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(...) el objeto de la historia es esencialmente el 
hombre. Mejor dicho: los hombres. Más que el 
singular, favorable a la abstracción, conviene a 
una ciencia de lo diverso el plural, que es el 
modo gramatical de la relatividad. Detrás de los 
rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas 
o de las máquinas, detrás de los escritos 
aparentemente más fríos y de  las instituciones 
aparentemente más distanciadas de los que han 
creado, la historia quiere aprehender a los 
hombres. Quien no lo logre no pasará jamás, en 
el mejor de los casos, de ser un obrero manual de 
la erudición. Allí donde huele la carne humana, 
sabe que esta su presa.  

(Marc Bloch, Introduccion a la Historia) 



OLIVEIRA, G. A. L. Cronistas e Atlantes: Justiniano José da Rocha, Firmino Rodrigues 
Silva e o Regresso Conservador (1836-1839) 
 
 

RESUMO 
 

 O presente trabalho tem como principais objetos de estudo a imprensa e a política no 
Brasil Império, especificamente dois periódicos, O Cronista e O Atlante, editados na Corte 
Imperial por Justiniano José da Rocha e Firmino Rodrigues Silva, entre os anos de 1836 e 
1839, período onde o Regresso Conservador tomou força. A partir das análises que aparecem 
nessas folhas periódicas, a pesquisa desenvolvida busca a refletir sobre o processo de 
definição das demandas regressistas, lideradas por Bernardo Pereira de Vasconcelos, em 
contraposição aos progressistas, principalmente ao governo do regente Feijó. Atentando para 
as convergências e divergências entre as opiniões dos dois jornalistas citados e o líder do 
Regresso, sobre temas como a religião, a escravidão, a maioridade e a interpretação do Ato 
Adicional, o trabalho privilegia a dinâmica do espaço público, a construção das sociabilidades 
e a (trans) formação da cultura política no processo de definição do Regresso como um 
projeto político. Projeto esse, inserido na dinâmica da construção e afirmação do Estado 
nacional e da sociedade imperial no Brasil.   
 
Palavras-chave: Regresso, Justiniano José da Rocha, Estado nacional, imprensa, cultura 
política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLIVEIRA, G. A. L. Chronistas e Atlantes: Justiniano José da Rocha, Firmino Rodrigues 
Silva e o Regresso Conservador (1836-1839). 
 

ABSTRACT 
 

The following essay has its main objects of study the press and the politics in Brazil Empire, 
specifically two journals, O Cronista and O Atlante, edited in the Imperial Court by Justiniano 
José da Rocha and Firmino Rodrigues Silva, between the years of 1836 and 1839, period 
when the Regresso Conservador took force. From the analysis that appears in these periodical 
sheets, the developed research pursuits to reflect about the definition process of the regressists 
demands, led by Bernardo Pereira de Vasconcelos, against the progressists, mainly to the 
government of regent Feijó. Awaring to the convergences and divergences between the 
opinions from both journalists mentioned and the leader of the Regress, about themes such as 
religion, slavery, adulthood and the interpretation of the Additional Act, this work privileges 
the public space dynamic, the construction of sociabilities and the (trans) formation of 
political culture in the definition of the Regress process as a political project. The same 
project that is inserted in the dynamic of the construction and affirmation of the national State 
and society in imperial Brazil. 
 
Keywords: Regresso, Justiniano José da Rocha, national State, press, political culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Escrever a história é, por excelência, um ato de questionamento que busca revelar 

perguntas e respostas inéditas a cada visão que surge do relacionamento entre sujeito e objeto 

da operação historiográfica. Leva-se, nesta dinâmica, o fardo do passado com a pena 

embebida nos processos que tornam o tempo constante, devir, como Cronos a devorar seus 

rebentos. Pensar a história é perceber ainda que, apesar da aparente inevitabilidade das 

marcações temporais, o próprio Cronos, que é o tempo, foi traído por seu afã e de um 

