ten des tal cer te za, se ali men ta res pelo me nos a dú vi da,
Ti mon vo-las nega, a cer te za como a dú vi da, por que sem ha ver mis ter
re vol ver as pro fun de zas da His tó ria, mes mo na nos sa re cen te vida po lí ti ca 
acha nu me ro sos exem plos des sas es pe ran ças in fun da das ou pre ma tu ras,
se gui das de amar gas de cep ções.

Se não ti ver mos a de mo cra cia real pela efe ti va in ter ven ção do
povo nos pú bli cos ne gó ci os, por meio das ele i ções, do júri e das as sem -
bléi as, de bal de será o as pi rar à de mo cra cia no mi nal ou de for ma, es qui -
van do o povo to dos os ônus pú bli cos, e de sam pa ran do em ge ral to das as
fun ções que não fun dem como re sul ta do ime di a to, hon ras ou di nhe i ro.

A bon da de das leis é re la ti va, ab so lu ta nun ca. So ci e da des pro -
fun da men te di ver sas po dem vi ver igual men te sob a mo nar quia ou a re -
pú bli ca, e a mes ma so ci e da de pode so frer uma com ple ta me ta mor fo se,
se quem de i xe de exis tir sob uma ou ou tra da que las for mas, ado ta da an -
te ri or men te. É erro gra vís si mo dar uma im por tân cia de ma si a da à me câ -
ni ca po lí ti ca, por que exer cen do a li ber da de hu ma na ta ma nha in fluên cia
nos ne gó ci os so ci a is, por fim de tudo vem a ser dos ho mens que as ins -
ti tu i ções de pen dem. Con se gui, se vos for pos sí vel, es ta be le cer o do mí -
nio da mo ral, da ra zão e da jus ti ça, e para logo tor nar-se–á in di fe ren te a
for ma de go ver no sob que ele se exer ci te. A úni ca lei es sen ci al e in dis -
pen sá vel, é a de que nos fala Cí ce ro com tan ta elo qüên cia: _ “Há uma
ver da de i ra lei, a da boa ra zão, con for me a na tu re za, apli cá vel a to dos,
imu tá vel,  eter na, que or de nan do, nos con vi da ao de ver, e ve dan do, nos
apar ta do cri me; a qual não pode ser con tra di ta da, nem ab-ro ga da em
par te ou no todo. É lei de que nem o Se na do nem o povo nos pode des -
li gar, e que es cu sa todo e qual quer in tér pre te. É, e será sem pre, a mes ma 
em Ate nas ou em Roma, tan to hoje como ama nhã, em to dos os tem pos, 
e em to dos os lu ga res, vi go ran do sem pre, úni ca, imu tá vel e eter na. E foi 
o pai co mum, o su pre mo se nhor da na tu re za, Deus, em uma pa la vra,
quem a le gis lou, san ci o nou e pro mul gou. O ho mem não po de rá in frin -
gi-la, sem re ne gar a sua pró pria na tu re za, e men tir aos seus des ti nos; e
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por isso só, cur ti rá os mais amar gos so fri men tos, inda que con si ga evi -
tar os ri go res de su plí ci os dos tri bu na is hu ma nos.”

–––––––

A di ver si da de de opi niões, as for mas ca lo ro sas e ain da acer -
bas de ex pri mi-las, não de vem nos ad ver sá ri os ex clu ir a es ti ma, fun da da
na su po si ção de uma re cí pro ca boa fé. Acre di to pois que os que as pi ram 
às re for mas con si de rá ve is não só a nos sa or ga ni za ção po lí ti ca, como até 
no nos so es ta do so ci al, têm con sul ta do as lu zes do seu es pí ri to e obe de -
cem aos di ta mes de uma cons ciên cia pura; mas bem que es tes re for ma -
do res se abs te nham do em pre go dos me i os vi o len tos, nem por isso, jul -
go que te nham acer ta do na es co lha dos de pro pa gan da, or ga ni za da
como tem sido nes tes úl ti mos tem pos. Os gri tos atro a do res de uma
pro pa gan da or ga ni za da como tem sido nes tes úl ti mos tem pos. Os gri tos 
atro a do res de uma pro pa gan da  re ve lam sim o con cer to e cons pi ra ção
dos par ti dos não po rém uma le gí ti ma opi nião na ci o nal, ma du ra e re fle ti -
da, pois fal tam-lhes os ca rac te res de en tu si as mo, ge ne ra li da de, es pon ta -
ne i da de e cons tân cia. Se a opi nião fac tí cia, si mu la da pe los clu bes e jor -
na is, con se gue usur par aque les ca rac te res da ver da de i ra, tan to pior, por -
que trans vi a dos os es pí ri tos, su pri mi da toda ra zoá vel con tro vér sia, e
des pre za dos os con se lhos da pru dên cia, o Esta do, an te ci pan do o tem po, 
se pre ci pi ta em no vi da des e ex pe riên cia para que não es ta va pre pa ra do.

O meio da pro pa gan da, que é qua se tão per ni ci o so, se não tão
cri mi no so como o das ar mas, por que tam bém arma os es pí ri tos exal tan -
do-os e exa cer ban do-os, já deu en tre nós fru tos bem amar gos. A ele de -
ve mos as ins ti tu i ções de câ ma ras mu ni ci pa is e as sem bléi as pro vin ci a is
com po de res am plís si mos e su pe ri o res à ca pa ci da de dos que ti nham de
en sa iá-las. À sua pre ma tu ra in tro du ção, de ve mos mu i tos ex ces sos, des -
per dí ci os, imo ra li da des, lu tas e de sor dens; a are na já aber ta às gran des
am bi ções alar gou-se in de fi ni da men te para dar es pa ço às pe que nas; e de
ex ces so em ex ces so, a con fu são veio a ser tal, que foi mis ter re cu ar, e
mu ti lar atri bu i ções in dis cre ta men te con ce di das, nos aces sos de um fal so
en tu si as mo, mais ar den te que es cla re ci do. Mas no pro gres so e no re -
gres so, quem não vê que es ses cor pos têm ca í do em pro fun do des cré di -
to, se não em uma com ple ta im po tên cia e es te ri li da de?

–––––––
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A con clu são que tiro de tudo isto é que o mais to le rá vel e
pre fe rí vel, se não o me lhor, é o que exis te, quan do mais não fos se, por -
que nos pou pa os in cô mo dos, tra ba lhos, pe ri gos e so fri men tos atro zes
que cos tu mam acom pa nhar as mu dan ças.

Tá ci to es cre veu o se guin te: – “Os ho mens de vem res pe i tar o
pas sa do, sub me ter-se ao pre sen te, de se jar bons prin cí pi os, e su por tá-los
tais como eles são.” E Ma qui a vel, ci tan do-o, acres cen ta que esta má xi ma 
é de ouro, e que pro ce der de ou tro modo, é tra ba lhar para a pró pria ru í na 
e a da pá tria. Bem que não aco lha sem res tri ções a opi nião des tes dois
gra ves pen sa do res, digo sem he si ta ção que ela é per fe i ta men te apli cá vel
ao es ta do atu al do nos so país. Te mos um mo nar ca qual nos pode con -
vir; não que bri lhem nele o gê nio e a gran de za, como sem dú vi da lhe
di rão os seus cor te sãos; mas em vez des ses dons fa ta is do des ti no, que
ser vem à gló ria e en gran de ci men to das na ções, como aos seus de sas tres
e ru í na, não lhe fal tam as qua li da des mo des tas de um che fe cons ti tu ci o -
nal, a mo de ra ção, a pru dên cia, a re ser va, a tem po ri za ção, a lon ga ni mi -
da de, a cons tân cia e pa ciên cia, a apli ca ção e o es tu do, e uma cer ta ca pa -
ci da de e ilus tra ção, re al ça das pela mo ra li da de dos cos tu mes, e de co ro sa
tem pe ran ça do por te e das ma ne i ras. Se las ti mo al gu ma co i sa, é não
vê-lo to mar com mais de ci são e ener gia, com mais fogo e sim pa tia,
aque la vi go ro sa ini ci a ti va pes so al que as cir cuns tân ci as so li ci tam e re cla -
mam dele em al tos bra dos.

Com tal prín ci pe, e no es ta do em que nos acha mos em re la -
ção aos cos tu mes e ao es pí ri to pú bli co, com uma Cons ti tu i ção que se
não é per fe i ta, é a úl ti ma ex pres são da sa be do ria po lí ti ca, per du ra ao
me nos há trin ta anos, e per mi te que à sua som bra vi va mos abri ga dos
das tor men tas em que os nos sos des ven tu ra dos vi zi nhos so ço bram cada 
dia, e cada ins tan te em tais cir cuns tân cia, digo eu, toda a en tre pre sa
re vo lu ci o ná ria, sen do em si mes ma fu nes ta e cri mi no sa, pois que é inú -
til, tem de mais a mais mil pro ba bi li da des de ma lo grar-se. Qu an to
po rém à al ter na ti va do seu tri un fo, des ter re mo-la até, se for pos sí vel, do 
nos so pen sa men to, e ar re de mo-la sem he si tar com os nos sos mais fer -
vo ro sos vo tos.

–––––––
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No cur so que os acon te ci men tos têm se gui do de po is dos su -
ces sos de 1848 e 1849, o go ver no, seja vir tu de ou sim ples ha bi li da de,
co nhe cen do o té dio e in di fe ren ça da na ção para es ses as sun tos exa us tos
e de sa cre di ta dos, in cli nou o pro pó si to, e en vi dou to dos os es for ços para 
ani mar e de sen vol ver o es pí ri to de em pre sa e as so ci a ção; e hoje em dia é 
evi den te que em pre sen ça des se vi go ro so mo vi men to in dus tri al, a po lí -
cia ar re fe ce al gum tan to do seu ar dor e exal ta ção ha bi tu al. Não ve des
vós cer tos gran des e aus te ros re pu bli ca nos fe char o ca te cis mo re vo lu ci -
o ná rio, para se em pre ga rem ex clu si va men te no ma ne jo do co mér cio, na
ex plo ra ção dos rios e ser tões, na aber tu ra das es tra das, e no es ta be le ci -
men to das li nhas de va por?

–––––––

Enri que cei-vos! Cla ma va Gu i zot aos ele i to res de Li si e ux, e este
dito tão ca lu ni a do não sig ni fi ca em meu con ce i to ou tra co i sa se não que
de ve mos em pre gar la bo ri o sa men te as nos sas fa cul da des em cul ti var os
dons da Pro vi dên cia. Só as sim se con se guem os bens que a for tu na dá, e 
o bem-es tar e abas tan ça, sal va guar da e an te mu ral po de ro so con tra as
ten ta ções do ví cio e do cri me.

–––––––

Em uma épo ca em que a fé se ex tin gue, e se apa gam len ta -
men te to das as no ções do sa cri fí cio e de di ca ção, em que é mis ter ba se ar
o de ver no in te res se, a ri que za e a pros pe ri da de são me i os po de ro sos de 
apla car e sa tis fa zer as pa i xões, e só por eles nos po de re mos fa zer ca mi -
nho, pri me i ro à mo ra li da de, e de po is à ca pa ci da de po lí ti ca. O país e a
opi nião de vem pois sus ten tar de pre fe rên cia os es ta dis tas e par ti dos que 
me lhor e mais ha bil men te sou be rem de sen vol ver, fa vo re cer e di ri gir as
ten dên ci as que co me çam a des pon tar, e ar ran car-nos mais pron ta men te
do abis mo de mi sé ri as e opró bi os em que até ago ra nos ha ve mos de ba -
ti do. É nes te ter re no que de hoje em di an te se de via es ta be le cer a luta.

–––––––

Sur pre en do-me às ve zes a de se jar de um modo um pou co
vago, é cer to, que a opi nião dita con ser va do ra per du re lar gos anos no
po der. Por que ra zão? Nin guém dirá cer ta men te que Ti mon vive acur va -
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do ao peso das hon ras e fa vo res, ou que sa tis fe i ta a sua pes so al am bi ção, 
faça bom ba ra to de tudo mais. Bem lon ge dis so, por cer to; e quan to a
opi niões, en tre as duas que des de a ori gem do mun do lu tam para ob ter
a pre pon de rân cia, en tre a que pro cu ra res trin gir, e a que pro cu ra alar gar
a es fe ra da au to ri da de, ele pre fe re a que é mais con for me e fa vo rá vel à
dig ni da de, in de pen dên cia e li ber da de in di vi du al do ho mem. Mas afli -
ge-o, con tris ta-o, fa ti ga-o até o es pe tá cu lo que há tan tos anos tem di an te 
dos olhos; e le va do por uma tal qual ana lo gia, ama ali men tar a es pe ran ça 
de que aqui, como nos Esta dos Uni dos, per ten cen do o po der à opi nião
con ser va do ra por um tem po ra zoá vel, as no vas ins ti tu i ções o te nham
para con so li dar-se, com ple tan do en tre tan to a opi nião do mo vi men to a
sua edu ca ção, e ha bi li tan do-se to dos os par ti dos, pelo de sen vol vi men to
da ri que za pú bli ca e pri va da, para en ten der nos ne gó ci os do es ta do com
mais de sin te res se e vir tu de, e sem as vul ga res e mes qui nhas pre o cu pa -
ções do in te res se in di vi du al.

Na União Ame ri ca na, con clu í da a guer ra da in de pen dên cia,
os con ser va do res, com Was hing ton à sua fren te, di ri gi ram os des ti nos
do povo nas cen te por es pa ço de doze anos; e quan do, fin do o tem po da 
ini ci a ção e da ex pe riên cia, en tre ga ram, por ven tu ra sem re gres so, o po -
der po lí ti co aos seus ad ver sá ri os que o exer cem qua se ex clu si va men te há 
co i sa de cin qüen ta anos, as no vas ins ti tu i ções ti nham já lan ça do pro fun -
das ra í zes, e se acha vam tão se gu ras, que ape sar de to das as agi ta ções
pró pri as de um re gi me tão li vre, e dos gran des ele men tos de di vi são que 
en cer ra aque la na ção pro di gi o sa, ela tem atra ves sa do em paz, cres cen do
e pros pe ran do em pro gres são es pan to sa, este sé cu lo ter rí vel, e tão as si -
na la do por vi cis si tu des e ca tás tro fes de todo o gê ne ro.

Não que haja uma per fe i ta ana lo gia en tre aque le e este país;
in fe liz men te não, pois, como os nor te-ame ri ca nos, não tí nha mos fe i to
um lon go apren di za do do re gi me re pre sen ta ti vo sob o an ti go re gi me
co lo ni al. Mas des ta di fe ren ça mes ma de du zo eu a ne ces si da de de um
apren di za do mais lon go; e este só se pode util men te fa zer, em tem pos
de mais sos se go, mo de ra ção e co me di men to. As no vas ex pe riên ci as, te -
me rá ri as e ar ro ja das, es sas não só o tor nam ine fi caz, como o im pos si bi -
li tam to tal men te.

–––––––
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A abs ten ção do po der é uma obri ga ção e de ver ri go ro so para
to dos os par ti dos des man te la dos de pes so al e dou tri na; por quan to toda
essa for ça de am bi ções e gru pos di ver sos, con tra di tó ri os e re pug nan tes,
co li ga dos um mo men to pelo ódio con tra o ad ver sá rio co mum, mal pas sa
pela pro va do po der, se trans for ma em fra que za e im po tên cia. A mu -
dan ça só se as si na la en tão por odi o sas in ver sões pes so a is, por que es sas
fac ções in con sis ten tes, a pre tex to de que não po dem tudo, e de que a sua
pri me i ra ne ces si da de é vi ver, usam e abu sam sem pu dor e sem re mor so
das mes mas leis que, na opo si ção, as ir ri ta vam, e ex ci ta vam os seus cla mo -
res. É por tan to do pró prio in te res se dos ta len tos no bres e ele va dos que
no nos so país ilus tram a opo si ção, o evi tar essa pro va, que um tri un fo
pre ma tu ro tra ria, re no van do o es pe tá cu lo in de co ro so que já por ve zes
te mos pre sen ci a do, com tão pro fun do des cré di to das ins ti tu i ções. Sem
for ça para des tru ir ou fun dar co i sa al gu ma de um modo es tá vel e pro ve i -
to so, os par ti dos efê me ros e des man te la dos a têm mu i tas ve zes de so bra
para im pe dir que ou tros mais bem or ga ni za dos o fa çam, re sul tan do daí a
pa ra li sa ção que já ti ve mos oca sião de in di car e con de nar.

É mis ter tra ba lhar, pa ci en tar e es pe rar até que se or ga ni zem
mais ro bus ta men te, e pos sam go ver nar com se gu ran ça e isen ção, sa tis fa -
zen do os ins tin tos da li ber da de, sem as sus tar os da or dem.

–––––––

Re co nhe ço que os nos sos par ti dos, à for ça de se pro cla ma rem 
ra di cal men te opos tos em obras e prin cí pi os, têm com efe i to con tra í do
fe i ções di ver sas, mas nem por isso o seu an ta go nis mo é tão pro fun do
como alar de i am, pois que com au xí lio do per so na lis mo e do in te res se
in di vi du al, os li be ra is se fa zem con ser va do res no po der; e os con ser va -
do res, na opo si ção, não des de nham nem a lin gua gem e por te re vo lu ci o -
ná rio, nem mes mo o re cur so à ul ti ma ra zão dos po vos e dos reis, se a
lon ga es pec ta ção lhes es go ta a pa ciên cia. Nes tas cir cuns tân ci as, jul go
que lhes não será mu i to di fí cil a to dos eles vi ve rem em boa com pa nhia,
to le ran do-se re ci pro ca men te, por pou ca que seja a mo de ra ção que que i -
ram guar dar en tre si.

–––––––
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Mas é mis ter so bre tu do que o su pre mo po der, o úni co ver da -
de i ra men te real e for te en tre to dos os po de res, as sen ta do no cume do
nos so edi fí cio po lí ti co, de toda a al tu ra da sua su pe ri o ri da de, se faça efe -
ti va men te o su pre mo re gu la dor de tudo e de to dos, re pri min do e mo de -
ran do o ven ce dor pre po ten te, am pa ran do o fra co e o ven ci do, ado çan do 
os aze du mes da des gra ça, e ali men tan do sem pre em todas as es pe ran ças, 
pela ob ser vân cia de uma jus ti ça se ve ra e im par ci al.

–––––––

Jus ti ça, mo de ra ção, pru dên cia, e to le rân cia; sem es tas gran des 
vir tu des, nada se pode fun dar que útil, es tá vel e glo ri o so seja. Mas no -
tai-o bem, elas são ne ces sá ri as – in dis pen sá ve is – em to das as si tu a ções
e em to das as po si ções. Ti mon cen su rou a im po lí ti ca e ab sur da ne ga ção
de todo o di re i to re vo lu ci o ná rio; con de nou tam bém o abu so con trá rio;
res ta-lhe ago ra con de nar o abu so não me nos fu nes to e cri mi no so das
re pres sões im pla cá ve is e cru éis.

Efê me ros ou pro lon ga dos, ame a ça do res e ter rí ve is ou sim -
ples men te in cô mo dos, ca su a is ou pre me di ta dos, in fun da dos e lou cos
en fim, ou jus tos e in dis pen sá ve is, o cer to é que de vez em quan do, na
vida de to dos os po vos re ben tam es ses mo vi men tos, es pé cie de con vul -
sões de en fer mo e sin to mas de um mal qual quer, e a que, se gun do a sua
gra vi da de, e a con ven ção dos pu bli cis tas, se dá o nome de mo tim, se di -
ção, su ble va ção, re vol ta, re be lião, re vo lu ção, guer ra ci vil. Dado po rém o
caso, o que cum pre fa zer? Os es ta dis tas da es co la do dou tor San gra do, e 
de or di ná rio aque les que pela sua imo ra li da de, abu sos e ve xa ções mais
con cor re ram para a exas pe ra ção do povo e dos par ti dos, al çam en tão a
voz, e cla mam que a im pu ni da de é a per di ção dos es ta dos; – que as anis ti as 
e a bran du ra do có di go pe nal nos vão le van do ao abis mo, que a sal va ção 
pú bli ca re quer mais ener gia e se ve ri da de – que era com san gue en fim, e
não com água de ro sas que Ri che li eu aba tia o pó das con ju ra ções.

–––––––

Pois bem. Ti mon ousa pen sar de ou tro modo, e fun da do em
au to ri da des ma i o res de toda a ex ce ção, sus ten ta que em fal ta de me lhor
ain da, a bran du ra das leis cri mi na is e o exer cí cio do di re i to de anis ti ar
nos têm pou pa do tra ba lhos sem con to, sus ten tan do-nos à bor da do
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abis mo em que à nos sa vis ta se de ba tem o Mé xi co, Bu e nos Ai res e tan -
tas ou tras re pú bli cas da lín gua es pa nho la, onde os ven ce do res im pla cá -
ve is e cru éis, nun ca co nhe ce ram re gras e li mi tes nes se pre ten di do di re i to 
de pu nir pre ten di dos cri mes po lí ti cos.

–––––––

Com não me nos ver da de e elo qüên cia, La mar ti ne pro cla mou
do alto da tri bu na fran ce sa, nos tem pos mais di to sos em que da que le
foco cin ti lan te se ir ra di a va a luz que es cla re cia o uni ver so in te i ro: Nas
dis cór di as ci vis a ba ta lha é o pro ces so, e a vi tó ria é a sen ten ça. A ciên cia pre ten si o sa 
dos dou to res deu en tão este axi o ma como um puro de va ne io do po e ta;
mas o exa me re fle ti do, a ex pe riên cia, a ra zão, a ver da de i ra sa be do ria em
uma pa la vra, es tão por ele.

–––––––

A ex pres são – cri mes po lí ti cos – é fi lha de uma fal sa ter mi no lo -
gia, e por ven tu ra da po bre za da lín gua; e ten do sim ples men te por fim
ex tin guir os aten ta dos co me ti dos con tra a or dem, con tra as cons ti tu i -
ções e con tra os po de res es ta be le ci dos, dos cri mes vul ga res e co muns,
con duz-nos em der ra de i ra aná li se, e tudo bem ave ri gua do e pon de ra do,
à ri go ro sa con clu são de que as pri me i ras da que las con tra ven ções à lei
es cri ta não têm pa ri da de al gu ma com as se gun das, para que se ha jam de
de sig nar pro mis cu a men te pela pa la vra ge né ri ca – cri mes.

–––––––

O cri me pro pri a men te dito, o mal, fi lho da von ta de e de li be -
ra ção do ho mem, isto é, o ma le fí cio, o as sas si na to, por exem plo, o rou -
bo, o per jú rio, o in cên dio e a des tru i ção da pro pri e da de alhe ia, sem pre
se ti ve ram como atos da no sos e imo ra is, con trá ri os ao bem e à vir tu de,
em to dos os tem pos, em to dos os lu ga res, qual quer que fos se a cons ti tu i -
ção po lí ti ca, e a for ma do go ver no do mi nan te. E os au to res de aten ta -
dos des te gê ne ro sem pre e por toda a par te ins pi ra ram des pre zo e ódio
ao gê ne ro hu ma no.