descuido despertou a sabedoria em Zeus que, com Mnemosine, concebeu Clio. Musa aflorada 

em memória e sabedoria, a história não se furtou à herança do tempo, mas a ele aditou as 

lembranças e certa dose de prudência. Para lembrar, discernir, pontuar, e analisar, Clio se 

presta a mediar o caos humano. Sua missão é árdua, combativa e, no encalço dessas tramas, 

repleta de horizontes políticos. O presente trabalho versa uma dentre as inúmeras, senão 

infinitas, tramas de Clio. Uma trama de Cronistas, de Atlantes e do Regresso. 

 Por algum tempo, certa perspectiva relegou os fatos políticos, seus atores, instituições 

e implicações, ao nível da superfície dos processos históricos. Em nome de uma análise que 

privilegiasse os atores coletivos e as estruturas econômicas, tais estudos perceberam o 

domínio do político como um desdobramento de fatos sem profundidade estrutural, 

esfacelados na sua manifestação dos aspectos conjunturais. 1 Contudo, não é prudente pensar 

a história política dissociada das aparentemente corriqueiras manifestações e disputas de 

poder que emanam no contexto da polis. 2 Antes, é preciso associar os níveis da realidade que 

se revelam, a partir das fontes, no exercício da análise, sem esquecer-se do compromisso com 

o rigor científico. 

 Reconhecendo a importância do domínio do político, faz-se necessário, para além da 

relevância conferida à autonomia deste campo, pensar a sua relação com as várias dimensões 

do social:  

 
Referir-se ao político e não à política, é falar do poder da lei, do Estado e da nação, da 
igualdade e da justiça, da identidade e da diferença, da cidadania e da civilidade; em 

                                                        
1 Para uma análise sobre a questão, ver: FERREIRA, Marieta de Moraes. A Nova “Velha História”: O Retorno 
da História Política. Revista Estudos Históricos - UFRJ –1992/10 vol. 05, pp. 265-271; GOMES, Ângela de 
Castro. Política: história, ciência, cultura etc. Estudos Históricos - Historiografia, Rio de Janeiro, v.9, nº 17, 
p.59-84, 1996; RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, pp. 13-37.  
2 Para uma análise sobre o significado histórico do termo política, na sua relação com os arranjos e disputas de 
poder envolvendo as demandas e valores emanados dos domínios do Estado e da sociedade, ver: BOBBIO, 
Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: Ediouro, 1993, pp. 
954-962. 
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suma, de tudo aquilo que constitui a polis para além do campo imediato da competição 
partidária pelo exercício do poder, da ação governamental cotidiana e da vida 
ordinária das instituições. 3  
 

 Portanto, para além das idiossincrasias que envolvem as narrativas correlatas aos 

atores, grupos, fatos e instituições da política, é instigante buscar, nas tessituras dialógicas do 

político, um aspecto de construção múltipla, onde as formações sociais, culturais e 

econômicas estejam presentes, sendo pensadas na dinâmica de um determinado recorte 

espacial, temporal e, em verdade, humano.  

***  

 Entre as narrativas de determinados acontecimentos e a análise de determinantes 

estruturas, no ano de 1855, na Corte Imperial do Rio de Janeiro, circularia um panfleto que, 

em forma de um ensaio histórico, pensava a política a partir de “algumas palavras acerca da 

atualidade”. Nas primeiras linhas, podia-se ler:  

 
O estudo refletido da história nos patenteia uma verdade, igualmente pela razão e pela 
ciência do político demonstrada. Na luta eterna da autoridade com a liberdade há 
períodos de ação; períodos de reação, por fim, períodos de transação em que se realiza 
o progresso do espírito humano, e se firma a conquista da civilização. As constituições 
modernas mesmas não são senão o trabalho definitivo dos períodos de transação.4  
 