Dos de no mi na dos cri mes po lí ti cos po der-se-á di zer ou tro tan to?
Como, se eles va ri am a cada pas so, se gun do os tem pos, os lu ga res, e ain da
se gun do ou tras mí ni mas cir cuns tân ci as de cada tem po e de cada lu gar?
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Pas cal o dis se: “Três gra us de ele va ção do pólo trans tor nam toda a ju ris -
pru dên cia; um me ri di a no de ci de da ver da de e uns pou cos de anos cons ti -
tu em a pos se. As leis fun da men ta is mu dam, e o di re i to tem suas épo cas.
Engra ça da jus ti ça que um ri be i ro ou uma mon ta nha li mi ta, ver da de aquém
dos Pi ri ne us, erro além!” Pre ten de-se que este fi ló so fo emi nen te, es ta va em
um dos mo men tos de ce ti cis mo e mi san tro pia, quan do ne ga va as sim a
jus ti ça; mas res trin gi o seu dito, e apli cai-o tão-so men te aos de no mi na dos
cri mes po lí ti cos, e a ver da de dele so bres sa i rá de um modo ir re sis tí vel.

Abri a his tó ria, e con tem plai as atro ci da des enor mes que a
jus ti ça po lí ti ca tem co me ti do, le van tan do uma voz, e in vo can do uma lei
di fe ren te, a cada re can to do glo bo, e em cada épo ca da vida das so ci e da -
des. Enquan to Lon dres, a pro tes tan te, fa zia de ca pi tar Car los I, Luís XIV, 
se nhor ab so lu to em Ver sa lhes, re vo ga va o edi to de Nan tes, e ex ter mi na va 
os pro tes tan tes do Meio-Dia da Fran ça. Luís Fi li pe pe los seus pa res
de cla ra a Luís Na po leão con vic to de cri me po lí ti co, e o en cer ra nos ca la -
bou ços de Ham; vem de po is Fe ve re i ro der ri ba o tro no, dis sol ve os ju í zes,
ras ga a sen ten ça, e exal ta o pri si o ne i ro, que por seu tur no, e usan do
sem pre da mes ma jus ti ça po lí ti ca, pren de, de por ta e fu zi la os seus
ma la vi sa dos con ci da dãos, e o que não é me nos, es po lia da he ran ça
pa ter na os fi lhos do an ti go rei.

E se a his tó ria, como re al men te pas sou, vos não con ven ce,
in ver tei-a, e mu dai por um pou co a for tu na das ar mas e o êxi to dos
acon te ci men tos. Was hing ton, nome que ofus ca toda a an ti gui da de, e
gló ria dos tem pos mo der nos, Was hing ton te ria sido fu zi la do por um
cabo-de-es qua dra e seis gra na de i ros in gle ses; e o nos so pri me i ro im pe -
ra dor, o re bel de fun da dor da in de pen dên cia e do im pé rio, pu dera ter
sido exe cu ta do den tro dos mu ros si len ci o sos de uma pri são, como os 
fi lhos de Fi li pe II e do mos co vi ta Pe dro o Gran de.

–––––––

Os ca rac te res da pu ni ção, o seu fim es pe ci al, são a re pa ra ção
e sa tis fa ção do mal ca u sa do e a pre ven ção dos de li tos fu tu ros, pelo
exem plo e pela in ti mi da ção; e esse fim se atin ge mais ou me nos nos cri -
mes co muns. Mas nos po lí ti cos os cri mi no sos mor rem glo ri fi can do-se
dos seus aten ta dos, e le van do após si os apla u sos e as sim pa ti as de
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po pu la ções in te i ras, em vez da aver são e des pre zo que acom pa nha os
mal fe i to res vul ga res na sua ex pi a ção.

Ca mi lo Des mou lins, atra í do já pela gui lho ti na fa tal, es cre via
não obs tan te: “Um mi lhão de bra vos sol da dos, obs cu ros e ig no ra dos ar -
ros tam cada dia no vos pe ri gos nas fron te i ras; e nós, re pre sen tan tes do
povo, cuja mor te re ce bi da em pú bli co ca da fal so, em pre sen ça da Eu ro pa 
e do Uni ver so, não pode ser se não so le ne e glo ri o sa, nós é  que ha ve -
mos de temê-los?” E Rat cliff, o nos so con de na do de 1825, es cre via nas
pa re des do ora tó rio a que fora re co lhi do:

Quid mihi mors nos cit? Vir tus post fata vi res cit,
Nec so e vi gla dio pe rit illa tyran ni.35

–––––––

E to dos es ses pro tes tos, to dos es ses ape los dos con de na dos,
acham como a im pre ca ção de Dido mo ri bun da,36 um eco fú ne bre no fu tu -
ro, e mais tar de ou mais cedo as san gui no len tas re pre sá li as se fa zem sen tir.

Então, como tan tas ve zes, e bem re cen te men te se tem vis to,
tra va-se a luta, mo nó to na e in va riá vel em si, mas che ia de cru éis al ter na -
ti vas para os com ba ten tes; os pros cri to res de on tem são os pros cri tos de 
hoje; cada fac ção que tri un fa vota a sua he ca tom be de ca be ças hu ma nas
aos de u ses in fer na is; cada dia se hon ra e as si na la com fu né reos sa cri fí ci -
os; dir-se-ia que em bri a ga dos pe las exa la ções de san gue der ra ma do, e
to ca dos de uma fu nes ta ver ti gem, vão to dos pre ci pi tar-se, uns de po is
dos ou tros, no abis mo sem pre aber to e in sa ciá vel.

–––––––

No meio des se abo mi ná vel de lí rio que pro duz a apli ca ção da
jus ti ça po lí ti ca, os ini mi gos que se imo lam al ter na ti va men te atin gem de
or di ná rio a uma boa fé e sin ce ri da de, que não é me nos abo mi ná vel, e
isto quer quan do dão, quer quan do re ce bem a mor te. Con ta-se dos ju í zes
de Car los I, que fa zen do-o su bir ao ca da fal so, e tra tan do-o como ele

Jor nal de Timon 301

35 A mor te em que me em pe ce? Além da cam pa 
Re ver de ce a vir tu de, e não se ex tin gue
Sob o cu te lo do fe roz ti ra no.

36 Exo ri a re ali quis nos tris ex os si bus ul tor.



cer ta men te os te ria tra ta do, fi ca ram to da via com a cons ciên cia tão tran -
qüi la, como fi ca ria o pró prio Car los, se usas se con tra eles de uma for tu -
na di fe ren te. E quan do mais tar de, Car los II, vin gou ne les o su plí cio do
pai, mes mo so bre o ca da fal so os re gi ci das mos tra ram que a mor te não
era a seus olhos a pu ni ção de um cri me, mas a  con se qüên cia ine vi tá vel
de um re vés de for tu na; pois se gun do a con fis são mes ma dos es cri to res
re a lis tas, to dos eles hon ra ram a sua ca u sa pela in tre pi dez e dig ni da de
com que re ce be ram o mar tí rio.

–––––––

A es tas vin gan ças cha mam sem pre as fac ções vi to ri o sas, e os
co var des que se lhe as so ci am, atos de jus ti ça, e exem plos es tron do sos e
ne ces sá ri os. Mas no meio de las, onde vão a ver da de i ra re pa ra ção, a ex pi -
a ção e a pre ven ção pelo te mor?

–––––––

Ti mon o re pe te uma e mil ve zes, não há cri mes po lí ti cos; e esta as -
ser ção por mais que vos pa re ça blas fe ma tó ria e pa ra do xal, não par te só de 
gran de po e ta, ou de um fi ló so fo cé ti co, an tes de cor re lo gi ca men te dos
prin cí pi os dos pu bli cis tas mais emi nen tes, sen sa tos e bem ace i tos. E nem
a di u tur ni da de do di re i to que con sa gra a exis tên cia de cri mes des ta es pé -
cie deve pre va le cer con tra a boa ra zão, por que ou tras gran des ini qüi da des
so ci a is não per du ram há me nos tem po, a es cra vi dão por exem plo, e nem
por isso a sua an ti gui da de, con tem po râ nea qua se da cri a ção do mun do, as 
jus ti fi ca ou es cu sa ao me nos aos olhos da re li gião e da fi lo so fia.

–––––––

Não es cre vo um tra ta do, aven tu ro ape nas rá pi das re fle xões,
que pos sam pôr de so bre a vi so go ver nan tes e go ver na dos. E se to da via
sou for ça do a alar gar-me al gu mas ve zes em ci ta ções, o le i tor be né vo lo
sem dú vi da me re le va rá, aten den do à ne ces si da de que te nho de fun -
dar-me em opi niões au to ri za das.

–––––––

Mon tes qui eu es cre veu o se guin te no seu ad mi rá vel li vro do
Espí ri to das Leis: “Não per mi ta Deus que eu pro cu re di mi nu ir a dis tân cia 
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in fi ni ta que há en tre os ví ci os e as vir tu des. O que pre ten do fa zer com -
pre en der é que nem to dos os ví ci os po lí ti cos são ví ci os mo ra is, e
vice-ver sa; e isto não de vem es que cer os que fa zem leis, que en con tram
o es pí ri to ge ral. Que sig ni fi ca tudo isto, per gun to eu ago ra, se não a
dú vi da que con fu sa men te ator men ta va este gran de pu bli cis ta acer ca da
exis tên cia dos ví ci os ou cri mes po lí ti cos? Por quan to des de que os atos
po lí ti cos a que se re fe re não eram ofen si vos da mo ral, não po di am cer -
ta men te me re cer as qua li fi ca ções de ví ci os e cri mes.

–––––––

Nes se caso, dir-me-ão, e pre va le cen do as nos sas es tra nhas
dou tri nas, a so ci e da de es ta rá de con tí nuo ex pos ta à en tre pre sas das fac -
ções, e pe re ce rá sem re gres so sem pre que qual quer am bi ci o so se re sol va 
a to mar as ar mas para der ru bar o go ver no, ve xar e opri mir a pá tria;
quan do a sim ples ra zão en si na que as so ci e da des e os go ver nos, como
os sim ples in di ví du os, têm o in dis pu tá vel di re i to de de fen der-se con tra
as agres sões da for ça. O cri me não con sis te em sus ten tar-se em tese
uma for ma de go ver no in trin se ca men te boa, e que de fe i to se apli ca
nes te ou na que le país; o cri me con sis te em per tur bar a or dem, aten tan -
do o de lin qüen te con tra as leis do seu res pec ti vo país, qua is quer que elas 
se jam, e sen do tão cri mi no so o que numa re pú bli ca diz – Viva o rei! –
como o que em uma mo nar quia diz – Viva a re pú bli ca!

–––––––

 O cri me, sim, re pe ti rei con vos co, va ria con for me os lu ga res, e
per tur ba a or dem res pec ti va men te ne les es ta be le ci da, en quan to a vi tó ria
não lhe im pri me a san ção do di re i to, e o não trans for ma em vir tu de e he ro -
ís mo. Então, é a or dem e lei an ti ga que se tor nam cri mes, e é o po der der -
ru ba do que pode co me tê-los. Não ve des vós que é uma fal sa ter mi no lo gia
quem vos en re da e em ba ra ça? Toda a con fu são e di fi cul da de de sa pa re ce rão 
ins tan ta ne a men te, ti ran do-se a de no mi na ção de cri mes aos atos po lí ti cos, e
con ce den do-se aos po de res es ta be le ci dos, o di re i to, não de puni-los, mas de 
re sis tir-lhes pe las ar mas, quan do não te nha po di do pre ve ni-los, até que a vi -
tó ria de ci da a con ten da, e po nha ter mo ao pro ces so. Apli cai, em uma pa la -
vra, nas dis cór di as ci vis, não o di re i to cri mi nal, e sim o di re i to das gen tes.

–––––––
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Ou ça mos a Vat tel, a esse gran de mes tre da ciên cia, en tre tan -
tos ou tros que tra ta ram do di re i to das gen tes. Escre ven do um tra ta do
so bre esta es pe ci a li da de, este emi nen te pu bli cis ta de di cou um dos seus
ca pí tu los à guer ra ci vil. Qu an do mais não fos se, isto só re ve la ria as dú vi -
das e he si ta ções do seu es pí ri to; mas a pro va da exis tên cia de las é em
ver da de mu i to mais cla ra e evi den te.

Tra tan do dos aten ta dos que se po dem co me ter con tra a au to -
ri da de de qual quer go ver no es ta be le ci do, ou dos seus agen tes, Vat tel os
clas si fi ca em sim ples co mo ções po pu la res, em se di ções e em su ble va -
ções, con for me a na tu re za, gra vi da de, as for ças e ex ten são do mo vi men -
to, e as ca u sas mais ou me nos jus tas que para ele hou ve; e re co nhe cen do 
nos che fes do es ta do o di re i to de os pu nir, en si na como se há de exer cer 
esse di re i to, e acon se lha a mo de ra ção e a bran du ra, por ma ne i ra que os
cas ti gos só re ca i am nos prin ci pa is fa to res e ca be ças, pou pa das as gran -
des mas sas.

Ao che gar po rém à que ele de no mi na pro pri a men te guer ra ci vil
(L. 3º. Cap. 18 § 292, e se guin tes). Vat tel se ex pri me por este modo:
“Qu an do no es ta do se for ma um par ti do que já não obe de ce ao so be ra -
no, e se sen te com so be jas for ças para re sis tir-lhe; ou quan do em uma
re pú bli ca, a na ção se di vi de em duas fac ções opos tas, cada uma das qua is
ape la para o re cur so das ar mas, en tão dá-se aqui lo a que cha ma mos
guer ra ci vil. Re ser vam al guns este nome às jus tas ar mas que os sú di tos
opõem aos so be ra nos, para dis tin guir esta re sis tên cia le gí ti ma, da re be lião, 
que é uma re sis tên cia in jus ta. Mas como cha ma rão eles à guer ra que se
le van ta em uma re pú bli ca, de cla ra da por di ver sas fac ções, ou em uma
mo nar quia, en tre dois pre ten den tes à co roa? O uso apli ca o ter mo de
guer ra ci vil a toda e qual quer guer ra fe i ta en tre os mem bros de uma
mes ma so ci e da de po lí ti ca; se ela se faz en tre uma por ção de ci da dãos de 
um lado, e o so be ra no com os que lhe obe de cem do ou tro, bas ta que os
des con ten tes te nham al gu ma ra zão para to mar as ar mas, para que esta
de sor dem se cha me an tes guer ra ci vil do que re be lião. Esta úl ti ma qua li fi ca -
ção só se pode dar às su ble va ções con tra a au to ri da de le gí ti ma, in te i ra -
men te des ti tu í das de fun da men to. É cer to que o prín ci pe nun ca de i xa
de cha mar re bel des a to dos os sú di tos que lhe re sis tem aber ta men te –
mas quan do os sú di tos se tor nam as saz for tes para lhe po de rem fa zer
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fren te, e obri gá-lo a fa zer-lhes guer ra de um modo re gu lar, en tão não
terá ele re mé dio se não aco mo dar-se com o ter mo de – guer ra ci vil.”

–––––––

“Mas não se tra ta aqui de pe sar as ra zões que po dem fun dar e 
jus ti fi car a guer ra ci vil, que em ou tra par te tra ta mos já dos ca sos em que 
aos sú di tos é lí ci to re sis ti rem ao so be ra no. Pon do pois de par te a jus ti ça
da ca u sa, só nos res ta con si de rar as má xi mas que se hão de guar dar a
guer ra ci vil, e ave ri guar se o so be ra no em par ti cu lar está obri ga do a
ob ser var nela as leis co muns da guer ra.

“A guer ra ci vil rom pe os la ços da so ci e da de e do go ver no, ou
sus pen de pelo me nos a sua for ça e efe i to, dan do exis tên cia, no seio da
na ção, a dois par ti dos in de pen den tes, que se con si de ram ini mi gos, e não
re co nhe cem juiz al gum co mum. É pois de ri go ro sa ne ces si da de con si de -
rar es tes dois par ti dos, tem po ra ri a men te ao me nos, como dois cor pos
se pa ra dos, e dois po vos di fe ren tes. Embo ra an das se um de les mal em
rom per a uni da de do es ta do, e em re sis tir à au to ri da de le gí ti ma, caso é
que nem por isso es tão me nos di vi di dos de fato. Além de que, quem os
ha via de jul gar, pro nun ci an do de que lado se acha va a jus ti ça ou a sem-ra -
zão, quan do ne nhum de les re co nhe ce su pe ri or co mum na Ter ra, e efe ti -
va men te o não têm? Estão pois no caso de duas na ções que en tram em
con tes ta ções, e não po den do vir a um acor do, ape lam para as ar mas.”

–––––––

“Sen do isto as sim, fica bem evi den te que as leis co muns da
guer ra, es sas má xi mas de hu ma ni da de, mo de ra ção, re ti dão e ho nes ti da de,
que já de i xa mos ex pos tas, de vem ser ob ser va das de par te a par te nas
guer ras ci vis. As mes mas ra zões que es ta be le cem as obri ga ções de um
para ou tro es ta do, as tor nam tan to ou mais ne ces sá ri as, quan do dois par -
ti dos obs ti na dos di la ce ram a pá tria co mum. Se o so be ra no se jul ga com
di re i to de fa zer pu nir os pri si o ne i ros como re bel des, o par ti do opos to
usa rá de re pre sá li as; se ele não ob ser var re li gi o sa men te as ca pi tu la ções e
to das as con ven ções fe i tas com os seus ini mi gos, es tes nun ca mais se fi a -
rão na sua pa la vra; se um em pre ga o in cên dio e a de vas ta ção, os ou tros
fa rão o mes mo; e des te je i to a guer ra tor nar-se-á cru el, ter rí vel, e cada vez 
mais fu nes ta à na ção. São bem sa bi dos os ex ces sos ver go nho sos e bár ba -
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ros do Du que de Mont pen si er con tra os re for ma dos de Fran ça. Ele en -
tre ga va os ho mens ao al goz, e as mu lhe res à bru ta li da de de um dos seus
ofi ci a is. Que re sul tou daí? Os re for ma dos exas pe ra ram-se e to ma ram es -
pan to sa vin gan ça des tes bár ba ros tra ta men tos; por ma ne i ra que a guer ra,
já de si cru el a tí tu lo de guer ra ci vil e de guer ra de re li gião, veio a tor nar-se 
ain da mais fu nes ta. A fi nal foi mis ter ab di car es sas pre ten sões de juiz con -
tra ho mens que sa bi am de fen der-se com as ar mas na mão, e tra tá-los, não 
como a cri mi no sos, mas como a ini mi gos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Assim, sem pre que um par ti do nu me ro so se jul gar com di re i to
de re sis tir ao so be ra no, e se achar com for ças para lan çar mão das
ar mas, a guer ra deve fa zer-se en tre eles da mes ma ma ne i ra que en tre
duas na ções di fe ren tes, bus can do am bos re ci pro ca men te os mes mos
me i os para pre ve nir os seus ex ces sos e res ta be le cer a paz.”

–––––––

“Qu an do os sú di tos to mam as ar mas, sem que to da via de i -
xem de re co nhe cer o so be ra no, e tão-so men te para ob ter a re pa ra ção de 
al guns agra vos, há duas ra zões que acon se lham a ob ser vân cia das leis
co muns da guer ra a seu res pe i to: 1ª O te mor de tor nar a guer ra ci vil
mais cru el e mais fu nes ta pe las re pre sá li as que o par ti do su ble va do há
de opor às se ve ri da des do prín ci pe, como já ob ser va mos; 2ª O pe ri go de 
pra ti car gran des in jus ti ças, pre ci pi tan do-se a pu ni ção da que les que se
tra tam como re bel des. O fogo da dis cór dia e da guer ra ci vil não é fa vo -
rá vel aos atos de uma jus ti ça pura e san ta; cum pre es pe rar tem pos mais
tran qüi los. O prín ci pe obra rá com gran de acer to se guar dar os seus pri -
si o ne i ros até que, res ta be le ci da a paz, es te ja em es ta do de os fa zer jul gar
se gun do as leis.

“Mas quan do a na ção se di vi de em dois par ti dos ab so lu ta men -
te in de pen den tes, que não re co nhe cem mais su pe ri or co mum, o es ta do
dis sol ve-se, e a guer ra en tre os dois par ti dos cai a to dos os res pe i tos sob a 
san ção do di re i to apli cá vel a uma guer ra pú bli ca en tre duas na ções di fe -
ren tes. Dado o caso que uma re pú bli ca se di vi da em dois par ti dos, cada
um dos qua is as pi re a for mar o cor po prin ci pal do es ta do; ou que um re i -
no seja dis pu ta do en tre dois pre ten den tes à co roa, sem pre a na ção fica re -
par ti da em dois ban dos, que se tra tam re ci pro ca men te de re bel des, in cul -
can do-se como cor pos ab so lu ta men te in de pen den tes, e a quem fa le ce
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todo e qual quer juiz. A con ten da se de ci de en tre eles, como en tre duas
na ções dis tin tas. A obri ga ção pois que am bos têm de guar dar as leis co -
muns da guer ra é ab so lu ta e in dis pen sá vel para os dois par ti dos, e a mes -
ma que a lei na tu ral im põe a to das as na ções, do es ta do a es ta do.”

Co pi a mos tex tu al men te a Vat tel, com to das as suas re pe ti ções 
e pro li xi da de; e con fi a mos que o re sul ta do da ci ta ção seja fa vo rá vel à
opi nião que sus ten ta mos. Este dis tin to es cri tor, é cer to, ad mi te a pu ni -
ção dos cri mes po lí ti cos; mas quem não vê que sub ju ga do pela idéia fal sa e
do mi nan te da exis tên cia de tais cri mes, re cua to da via ante as con se qüên -
ci as odi o sas que de ri vam de um tal prin cí pio? Admi ti da a idéia er rô nea,
tal vez só pela ra zão de an dar em voga, e de ser mu i to an ti ga, pro cu ra ele 
nada me nos ate nu ar ime di a ta men te os seus efe i tos; e daí vem que se põe 
a dis tin guir en tre as su ble va ções fun da das ou in fun da das, tu mul tuá ri as e
efê me ras, ou per ma nen tes e bem regula das, fra cas, iso la das e res tri tas a
pe que nos pon tos de um es ta do ou ge ne ra li za das por todo ele, for tes e
ame a ça do ras. E ain da para po der-se apli car a dou tri na dos cri mes e da
pu ni ção, o au tor, den tre as di ver sas al ter na ti vas de uma luta, só pre vê a
que dá a vi tó ria ao go ver no an te ri or men te es ta be le ci do, ou ao prín ci pe;
mas o que será, quan do os an ti gos po de res são os ven ci dos? A jus ti ça
po lí ti ca sa cri fi ca rá en tão a Car los I e a Luís XVI.

De res to, que im por tam os pre tex tos, a épo ca, a ex ten são e as 
for ças de um mo vi men to re vo lu ci o ná rio, para fa zer va ri ar o di re i to que
lhe é apli cá vel – con ce der ou ne gar a pu ni ção – se em subs tân cia, e no
es sen ci al, os fa tos são sem pre os mes mos? Tudo isso são tan gen tes por
onde o sen so ín ti mo e mo ral do au tor pro cu ra es qui var as con se qüên ci as
do fal so prin cí pio, que o seu es pí ri to ad mi tiu tal vez, só pelo ver con sa -
gra do por uma lon ga prá ti ca.