 Tais palavras foram escritas por um jornalista de ofício e advogado de formação, que 

foi responsável por grande parte dos excertos utilizados na presente pesquisa histórica. Neste 

sentido, como a história tem em sua base o aspecto testemunhal da vida humana5, cumpre 

mostrar como Justiniano José da Rocha apresentou, na ocasião de seu panfleto, o período da 

“reação” do qual fora testemunha. Referindo-se aos anos de 1836 e 1837, afirmava: 

 
Todas essas lições, todos esses debates entre o parlamento e o governo [Feijó], todo 
esse envolvimento da opinião, trouxeram enfim a renúncia do regente ao posto a que o 
haviam chamado os votos dos cidadãos, determinados especialmente pela recordação 
de energia com que, ministro da justiça, em dias lamentáveis pusera termo aos motins. 
Com a retirada do regente, com a formação de um novo ministério, saído do grêmio da 
oposição parlamentar, começaram a fazer-se nos hábitos públicos, na linguagem 
oficial, e nas leis, as mais importantes modificações. 6   

                                                        
3 ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010, p. 73. (Grifo do autor).  
4 ROCHA, Justiniano José da. “Ação; Reação; Transação. Duas palavras acerca da atualidade política no Brasil”. 
In: MAGALHÃES JR., R. Três panfletários do segundo reinado. São Paulo: Nacional, 1956, p. 163.  
5 Segundo Hannah Arendt, a palavra história estaria, na sua raiz etimológica grega, relacionada a um duplo 
significado, “testemunhar” e “indagar”. Ver: ARENDT, Hannah. “O conceito de história – antigo e moderno”. 
In: ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1988, pp. 69-70, nota de rodapé. Para 
uma profícua reflexão sobre a importância do testemunho na história, ver: BLOCH, March. Introduccion a la 
historia. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1952, pp. 51-65.  
6 ROCHA, Justiniano José da. Op. Cit., pp. 193-194.  
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  Ao que parece, para Justiniano, a “reação” fora um período onde ocorreram “as mais 

importantes modificações”. Mais que manobras em torno de Ministérios, oposição, regente, 

parlamento e governo, eram importantes as mudanças nos hábitos públicos, na opinião e nas 

leis. A “ciência do político” revelava, no panfleto, sua complexidade no contexto da 

construção do Estado nacional brasileiro. 

  Inserindo o presente trabalho na história do Brasil Imperial, esta introdução tenta 

explicar algumas das diretrizes conceituais e historiográficas que guiaram a análise dos 

escritos do início da carreira jornalística de Justiniano José da Rocha e Firmino Rodrigues 

Silva. Estes dois atores, figuras de proa na imprensa e na política do Império, foram as 

principais testemunhas escolhidas e inquiridas para que se pensasse aqui o período 

denominado Regresso Conservador, que teve seu processo gênese e organização na segunda 

metade da década de 1830. 7  

 Neste sentido, serão considerados dois periódicos nos quais escreveram os 

personagens históricos em questão, a saber, O Atlante e O Cronista. Estas folhas foram 

produzidas na Corte Imperial do Rio de janeiro entre os anos de 1836 e 1839, ou seja, durante 

um período crucial para o entendimento do Regresso Conservador ou “reação”, nos dizeres de 

Justiniano. Tais periódicos formaram o corpus documental mais significativo para esta 

investigação.  

 Entretanto, a pesquisa histórica revela um amplo espectro de possibilidades analíticas, 

as pistas deixadas nas fontes escolhidas pelo exegeta levam a outros caminhos. No caso do 

trabalho aqui desenvolvido, foram de grande importância alguns discursos parlamentares, 

panfletos políticos, cartas, Leis, relatórios de Ministérios, bem como outros periódicos 

coetâneos aos já destacados:  

 
Sería una gran ilusión imaginar-se que cada problema histórico se vale de un tipo 
único de documentos, especializado en este empleo. Al contrario, cuanto más se 
esfuerza la investigación por llegar a los hechos profundos, menos le es permitido 
esperar la luz si no es por medio de rayos convergentes de testimonios muy diversos 
en su naturaleza. 8 

                                                        
7 Sobre o marco temporal do Regresso Conservador, ver: BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. “O 
laboratório da nação: a era regencial”. In: GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil 
Imperial: v. II – 1831-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, pp. 90-94; CASTRO, Paulo 
Pereira de. A experiência Republicana, 1831-1840.  In: Sergio Buarque de Holanda (dir.) e Pedro Moacyr 
Campos (assist.). História Geral da Civilização Brasileira, t. II, O Brasil Monárquico, v. 2, Dispersão e 
Unidade. 5ª ed., São Paulo: Difel, 1985, p. 55; SILVA, Wlamir. O Regresso na Província de Minas Gerais. 
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 25, 2009, Fortaleza. Anais do XXV Simpósio Nacional de 
História – História e Ética. Fortaleza: ANPUH, 2009. CD-ROM. 
8 BLOCH, March. Op. Cit., p. 56.  
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Em consonância com o exercício de analise do político, preza-se por uma 

historiografia que leve em consideração as complexidades da realidade histórica, advindas da 

documentação pertinente à análise da imprensa como objeto de estudo. Assim, ao se 

reconhecer a necessidade dos documentos de naturezas diferentes na pesquisa, pugna-se por 

uma “História dos, nos e por meio dos periódicos” 9, visando à compreensão de alguns 

aspectos da realidade política do Império brasileiro, inclusive do período do Regresso.  

 A historiografia indica que o período regencial: “(...) pode ser considerado como um 

dos mais cruciais na história do Brasil, pela gama de propostas políticas que ali entraram em 

confronto, pelos rumos que seriam tomados a partir dele e como respostas às tensões então 

evidenciadas” 10. Neste momento, as discussões das prerrogativas constitucionais, e de 

concepções como cidadania e liberdade, corroboraram para a transformação e aprimoramento 

das relações entre os atores e as estruturas da esfera pública: 

 
(...) o período regencial pode ser visto como ensaio ou laboratório de experiências não 
apenas ou necessariamente republicanas, mas de amplo espectro político e social, 
fossem messiânicas, separatistas, federalistas, liberais e em parte democráticas (no 
sentido do aprimoramento de uma esfera pública marcada pela modernidade política e 
também por tentativas de combater algumas desigualdades sociais) e que aparecem 
com mais vigor na sociedade do que na organização do Estado. 11  
 

 Esta expansão teve pelo menos duas apropriações discursivas por parte de ensaístas e 

políticos do Império, as quais perfazem, elas mesmas, registros do processo em curso. Uma 

dessas apropriações, compartilhada por Conservadores e por Justiniano José da Rocha, 

disseminou a visão da desordem pública como principal característica do pós-abdicação. A 

outra vertente, emanada das hostes Liberais, salientou a importância daquele momento no 

sentido do triunfo das liberdades e do progresso da nação. 12 Estes trabalhos, produzidos no 

calor das lutas políticas do oitocentos, evidenciaram a centralidade do período regencial para 

a história do Brasil.  Além do mais, contribuíram para a definição e defesa dos projetos e 
                                                        
9 LUCA, T. R. de. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes 
históricas. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 111-153.  
10 LIMA, Ivana Stolze. “Imprensa, língua, nação e política nas Regências”. In: LESSA, Mônica Leite; 
FONSECA, Silvia Carla Pereira de Brito. Entre a Monarquia e a República: imprensa, pensamento político e 
historiografia (1822-1889). Rio de Janeiro: EDUERJ, 2008, p. 108.  
11 MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na 
Cidade Imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005, p. 135.  
12 Dentre outros autores que endossaram a argumentação dos Conservadores estão Paulino José Soares de Souza 
(Visconde do Uruguay), Joaquim Nabuco, Pereira da Silva e Moreira de Azevedo. Além destes coevos ao 
Império, encontra-se Otávio Tarquínio de Souza. Ao lado dos Liberais estavam Francisco de Salles Torres-
Homem, Theophilo Ottoni, Cristiano Ottoni e Tavares Bastos. Para uma síntese sobre estes dois 
posicionamentos, ver: BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. “O laboratório da nação: a era regencial”. In: 
GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial: v. II – 1831-1889. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2009, p. 55. 
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valores defendidos por esses dois grupos, que começariam a se delinear no Regresso a partir 

da dissolução da divisão política tripartite do pós-1831 e da clivagem 

regressistas/progressistas. 