–––––––

Di ga mo-lo ain da uma vez, a so ci e da de, ou me lhor os po de res 
que a re pre sen tam, tem di re i to à sua con ser va ção, e quan do al guém o
con tes ta, o de re cor rer ao ju í zo de Deus, por quan to, onde fa le ce ou tro
ju í zo co mum, só as ar mas po dem li qui dar a ques tão. Mas fin do o ple i to
e ce le bra da a paz, os pri si o ne i ros de vem ser sol tos e li vres. Exe cu tá-los,
é usar o di re i to dos sel va gens que de vo ram os seus; con de ná-los à en -

Jor nal de Timon 307



car ce ra ção, é usar o de Ta mer lão, que en cer rou Ba ja ze to em uma ga i o la
de fer ro. 

Este meio das ar mas, ao de ma is, so bre ser o ver da de i ra men te
pre pon de ran te, já é de si acer bo e duro para os ven ci dos, sem que haja
mis ter agra var a sor te des tes com cru el da des inú te is; e com ple ta do com
to das as ou tras me di das que o di re i to das gen tes ad mi te, a in ter na ção, e
a de ten ção por exem plo, res tri tas ao tem po da guer ra e do pe ri go, já não 
será sim ples men te pre pon de ran te, tor nar-se-á efi ca cís si mo e de ci si vo.

–––––––

A ne ces si da de da apli ca ção do di re i to das gen tes nas guer ras
ci vis tor nar-se-á tal vez mais evi den te, se ar gu men tar mos com a apli ca -
ção da jus ti ça po lí ti ca às guer ras pú bli cas de na ção a na ção. Nes tas guer -
ras, há de ne ces sa ri a men te um agres sor ou pro vo ca dor in jus to. Ima gi nai
o ven ci do. Que ca u sa mais ra zoá vel do que pu nir o ven ce dor ju ri di ca -
men te pe los seus ju í zes e tri bu na is? Não foi tra í da a fé dos ju ra men tos e 
dos tra ta dos? Não se que bran ta ram as leis da mo ral, e não foi o país
aco me ti do e pos to a fer ro e san gue? Isto não é po rém uma sim ples
su po si ção; tem pos hou ve, so bre tu do na Anti gui da de e ain da hoje en tre
os po vos bár ba ros, em que os ven ci dos eram ou pas sa dos à es pa da, ou
re du zi dos à es cra vi dão, trans por tan do-se po pu la ções in te i ras de umas
para ou tras re giões; e as for mas e apa ra tos ju di ciá ri os vi nham às ve zes
agra var es tes hor ro res para dar uma cer ta cor de le ga li da de ao su plí cio
dos che fes. Entre tan to a hu ma ni da de e a ci vi li za ção têm abo li do esse
abo mi ná vel di re i to. Por que pois não ou sa re mos es pe rar que os pro gres -
sos da ra zão uni ver sal ve nham por fim a con se guir o mes mo re sul ta do,
em re la ção as guer ras ci vis?

–––––––

E an tes das ar mas que so pe iam as re vo lu ções, está a sua pre -
ven ção não pela po lí cia so men te que ras tre ia e des co bre as con ju ra ções,
apre en de as ar mas, e im pe de ou dis sol ve os ajun ta men tos po pu la res,
mas pela boa e alta po lí cia que, con ten tan do e ilus tran do os es pí ri tos, os 
in cli na à paz e à con cór dia. «Como é pos sí vel (diz Ga nilh) ha ver ain da
quem des co nhe ça que o meio de con ter a par te vi ci o sa e des mo ra li za da
das gran des po pu la ções deve ser me nos re pres si vo que pre ven ti vo, me -
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nos ma te ri al que mo ral, me nos pe nal que exem plar? A edu ca ção, a re li -
gião, os bons exem plos, a abun dân cia e as co mo di da des da vida, eis ai a
ver da de i ra po lí cia da so ci e da de ci vil, vez que, para que pro du za todo o
efe i to, seja con fi a da aos cu i da dos de au to ri da des vi gi lan tes e pa ter na is.
Lan cem os olhos so bre a Irlan da, es ses que não sa bem go ver nar se não
com a po lí cia que cor rom pe e des mo ra li za, com a for ça que fere mas
não per su a de, com os cas ti gos que ater ram os bons mas só ir ri tam os
maus, e di gam-nos se é pos sí vel, em cer tas épo cas da ci vi li za ção, go ver -
nar os ho mens mais que por meio da ra zão, da jus ti ça e da pros pe ri da de 
ge ral. Ai! dos go ver nos que não co nhe cem o po der das lu zes, da edu ca -
ção, da re li gião e do tra ba lho, e pro cu ram por ou tros me i os a ex tir pa ção
dos ví ci os e dos cri mes nos pa í ses que ad mi nis tram!»

–––––––

Sa lús tio, o gran de his to ri a dor que as sis tiu à con ju ra ção de
Ca ti li na, e vi veu en tre as pres cri ções de Má rio e Sila, e as de Au gus to e
Antô nio, es cre via como ho mem ex pe ri men ta do – que o que tem de i ta do
a per der os gran des es ta dos, é que rer cada par ti do ven cer ou tro, seja por 
que modo for, e far tar-se de vin gan ça nos ven ci dos. – Quae ves ple rum que
mag nas ci vi ta tes pes sum de dit, dum al te ri al te ros, vin ce re quo vis modo, et vic tos
acer bi us ul cis ci vo lunt. Assim, tor nai pri me i ra men te o povo prós pe ro e
fe liz; e se isso não bas tar para con tê-lo, re pri mi mu i to em bo ra pe las
ar mas os fa ci o sos e tur bu len tos; mas to mai ten to, a vos sa ta re fa deve
ter mi nar com a vi tó ria, e por ne nhum caso cu i de is de far tar-vos de vin -
gan ça nos ven ci dos, que ou tra co i sa não é se não a vin gan ça, essa afe ta -
ção odi o sa das for mas ju di ciá ri as, men ti ra obri ga da do for te con tra o
fra co nas lu tas dos par ti dos!

–––––––

Nes tes ter rí ve is as sun tos, e para pre ve nir e ar re dar es sas ce nas 
cru éis que têm en lu ta do o mun do e a His tó ria em di ver sas épo cas, nun -
ca a in sis tên cia e as pre ca u ções se rão de so bra. Ci te mos ou tra gran de
au to ri da de. Por oca sião do pro ces so dos gi ron di nos, Thi ers nos fala des -
te modo: “Se os par ti dos fos sem mais fran cos, se ri am tam bém pelo me nos 
mu i to mais no bres. O ven ce dor po de ria di zer ao ven ci do: ‘– Le vas tes o
afer ro ao vos so sis te ma de mo de ra ção, até ao pon to de de cla rar-nos a
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guer ra, e de pôr a re pú bli ca a dois de dos da sua ru í na; fos tes ven ci dos,
toca mor rer.’ – Da sua par te os gi ron di nos po di am no bre men te res pon -
der: ‘– A uns ce le ra dos como vós, que per de is a re pú bli ca, e a de son ra is
pe las vos sas atro ci da des, cer ta men te que pre ten día mos com ba ter e des -
tru ir. Não há dú vi da, so mos to dos igual men te cul pa dos. Fos tes ven ce -
do res, ve nha pois a mor te.’ – Mas o es pí ri to hu ma no não é tal que pro -
cu re as sim sim pli fi car tudo pela fran que za. O par ti do ven ce dor quer
con ven cer, e men te; ‘um res to de es pe ran ça leva o ven ci do a de fen -
der-se’, e este men te tam bém; ven do-se as sim nas dis cór di as ci vis, es ses
pro ces sos ver go nho sos, em que o mais for te ouve sem crer, e o mais
fra co fala sem ‘per su a dir, e pede a vida ou a li ber da de sem obtê-la’.”

–––––––

Jus ti ça po lí ti ca, meu Deus! Pro ces so, isto é, acu sa ção, de fe sa,
juiz e sen ten ça! Que abo mi ná vel ir ri são! No dia em que re sol vem sa cri fi -
car o seu pri si o ne i ro para de vo rá-lo, os sel va gens an tro pó fa gos pin -
tam-no, en fe i tam-no, ar mam-no de uma mas sa enor me, e também lhe
di zem que se de fen da; mas se o des ven tu ra do, pun gi do pe los in sul tos
dos seus al go zes, ar re me te fu ri o so con tra eles, para logo as mil cor das
que o sostêm e en le i am de to dos os la dos, lhe fa zem sen tir que tudo
aqui lo é uma sim ples re pre sen ta ção, e que não lhe res ta mais nada, se -
não en to ar o cân ti co fú ne bre. Vem por der ra de i ro a sen ten ça, isto é, o
gol pe mor tal, e põe ter mo à cena.

–––––––

Tudo cons pi ra para que a jus ti ça po lí ti ca nun ca seja ou tra
cousa se não a sa tis fa ção das pa i xões tri un fan tes, mas ca ra da em fór mu las 
hi pó cri tas e odi o sas. Os ju í zes são os ven ce do res, os réus os ven ci dos.
Os pri me i ros, ten do por si a for ça e a vi tó ria, ar re mes sam a es pa da na
ba lan ça, e cla mam como Bre no: Voe vic tis! Os se gun dos têm con tra si o
ódio e a vin gan ça que bus cam sa tis fa zer-se a todo pre ço, e ain da o ego -
ís mo e a am bi ção do ven ce dor que as pi ran do eter ni zar-se no po der, só
en con tra se gu ran ça na com ple ta ex ter mi na ção dos seus ad ver sá ri os – Il
n’y a que les morts qui ne revien nent-pas – di zia Barrè re, o fa mo so mem bro
da co mis são de sal va ção pú bli ca, cog no mi na do o Ana cre on te da gui lho -
ti na, pelo es ti lo ado ci ca do e flo ri do com que re di gia os seus fú ne bres re -
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la to ri as. A na ção di vi di da em ban dos ini mi gos per de a se re ni da de do ju í -
zo, e en tra numa es pé cie de de lí rio; e em tal es ta do não é mais pos sí vel
nem pro fe rir nem ace i tar jul ga men tos cons ci en ci o sos e jus tos.

Entre ou tros mu i tos que re fe re a his tó ria, ci ta re mos um for mi -
dá vel exem plo des sa es pé cie de de mên cia que se apo de ra das na ções no
meio das dis cór di as ci vis: que ro fa lar do in crí vel e for mi dá vel em bus te
que in ven tou uma cons pi ra ção pa pis ta na Ingla ter ra, no re i na do de Car los 
II. Viu-se en tão uma gran de na ção, im pe li da pelo fa na tis mo re li gi o so,
pelo te mor, e pelo amor do des co nhe ci do e ma ra vi lho so, como ce der a
uma cega e im pe ri o sa ne ces si da de de acre di tar na ve ra ci da de de um con to 
mons tru o so e ab sur do, sob a fé de só dous gran des mi se rá ve is, Tito
Oa tes e Bed low, cu jas de nún ci as eram de res to um te ci do de con tra di -
ções. A es tra nha ver ti gem atu rou lar go tem po; mu i tas ca be ças ilus tres e
ino cen tes ca í ram sob o fer ro do al goz, e o que ain da é mais do lo ro so,
nem uma só voz se er guia para es tig ma ti zar es tas atro ci da des, pa ra li sa dos
mes mo os âni mos mais ge ne ro sos, pela ge ral cum pli ci da de da opi nião.

–––––––

Assim ain da ad mi ti da em tese a le gi ti mi da de da jus ti ça po lí ti -
ca, as di fi cul da des, ou me lhor, a im pos si bi li da de da sua apli ca ção, de -
mons tra ria bem de pres sa toda a va i da de e fal si da de de se me lhan te sis te -
ma. Mas de mu i to em bo ra su pe ra da esta nova di fi cul da de, ain da as sim a
hu ma ni da de e a re ti dão acon se lham a ma i or pru dên cia e so bri e da de no
exer cí cio des se ter rí vel di re i to, mor men te em pa í ses, a tan tos res pe i tos,
tão mal ad mi nis tra dos como o nos so.

Ti mon es cu sa re pe tir aqui o que já tão lon ga men te tem de -
mons tra do: o gran de e pe que no ar bi trá rio, sob mil for mas va ri a das, é
quem nos go ver na. Des de o pre si den te de pro vín cia até o úl ti mo ins pe -
tor de quar te i rão, e ain da o úl ti mo ca pi tão-do-mato, cada qual usa ab so -
lu ta men te de suas von ta des. Nem se gu ran ça de vida, nem de li ber da de
in di vi du al, nem de pro pri e da de. As ga ran ti as e di re i tos po lí ti cos são ver -
da de i ros fan tas mas: as ele i ções re gu lam-se qua se por or dens-do-dia.
Qu an do é do sim ples ci da dão que par tem a opres são, a vi o lên cia e as
ve xa ções de todo gê ne ro, aí es tão as au to ri da des para ab sol vê-lo e pro te -
gê-lo, se é da sua par ci a li da de, ou para per se gui-lo, mu i to além do que
per mi tem as leis, se é seu con trá rio. A lin gua gem cor res pon de aos atos;
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cada um alar de ia o des pre zo com que en ca ra a mo ral, as leis e os di re i -
tos mais sa gra dos. Bem en ten di do, falo da lin gua gem que se usa nos pe -
que nos cír cu los, en tre ami gos, e de su pe ri or para su bal ter no; por quan to
a dos jor na is e ofí cios é ou tra, não em de fe rên cia a uma opi nião que não 
exis te, mas fi lha dos há bi tos an ti gos e das fór mu las con sa gra das, ou tal -
vez só em pre ga da para os ten tar-se um ví cio de mais – a hi po cri sia.

Este es ta do qua se in to le rá vel não é cer ta men te ca bal para jus -
ti fi car as re vol tas que o agra vam; mas se acon te ce que con tra os con se -
lhos da mo de ra ção e da pru dên cia as re vol tas re ben tem, os que go ver -
nam de vem lem brar-se das ca u sas onde elas pren dem. A sua im pu ni da -
de não vem a ser mais que uma sim ples com pen sa ção; e as anis ti as de i -
xam de ser me ros atos de cle mên cia e mag na ni mi da de, para se rem an tes 
um de ver e uma jus ti ça ri go ro sa.

–––––––

Tan to mais que du ran te o es ta do de guer ra e de pa ci fi ca ção, e
an tes que co me cem a fun ci o nar as má qui nas ju di ciá ri as, o mais for te usa 
do di re i to de pu nir as re vol tas de um modo tan to mais cru el como im -
pla cá vel, quan to ar bi trá rio e ca pri cho so. Nes tes nos sos obs cu ros com -
ba tes de guer ra ci vil, é fre qüen te no in te ri or e nos ser tões, e não de todo 
sem exem plo nas gran des ci da des, fo cos de ci vi li za ção, ma tar-se não só
a quem re sis te, se não a quem foge, ou ain da a quem se de i xa es tar que -
do, con fi a do na sua ino cên cia e na pro te ção das leis. Qu an do se in va de
qual quer po vo a ção, qual quer fa zen da, qual quer ha bi ta ção iso la da, a pre -
sen ça do in va sor é de nun ci a da pelo ru í do das des car gas da mos que ta ria,
logo de po is se gui das de es pan ca men tos, da pi lha gem, e de ex tor sões,
em bo ra o lu gar e os ha bi tan tes aco me ti dos es te jam iner mes e in de fe sos.
O ven ce dor apro pria-se dos des po jos, e or di na ri a men te qual quer fa ci no -
ro so ar vo ra do em ofi ci al, ain da que sem pa ten te, man da à sua vis ta fla -
ge lar os pri si o ne i ros pela chi ba ta até que mor te se siga. Os pri si o ne i ros
são não so men te os que se ren dem ou apre en dem em com ba te, mas
quan tos se co lhem dis per sos e ao aca so. Os que es ca pam do su plí cio da
chi ba ta, aca bam em mar chas vi o len tas, ex te nu a dos de fa di gas, ou nas
mas mor ras e po rões, ce i fa dos pela fome, pela mi sé ria, pe las mo lés ti as
que nes ses fo cos de in fec ção se ge ram, pe los maus-tra tos en fim de todo 
o gê ne ro. As úl ti mas re lí qui as vão ser vir no exér ci to, sob o re gi me des sa
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mes ma chi ba ta, ain da há pou co ins tru men to do al goz, sem que lhes
va lham as isen ções le ga is de ida de, mo lés ti as, car gos, pro fis sões, es ta do
ci vil, pois to dos en ver gam a far da, os ve lhos, os ado les cen tes, os en fer -
mos, os ca sa dos, os vi ú vos com fi lhos, os la vra do res, os pro pri e tá ri os, os 
mes tres de ar tes e ofí ci os. Isto pelo que toca às gran des mas sas. Qu an to
aos che fes, uns aca bam nos com ba tes, bus ca dos por pon ta ri as cer tas,
ou tros ex pa tri am-se, e to dos so frem em suas for tu nas, e per dem por lar -
gos anos as po si ções po lí ti cas e ci vis. Des te modo, a fe ro ci da de atin ge
qua se às ce nas que Tá ci to de i xou des cri tas nos seus li vros imor ta is;
mata-se, rou ba-se, es po lia-se, de vas ta-se, des po voa-se, e quan do tudo
está con su ma do, pro cla ma-se que a or dem se acha res ta be le ci da e a pro -
vín cia  pa ci fi ca da. Au fer re, tru ci da re, ra pe re, fal sis no mi ni bus im pe ri um; et ubi
so li tu di nem fa ci unt, pa cem ap pel lant.

–––––––

Ti mon jul ga mais que so be ja esta pu ni ção, e à vis ta do qua dro 
que aca ba de es bo çar em tra ços tão rá pi dos, está per su a di do que as re -
vol tas não são um jogo em que os re vo lu ci o ná ri os te nham tudo a ga -
nhar e nada a per der, como or di na ri a men te se diz, por que con tam com
a in fa lí vel anis tia. Não, a anis tia não re pa ra os imen sos da nos ca u sa dos
ao ven ce dor como ao ven ci do, mas ao ven ci do prin ci pal men te; ela ape -
nas põe os des tro ços do na u frá gio ao abri go de ou tras tor men tas de um 
gê ne ro novo.

–––––––

O que é a anis tia? O es que ci men to do pas sa do, o sono das
leis, o per dão des ses mo vi men tos po pu la res, des ses gran des fa tos co le ti -
vos, que a lei qua li fi ca va cri mi no sos, e man da va pu nir. Inven ta da a cri mi -
na li da de po lí ti ca, fo ram bem de pres sa co nhe ci das as suas fu nes tas con se -
qüên ci as; e en tão em vez de rom per-se aber ta men te e de fren te com o
erro, abo lin do-a, in ven tou-se tam bém a anis tia, para ate nuá-la e em ba ra -
çá-la. A anis tia é pois uma ne ga ção da cri mi na li da de po lí ti ca  – como po der
con ce di do ao che fe do es ta do para sus pen der ou anu lar as leis que a pu -
nem. A nos sa cons ti tu i ção quan do con fe re esta atri bu i ção ao mo nar ca,
no exer cí cio do Po der Mo de ra dor, diz em modo de res tri ção – que ele
usa rá dela – em caso ur gen te, e quan do as sim o acon se lhem a hu ma ni -
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da de e o bem do es ta do. – Quer isto di zer, nem mais nem me nos, que
em cer tos ca sos a jus ti ça po lí ti ca é bár ba ra e pre ju di ci al ao es ta do – ou
em ter mos mais cla ros – que não é jus ti ça, se não ver da de i ra ini qüi da de.
Qu an to ao caso ur gen te, esta ex pres são não sig ni fi ca ou tra cousa se não o
pe ri go, ou a im pos si bi li da de de exer cer o di re i to de pu nir.

–––––––

Não é pos sí vel negá-lo, a cons ciên cia per tur ba da do gê ne ro
hu ma no re fu gi ou-se na anis tia como num meio de sal va ção para es ca par 
à ini qüi da de da jus ti ça po lí ti ca;  eis aí por que a his tó ria, apla u din do sem -
pre a ne ga ção des sa abo mi ná vel jus ti ça, anis tia tam bém a Cé sar pela sua
cle mên cia, e glo ri fi ca a Hen ri que IV, he rói que sou be ven cer e per do ar,
ao pas so que re co men da ao opró brio e à exe cra ção da pos te ri da de esse
im pe ra dor ro ma no que de se ja va em Roma uma só ca be ça para de ce pá-la 
de um só gol pe, a esse du que de Alba que se van glo ri a va de ter fe i to
cor tar vin te mil ca be ças nos Pa í ses-Ba i xos, a to dos es ses al go zes da hu -
ma ni da de en fim, Hen ri que VIII, Fi li pe II, Jefr ryes, Fou qui er-Tin vil le,
Sou lou que, Ro sas, Hay nau.

“Os mo nar cas”, diz Mon tes qui eu, “têm tan to a ga nhar pela
cle mên cia, em cuja prá ti ca aca rre i am tan to amor, e tan ta gló ria, que é
sem pre uma fe li ci da de para eles o te rem oca sião de exer ci tá-la, e es sas
oca siões nun ca fal tam nas so ci e da des or ga ni za das como a nos sa. Dis pu -
tar-lhe-ão tal vez, não o ne gro, al gum ramo da au to ri da de ple na e ab so lu ta;
mas se eles al gu mas ve zes ti ve rem de com ba ter pe las prer ro ga ti vas da
sua co roa, ja ma is com ba te rão pela pró pria vida.”

–––––––

A pri me i ra vez que se apli cou a anis tia de um modo so le ne,
foi 412 anos an tes de J. C., em Ate nas, de po is da ex pul são dos trin ta ti -
ra nos por Tras íbu lo. As fac ções ti nham abu sa do tan to do seu efê me ro
po der, era ta ma nho o nú me ro dos com pro me ti dos, que se hou ve com
me lhor acer to por per pé tuo si lên cio em tudo, an tes do que en trar em
odi o sas e in ter mi ná ve is in da ga ções e de vas sas, que per pe tu a ri am as dis -
cór di as; pois, ao re vés dos cri mes or di ná ri os, têm este ca rá ter os de no -
mi na dos po lí ti cos, que quan to mais com pli ca dos e agra va dos são por
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cer tas cir cuns tân ci as de atro ci da de, con cer to ou con lu io, mais ur gen te -
men te re cla mam o re mé dio do in dul to.