 A partir da chamada Cisão Moderada, e da dissolução de Exaltados e Caramurus, a 

demarcação tripartite dos arranjos políticos imperiais começou a se redefinir em duas frentes 
13. Alguns fatos foram centrais para os rumos do referido processo. A partir de 1833, a facção 

Caramuru ficaria enfraquecida em decorrência da saída de José Bonifácio do cargo da tutoria 

imperial. 14 Em 1834, morreria o outrora imperador Pedro I em Portugal e, consumando o 

esfacelamento do grupo, era aprovado o Ato Adicional pelo legislativo brasileiro. Esta 

reforma, de caráter descentralizador, ainda coroou o esvaziamento das propostas exaltadas e 

evidenciou dissensões, no seio dos Moderados 15, que se adensariam com as eleições para 

regente único em 1835. O pleito teve duas candidaturas principais, a de Feijó e a de Holanda 

Cavalcanti (holandeses). Este último grupo fora organizado por Honório Hermeto Carneiro 

Leão que, segundo Paulo Pereira de Castro: “(...) afrontou os riscos de ser anatematizado 

como caramuru para pôr-se à frente de quantos resolvessem a romper com a servidão que o 

grupo de Feijó fazia pesar sobre o Partido Moderado”. 16 Ao final, Feijó ganharia o pleito, 

mas também inimigos políticos, principalmente Bernardo Pereira de Vasconcellos, que havia 

candidatado a regente e, sem sucesso, fora também excluído da composição ministerial após 

as eleições. Entretanto, as divergências políticas entre Feijó e Vasconcellos, mais do que 

problemas de ordem pessoal, dariam peso à “desagregação do partido moderado” e eram a 

manifestação das divergências entre futuros progressistas e regressistas. 17  

 Estariam abertas as portas para o Regresso, período observado, historiograficamente, 

sob uma perspectiva mecanicista, teleológica e dicotômica, na medida em que coloca essa 

“inflexão política de grande envergadura” 18 como reflexo de forças unívocas, sobretudo a 

                                                        
13 SILVA, Wlamir. Universidade Federal de São João Del Rei. Ser ou não ser liberal, eis a questão: a cisão da 
moderação mineira no contexto do Regresso (1834-1837). Anais eletrônicos XVI encontro regional de história 
ANPUH-MG, Belo Horizonte, 2008.  
14 BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. O Império em construção: projetos de Brasil e ação política na 
Corte regencial. 2004. (Tese de doutorado) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. UFRJ, Rio de Janeiro, pp. 
438-447.  
15 O Ato Adicional redefiniu as atribuições administrativas e jurídicas das Províncias, transformando os 
Conselhos Gerais de Província nas Assembleias Provinciais, além de extinguir o Conselho de Estado e 
estabelecer as normas para a eleição de um regente único.  
16 CASTRO, Paulo Pereira de. “A experiência Republicana, 1831-1840”.  In: Sergio Buarque de Holanda (dir.) e 
Pedro Moacyr Campos (assist.). História Geral da Civilização Brasileira, t. II, O Brasil Monárquico, v. 2, 
Dispersão e Unidade, São Paulo: Difel, 1985, p. 40. 
17 CASTRO, Paulo Pereira de, pp. 44-53.  
18 SILVA, Wlamir. Universidade Federal de São João Del Rei. Ser ou não ser liberal, eis a questão: a cisão da 
moderação mineira no contexto do Regresso (1834-1837). Anais eletrônicos XVI encontro regional de história 
ANPUH-MG, Belo Horizonte, 2008, p. 1.  
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burocracia estatal da Corte e os grupos que ostentavam os monopólios da crescente estrutura 