Cer ca de qua ren ta anos de po is, Age si lau, rei de Espar ta, apli -
cou o mes mo prin cí pio, por oca sião da der ro ta de Le uc tres, ba ta lha em
que pe re ce ram o Rei Cle om bro tes com cer ca de mil es par ci a tas, fu gin do 
o res to ver go nho sa men te. Nes ta re pú bli ca mi li tar e be li co sa o cri me de
de ser ção do cam po da ba ta lha, ha vi do qua se como im pos sí vel, era pu ni -
do com a nota de in fâ mia. Exclu í dos de to dos os em pre gos pú bli cos,
po di am os fu gi ti vos se rem im pu ne men te es pan ca dos, sen do-lhes de fe sa
toda e qual quer re sis tên cia con tra os seus agres so res; de vi am an dar ves -
ti dos de an dra jos e re ta lhos de co res va ri e ga das, tra zi am a ca be ça ba i xa,
eram obri ga dos a ra par me ta de da bar ba so men te. Como os fu gi ti vos de 
Le uc tres eram em cres ci do nú me ro, e exer ci am gran de in fluên cia na
ci da de, te mia-se que in fli gin do-se-lhes o cas ti go or de na do pe las leis, não 
sus ci tas sem eles al gum mo vi men to pe ri go so. Age si lau, a quem se co me -
teu en tão a de ci são des te caso gra vís si mo, achou ma ne i ra de pre ve nir o
pe ri go que se te mia, sem to da via nada acres cen tar ou su pri mir nas leis,
ou fa zer-lhes se quer a me nor al te ra ção; apre sen tou-se na as sem bléia do
povo, e de cla ran do que era mis ter de i xar aque le dia dor mir as leis, para
no se guin te res ti tu ir-lhes todo o seu vi gor e au to ri da de, sal vou efe ti va -
men te a re pú bli ca, con ser van do-lhe esse gran de nú me ro de ci da dãos,
cuja hon ra sou be con ci li ar com a jus ti ça.

Fa zen do o pa ra le lo de Age si lau e Pom peu, Plu tar co diz com
gran de lou vor que na vida do se gun do não há nada que se pos sa com -
pa rar a esta in ven ção po lí ti ca toda nova do rei es par ta no.

É de no tar po rém que em tal con jun tu ra esta gran de me di da
pa re ce que foi su ge ri da, me nos pela na tu re za do cri me, que pela mul ti -
dão dos de lin qüen tes e pela sal va ção do es ta do em pe ri go.

Mais tar de, e por oca sião da mor te de Cé sar, Cí ce ro, ci tan do o 
exem plo de Trasí bu lo pro pôs e fez de cre tar uma anis tia ge ral. Não pen -
so po rém que me re çam o nome de anis tia os fa mo sos atos de cle mên cia 
do mes mo Cé sar, pois nun ca ti ve ram o ca rá ter de ge ne ra li da de que dis -
tin gue aque la me di da.

A his tó ria co me mo ra ain da hon ro sa men te ou tras anis ti as, so -
bre tu do as de Hen ri que IV; e quan to ao nos so pró prio país, es pe ci al -
men te du ran te o atu al re i na do, e há vin te anos a esta par te, as anis ti as
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são como uma me di da per ma nen te, e os res pec ti vos de cre tos con cor -
rem não pou co para avo lu mar as nos sas co le ções de leis. E pres cin din do 
dos de cre tos ex cep ci o na is, o nos so pró prio có di go cri mi nal é qua se uma 
anis tia per ma nen te, pois em cer tos e de ter mi na dos mo vi men tos po lí ti -
cos só pu nem os ca be ças ou fa u to res. To das as opi niões as têm al ter na -
ti va men te con ce di do e re ce bi do, e dado que os in te res ses de par ti do
te nham mu i tas ve zes cla ma do con tra elas, pre co ni zan do os sis te mas
fa la zes de se ve ri da de e ri gor, a alta pru dên cia e hu ma ni da de do mo nar ca,
e a bran du ra do ca rá ter na ci o nal têm pos to in su pe rá vel bar re i ra ao tri un fo
de tais sis te mas, que tra ria em re sul ta do a re cí pro ca fe ro ci da de dos ca rac te -
res e das ins ti tu i ções.

Mas o sis te ma de bran du ra que hoje voga não se en car nou
nos nos sos cos tu mes, for man do qua se uma es pé cie de di re i to con su e tu -
di ná rio, sem que no Pri me i ro Re i na do se fi zes sem al guns en sa i os ter rí -
ve is em sen ti do con trá rio. Por oca sião da cé le bre re vol ta de 1824, em
Per nam bu co, o de cre to de 7 de mar ço de 1825, que só por uma cru el ir -
ri são se cha mou de anis tia e cle mên cia, man dou exe cu tar pron ta men te
to dos os réus sen ten ci a dos pe las co mis sões mi li ta res, sen ten ci ar os pro -
nun ci a dos, e dar li vres e ab sol tos, tão-so men te os que não ti ves sem sido
até en tão pro nun ci a dos, isto é, os ino cen tes,  pou pa dos até pela sede in -
sa ciá vel dos tri bu na is de san gue, que subs ti tu íam na que les ca la mi to sos
tem pos as jus ti ças or di ná ri as.

A Cor te, Ba hia, Per nam bu co e Ce a rá pre sen ci a ram en tão san -
gui no len tas exe cu ções. Seis anos e um mês de po is, dia por dia, em 7 de
abril de 1831, o im pe ra dor D. Pe dro des cia do tro no, como pa ra li sa do e
im po ten te ante a opo si ção bri lhan te e vi to ri o sa de Cos ta Car va lho, Vas -
con ce los, Car ne i ro Leão, Ca val cantis, Re gos Bar ros, e tan tos ou tros,
hoje vis con des e ba rões, gló ria e sus ten tá cu lo do re i na do atu al.

O san gue der ra ma do nes ses ca da fal sos, o luto, a tris te za, a
lon ga im po pu la ri da de, os ódi os que ele ge rou, não se ri am por ven tu ra a
ca u sa pri me i ra des sa fu nes ta ab di ca ção, que de i xou o país en tre gue a
tan tas ou tras fac ções e re vol tas, du ran te uma lon ga me no ri da de?

–––––––
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Mas não bas ta es ta be le cer a anis tia em prin cí pio, e pro mul -
gá-la em de cre tos, sem pre que a oca sião se ofe re ça; é mis ter que na exe -
cu ção da me di da se não des na tu re o prin cí pio.

Pri me i ra men te não se há de con fun dir anis tia, me di da es sen -
ci al men te po lí ti ca, com os in dul tos con ce di dos aos cri mes pri va dos, ain -
da que de um ca rá ter ge ral, e dos qua is a nos sa his tó ria ofe re ce mu i tos
exem plos: e mu i to me nos com o per dão de cri mi no sos já sen ten ci a dos,
ato que or di na ri a men te pren de em cir cuns tân ci as par ti cu la res e pes so a is, 
ou al gum mo ti vo de re go zi jo pú bli co, e re mi tin do a pena, re co nhe ce e
fir ma por isso mes mo a  cri mi na li da de; quan do a anis tia, na ge ne ra li da -
de da sua apli ca ção, tem me nos que ver com os in di ví du os que com o
gran de ato em que eles to ma ram par te, e bem fora de con sa grar a exis -
tên cia do cri me pelo mes mo per dão dele, tem an tes por fim di re to e
prin ci pal ani qui lar e apa gar toda a idéia de cri me.

–––––––

A anis tia deve par tir di re ta men te do alto do tro no, abran ger
to dos os in dí ci os sem ex ce ção, ser con ce di da en fim com ver da de i ra
mag na ni mi da de, fran ca, cla ra, ge ne ro sa, sem res tri ções e cláu su las te ne -
bro sas, como sem ex ce ções ou con di ções odi o sas.

–––––––

Com que di re i to de le gar uma tão alta atri bu i ção do che fe do
es ta do aos ge ne ra is e pre si den tes, e des tes su ces si va men te ao che fe, de -
le ga do, até aos mais obs cu ros e ig nó be is mal sins da po lí cia?! A cle mên -
cia real ou im pe ri al é en tão a cle mên cia de um pre si den te ou de ou tro
qual quer agen te su bal ter no, ou mais sim ples men te, é um ins tru men to
que as fac ções ma ne jam a seu sa bor.

–––––––

O dom da anis tia, deve ser cla ro, fran co e leal. Se é exer ci do
por meio de de le ga ções, e hou ver de ser trans mi ti do por mãos im pu ras,
as res tri ções men ta is, e as cláu su las do lo sas hão de chi ca nar, so fis mar e
fra u dar a pa la vra sa gra da do prín ci pe; e o ci da dão que nela in dis cre ta -
men te con fi ar, há de re ce ber, em vez da hon ro sa li ber da de que es pe ra va, 
a mor te, a pri são ou o des ter ro.
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–––––––

Com que di re i to as ex ce ções? Já dis se mos que a nos sa lei cri -
mi nal só pune os ca be ças e ab sol ve as mas sas. Exce tu ar pois aque les, é 
o mes mo que anis ti ar os que a lei de cla ra sem cul pa, é re pe tir a cru el ir -
ri são de 7 de mar ço de 1825. De res to, con clu í da a guer ra, e re co nhe ci da 
a ne ces si da de de uma anis tia ge ral, as ex ce ções in di vi du a is só ser vi ri am
para dar uma im por tân cia de ma si a da aos ci da dãos ex ce tu a dos, tor nan -
do-os daí, e por isso mes mo, mu i to mais pe ri go sos.

Essa alta atri bu i ção, já des na tu ra da por meio da de le ga ção,
con ver ter-se-ia pe las ex ce ções  em pa tro na to, e se ria o pre ço ver go nho so
da fra que za, da apos ta sia, da de la ção e da es pi o na gem.

–––––––

As con di ções in de co ro sas e hu mi lhan tes, pos tas à con ces são
de uma gra ça, cujo prin ci pal ca rac te rís ti co é a gran de za e a ge ne ro si da -
de, em vez de ado çar, ir ri tam os âni mos, e lan çam ne les os ger mens de
fu tu ras dis cór di as. Impô-las, é ajun tar inu til men te o opró brio das fo rças
ca u di nas a to dos os ma les da guer ra ci vil; e a His tó ria ates ta que fo ram
os ro ma nos mo men ta ne a men te hu mi lha dos os que afi nal ven ce ram, e
ex ter mi na ram os sam ni tas. “Os ul tra jes”, diz Ma qui a vel, “fe i tos à hon ra, 
e os pre ju í zos ca u sa dos à for tu na dos sú di tos, os fe rem e sen si bi li zam
pro fun da men te. O prín ci pe deve pôr todo o cu i da do em os não pra ti car, 
con si de ran do que, por mais que des po je um ho mem de seus bens e lhe
aba ta to dos os sen ti men tos, sem pre lhe há de fi car o da vin gan ça, e com 
que com pre um pu nhal para sa tis fa zê-lo.”

Dir-me-ão tal vez que ao sú di to não fica mal o su pli car a gra ça 
do so be ra no. Con ce do, se a sú pli ca par te es pon ta ne a men te do que a faz, 
e não lhe é du ra men te im pos ta como con di ção es sen ci al. Nes te úl ti mo
caso pode até im pos si bi li tar a gra ça, ou adiá-la in de fi ni da men te, agra -
van do inu til men te cru éis so fri men tos, e tra va da uma luta hor rí vel e do -
lo ro sa en tre o amor-pró prio do ven ci do e o or gu lho e so bran ce ria do
ven ce dor. Com pre en do num po bre pri si o ne i ro, aze da do pelo in for tú nio, 
e en cer ra do numa mas mor ra, os sen ti men tos de pun do nor e des pe i to, e
mes mo de ódio que lhe não con sin tam cur var-se à for tu na; mas na que -
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les a quem a for tu na fa vo re ce, es ses mes mos sen ti men tos, em con jun tu -
ras tais, são in to le rá ve is e in com pre en sí ve is.