socioeconômica baseada na cafeicultura do Centro-Sul. 19 Tais grupos certamente foram 

centrais na dinâmica do referido processo político, entretanto sua ação se constituiu a partir 

das múltiplas relações estabelecidas entre os indivíduos e os círculos sociais aos quais eles 

pertenciam. 20 Portanto, se os potentados econômicos e alta burocracia estatal organizavam 

seus interesses nos domínios político-administrativos do Estado nacional em construção, não 

o faziam a partir de uma ação mecânica e unívoca, desvinculados de outros indivíduos, grupos 

e de valores em conflito. Esta perspectiva relacional da dinâmica política é aqui privilegiada e 

segue os apontamentos de Ilmar Mattos sobre a ação do que o autor chama de “classe 

senhorial” no Estado e na sociedade imperiais. 21   

Deste modo, esta pesquisa tem como objetivo compreender como, na aurora do tempo 

Saquarema, Justiniano José da Rocha e Firmino Rodrigues Silva se envolveriam nos embates 

políticos do dinâmico espaço público da Corte, em especial frente ao Regresso em formação. 

Busca-se analisar tal período como um processo onde as propostas políticas se encontravam 

em discussão, abertas a clivagens e redefinições. Partindo das discussões e demandas que 

eram aventadas, sobretudo, por Bernardo Pereira de Vasconcellos, líder do movimento, o 

trabalho se ocupará da análise dos posicionamentos elencados nos periódicos O Atlante e O 

Cronista. Estas folhas eram redigidas por Justiniano e Firmino e, apesar da oposição a Feijó, 

não estariam em acordo com Vasconcelos o tempo todo, quebrando a noção de um acordo 

tácito entre chamados regressitas. Portanto, os impressos citados eram vetores de valores, 

inseridos na discussão referente ao liberalismo constitucional e sob o primado da razão, mas 

que ao mesmo tempo se configurava em uma sociedade onde instituições escravistas e 

monárquicas prevaleciam como bases de sua formação.  
De acordo com Schwarz, o liberalismo no Brasil estaria em um contexto de ideias fora do 

lugar, sendo a escravidão o grande empecilho ao desenvolvimento desta doutrina de origem europeia. 
22 Entretanto, a especificidade do contexto brasileiro fez com que as noções e práticas 

                                                        
19 No que se refere à importância dos magistrados e burocratas para a consolidação do Império brasileiro, o 
principal trabalho é o de José Murilo de Carvalho. O autor aponta o treinamento e a prática desses funcionários 
públicos como os principais elementos na consolidação de uma perspectiva político-administrativa onde o 
Centro se sobrepôs às províncias: CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: A elite política 
imperial; Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, Relume-Dumará, 1996. 
20 Dentre os autores que apontaram para a dinâmica dos grupos e indivíduos no sentido da relação entre os 
domínios da política e da economia no momento do Regresso estão Alcir Lenharo e Needell: LENHARO, Alcir. 
As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1808-1842. São Paulo: 
Símbolo, 1979, pp. 30-31, 107-139; NEEDELL, Jeffrey D. The Party of order: the conservatives, the state, and 
slavery in the brazilian monarchy, 1831-1871. Stanford: Stanford University Press, 2006, pp. 23-29. 
21 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo Saquarema. São Paulo, Hucitec, 2004.  
22 SCHWARZ, Roberto. “As ideias fora do lugar”. In: SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma 
literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1977, pp. 13-28. 
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relativas a tal forma de pensamento fossem ressignificadas: “(...) foi na prática política que se 

estabeleceram os limites e as possibilidades de apropriação do credo liberal. Seus postulados 

acabaram tomando múltiplas feições, de acordo com as circunstâncias históricas e os grupos 