–––––––

Amo ci tar os gran des mes tres da ciên cia po lí ti ca:  per mi ti
pois, que a este pro pó si to vos re pi ta o que dis se Plu tar co, fa lan do de
Co ri o la no: “Uma cer ta e fe liz mis tu ra de gra vi da de, de bran du ra, de ra -
zão e de tem pe ran ça, é in dis pen sá vel à per fe i ção da vir tu de po lí ti ca. O
de fe i to de que mais se de vem pre ca tar aque les que go ver nam, e tra tam
com os ho mens, é a obs ti na ção, e uma das suas pri me i ras vir tu des há de 
ser a pa ciên cia ou re sig na ção. Ho mem de ca rá ter fran co e aber to, mas
duro e in fle xí vel, en ten dia Co ri o la no que o apa ná gio da for ça era le var
tudo de ven ci da; quan do esse é or di na ri a men te o ca rac te rís ti co da fra -
que za e da co var dia que, da par te en fer ma do âni mo, de i xam re ben tar e
sur gir fora a có le ra e o des pe i to, como um tu mor que não ti ve ram a for ça
de re sol ver e dis si par.”

–––––––

Mas tal vez me di gam que quan do os nos sos gran des po lí ti cos
pro ce dem nes tes as sun tos, nun ca se de i xam do mi nar de pa i xões vi o len tas,
an tes por tam-se com cal ma e gui a dos só pelo in te res se do es ta do. Pois
bem! Ain da há pou co cus ta va-me a com pre en der e to le rar a sua có le ra;
ago ra digo que em face do pri si o ne i ro con de na do às an gús ti as do des ter ro
ou da pri são, o seu san gue-frio se ria mu i to mais hor rí vel e in com pre en sí vel!

–––––––

Ti mon terá sido pro li xo de mais nes tes as sun tos, mas não será 
por ven tu ra de todo inú til em um país a quem já se ofe re ceu o es pe tá cu lo
dos ca da fal sos po lí ti cos, que é tão vi zi nho dos es ta dos de Ori be, de
Urqui za e de Ro sas, e que ou via qua se di a ri a men te o ru í do das suas des -
car gas e fu zi la men tos. Escar men te mos nes ses de plo rá ve is e tris tes
exem plos; e mos tre mos a to dos es ses mons tros de ini qüi da de e fe ro ci -
da de, pela prá ti ca de um go ver no tão hu ma no como es tá vel, pelo con -
tras te da ci vi li za ção e da pros pe ri da de com a mi sé ria e a bar bária, que
não é com san gue que se fe cun da o solo, se afi nam as in te li gên ci as, e se
apla cam os âni mos.
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CHAT HAM (lor de) – 78
CÍ CE RO (Mar co Tú lio) – 32, 39, 41, 42, 47,

48, 51, 55, 56, 59, 61, 199, 272, 289, 292, 315
CI PIÃO – 35, 52, 61
CI PIÃO AFRI CA NO – 40 

D

DÂMASO – 73
DÉCIO – 278
DEMÓSTENES – 25, 30
DERBY (con de de) – 80
DESMOULINS, Ca mi lo – 23, 60, 301
DICKENS, Car los – 81
DIONÍSIO DE SIRACUSA – 68
DOLABELA  – 236
DOMÍCIO – 44, 52
DROZ – 250
DUPONTS DE L’EURE (os) – 95

E

ESPERANÇA, Be nig no Ama do da – 116
ESPÍNTER – 52

F

FÁBIO – 35
FAGUNDES (te nen te-co ro nel) – 136, 138,

139, 161, 163, 168, 177, 215
FAUCHER, Léon – 79
FÉNÉLON – 250
FÍDIAS – 100
FILIPE II – 74, 274, 300, 314
FILOPÊMEN (co menda dor) – 201
FIÚZ(co men da dor) – 201
FÓCION – 28, 29, 35
FOOT – 91
FOUQUIER-TINVILE – 314
FRANCISCO I – 105
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G

GALBA – 57, 65, 66, 67
GANITH – 308
GARCIA, Ri car do – 161

GRACO, Caio – 40, 53
GRACO, Tibério – 36, 37, 38, 39, 40, 41
GRACOS (os) – 32, 34, 35, 36, 41, 73, 199
GREGÓRIO X – 74
GUIZOT – 102, 276, 286, 295
GUIZOTS (os) – 95

H

HÁRPALO – 25 
HAYMAU – 314
HENRIQUE IV – 244, 291, 314, 315
HENRIQUE VIII – 274, 314
HERAULT-DE-SÉCHELLES – 20
HOMERO – 90, 100
HORÁCIO – 101
HUGO, Vic tor – 102

I

ISABEL (ra i nha da Ingla ter ra) – 78

J

JACKSON (Andrew) – 88, 90
JEFFERSON ( Tho mas) – 89
JEFFRYES – 314
JUGURTA – 281
JÚLIA – 47, 48
JÚLIO – Ver Cé sar ( Jú lio)

K

KASR, Afon so – 224

L

LAFITE, Car los – 94
LA FONTAINE – 152
LALAN (juiz de paz) – 201

LAMARTINE – 95, 102, 273, 299, 300, 301
LAMENNAIS – 102
LEOPOLDO (im pe ra dor) – 287
LÉPIDO – 58
L’HOSPITAL – 250
LICURGO – 18, 19, 20, 21, 28, 274
LOIOLA (Dr.) – 214
LONGE, To más – 78
LUCULO – 48
LUÍS FILIPE – 63, 94, 95, 195, 258, 279, 287, 

300
LUÍS NAPOLEÃO – 59, 94, 95, 96, 300
LUÍS IX – 300
LUÍS XV – 274
LUÍS XVI – 258, 307
LUÍS XVI – 258, 307
LUÍS XVIII  – 259

M

MADEIRA (ge ne ral) – 195
MALCHER, Fé lix Cle men te – 207
MALCO – 70
MÂNLIO – 34
MAQUIAVEL – 31, 34, 40, 294, 318
MARCO ANTÔNIO – 55, 56, 58, 59, 61,

195, 236, 309
MARCO BRUTO – 60
MAR CO OTÁ VIO – 37
MAR CO TÚ LIO – ver CÍ CE RO
MÁ RIO – 53, 309 
MAS CA RE NHAS (Dr.) – Ver MAS CA RE -

NHAS, Ber nar do Bo ni fá cio Mon tal vão de
MAS CA RE NHAS, Ber nar do Bo ni fá cio Mon -

tal vão de – 113, 114, 115, 120, 121, 122,
123, 124, 127, 132, 133, 136, 138, 139, 140,
145, 148, 149, 163, 165, 169, 170, 173, 175,
176, 181, 189, 190 203, 207, 214, 216

MELO, Jo a quim de – 134
MÊ MIO, C. – 47, 53, 199
MES SA LI NA – 64
ME TE LO – 49, 50, 159
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MÉ VIO (Dr.) – 118, 161, 191 
MIL CÍA DES – 34
MIL TON – 232
MI NOS – 20
MI RA BE AU – 102, 116, 250
MI TRÍ DA TES – 53
MO LIÈ RE – 226
MON TA IG NE – 258 
MON TAL VÃO – Ver MAS CA RE NHAS,

Ber nar do Bo ni fá cio Mon tal vão de
MON TES QUI EU – 31, 32, 68, 80, 302
MON TE ZU MA – 105
MONT PEN SI ER  (du que de) – 306
MOU RA E ALBU QUER QUE – Ver ALBU -

QUER QUE, Anas tá cio Pe dro de Mou ra e
MU RE NA, Li cí nio – 50, 199

N

NA PO LEÃO – Ver NA PO LEÃO I
NA PO LEÃO I – 102, 114, 146, 225, 258, 279
NA SI CA, Ci pião – 39
NERO – 57, 64, 65, 66, 67, 274
NI CO LAU II – 73
NI CO ME DES – 53

O

OA TES, Tito – 311
OLI VA RES ( con de-du que de) – 65
OLI VÉ RIO (ma jor) – 118, 190
OPÍ MIO – 40 
ORI BE – 319 
OTÃO – 66, 67
OTÁ VIO – 58

P

PAM PLO NA – 201
PAN TA LEÃO (co ro nel) – 118, 160, 190, 191
PAS CAL – 300
PAS QUI NO – 75
PAS SOS MA NUEL – 26, 34

PE DRO O GRAN DE – 274, 275, 300
PE DRO [I] (im pe ra dor) – 275, 316
PÉ RI CLES – 58, 100
PETRONILHA (dona) – 178
PILATOS, Pôn cio – 71
PITÁGORAS – 65
PITT [Wil li am] – 78, 246
PIZARRO – 105
PLATÃO – 248
PLUTARCO – 20, 29, 33, 42, 46, 51, 68, 315
POLIÃO, Así nio – 61
POMPEU – 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 56,

61, 195, 315
PORTOCARRERO – 214
PROCUSTO  – 243

Q

QUEREA, Cás sio – 62, 64

R

RACINE – 253
RATCLIFF – 301
REGOS BARROS (os) – 316
REIS, Fran cis co So te ro dos – 58, 227, 231
RICHELIEU – 298
ROSAS – 314, 319
RUFO, Lú cio – 39
RUFO, Vir gí nio – 68
RUSSEL, John – 78, 80

S

SABINO, Nin fí dio – 65
SABÓIA – 201
SALÚSTIO – 54, 199
SANTIAGO (co ro nel) – 117, 159, 178, 179,

214, 215
SARAIVA (co men da dor) – 159, 215
SALÚSTIO, Pú blio – 39
SEJANO – 60
SE MÍ RA MIS DA ENCAR NA ÇÃO – 160
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SEMPRÔNIO – 66
SERVÍLIA – 52
SILA – 309
SIMIÃO PEDRO – 70
SIMÕES (os) – 170
SISTO V – 75
SÓCRATES – 35
SÓLON – 22
SOULOUQUE – 314
SOUSA FRANCO – 227

T

TÁCITO – 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 290,
294, 313

TAMERLÃO – 308
TARQUÍNIO – 225
TARQUÍNIOS (os) – 32, 34
TEMÍSTOCLES – 27, 34
TERÊNCIO – 46
TERMO – 50
THIBAUDEAU – 95
THIERS – 102, 309
TIBÉRIO – 57, 59, 62, 63, 65, 281
TIGELINO – 65
TIMON (pseudônimo de João Fran cis co Lis -

boa) – 34, 46, 48, 57, 93, 99, 114, 116, 118,
119, 121, 126, 132, 136, 140, 150, 155, 157,
159, 161, 177, 180, 199, 207, 210, 212, 215,
223, 224, 225, 227, 228, 242, 253, 256, 265,

266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 290,
292, 295, 298, 313

TITO LÍVIO – 34, 60-1
TOCQUEVILLE – 283
TRASÍBULO  – 315
TREBÔNIO , Caio – 45

U

URBANO VI – 75
URQUIZA – 319
URRACA (Dona) – 176

V

VALE, Qu in ti li a no do – 160, 161, 218
VATÍNIO – 45
VATTEL – 304, 307
VIEIRA, Antô nio – 75
VILLEMAIN – 289
VINAGRE – 207
VINDEX – 68
VIRGÍLIO – 98
VIRGÍNIA – 34
VITÉLIO – 66, 67
VOLTAIRE – 102, 258

W

WALPOLE – 81
WASHIGTON [Ge or ge] – 87, 91, 296, 300
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Jor nal de Ti mon, de João Fran cis co Lis boa,
foi com pos to em Ga ra mond, cor po 12, e im pres so em pa pel
ver gê are ia 85g/m², nas ofi ci nas da SEEP (Se cre ta ria Espe ci al
de Edi to ra ção e Pu bli ca ções), do Se na do Fe de ral, em Bra sí lia.

Aca bou-se de im pri mir em ju nho de 2004, de acor do com
o pro gra ma edi to ri al e pro je to grá fi co do Con se lho

Edi to ri al do Se na do Fe de ral
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