sociais a ele identificados”. 23 Portanto, ao longo do presente trabalho o liberalismo aparecerá 

como um pensamento político, assentado na razão e nas prerrogativas constitucionais, 

constituído em múltiplos lugares que, a despeito de um pretenso idealismo, corroboraram para 

diversas apropriações, inclusive relacionadas ao catolicismo romano e à escravidão, assuntos 

dos capítulos 2 e 3 respectivamente. Neste momento, para a melhor compreensão do processo 

que envolve este instigante universo do periodismo oitocentista, inserido no domínio plural do 

político, cumpre ainda elencar os principais suportes conceituais que auxiliaram o presente 

trabalho. Para além dos estudos, já comentados, de René Rémond24 e Pierre Rosanvallon25, as 

noções de espaço público, sociabilidades e cultura política foram essenciais.  

 No que se refere à ideia de espaço público, se faz necessário destacar a obra de Jürgen 

Habermas. No livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, o autor analisa a dinâmica do 

conceito de esfera pública a partir de uma perspectiva histórico-sociológica. Tendo a imprensa 

e os órgãos estatais como realidades dialéticas, Habermas salienta uma dinâmica onde os 

interesses do privado e do público encontram-se institucionalmente representados, tecendo 

conflitos e arranjos, no momento em que ocorrem as disputas pelo domínio da opinião 

pública26 que, segundo Marco Morel, no contexto da independência do Brasil: “Entra em cena 

(...) como instrumento de debates, referência e fonte de legitimidade política, distinguindo-se 

pois da soberania do monarca”. 27  

 Considerando a dinâmica das atividades políticas e intelectuais na realidade histórica 

do Brasil independente, pode-se dizer, então, que a imprensa foi uma das organizações que 

corroborou sobremaneira para a constituição de tal dimensão. A partir da formação de uma 

atividade jornalística essencialmente política, fundamentada no apelo à razão, é que as mídias 

impressas começaram a se fortalecer e cumprir uma função de mobilização da opinião pública 

nos espaços de debate e reflexão sobre governo e sociedade:  

 

                                                        
23 PEIXOTO, Antonio Carlos (org.). O liberalismo no Brasil imperial: origens,conceitos e prática. Rio de 
Janeiro: Revan, 2001, p. 104. 
24 RÉMOND, René. Op. Cit.   
25 ROSANVALLON, Pierre. Op. Cit.  
26 Segundo Marco Morel, os trabalhos de Habermas e Koselleck trazem reflexões como “ponto de partida” para 
os estudos sobre a opinião pública. O autor faz uma análise do conceito à luz da realidade histórica da Corte 
Imperial: MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: impernsa, atores políticos e sociabilidades 
na Cidade Imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005, pp. 200-218.  
27 Idem, ibidem, p. 207.  
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Uma esfera pública funcionando politicamente aparece primeiro na Inglaterra na 
virada para o século XVIII. Forças que querem então passar a ter influência sobre as 
decisões do poder estatal apelam para o público pensante a fim de legitimar 
reivindicações ante este novo fórum. 28  
 

Portanto, essa funcionalidade política da esfera pública teve papel fundamental no 

Império brasileiro. Neste sentido, as frentes que se organizaram em busca das fileiras do 

governo sintetizavam suas propostas em um espaço público em constante transformação que, 

segundo Morel, indica: 

 
(...) a cena ou esfera pública, onde interagem diferentes atores, e que não se confunde 
com o Estado; e esfera literária e cultural, que não é isolada do restante da sociedade e 
resulta da expressão letrada ou oral de agentes históricos diversificados; e os espaços 
físicos ou locais onde se configuram estas cenas ou esferas. 29  
 

Portanto, o conceito elencado dá suporte à presente pesquisa na medida em que 

engloba o objeto histórico imprensa inserido em uma sociedade onde  as atividades 

intelectuais aconteciam em espaços diversos – periódicos, parlamento, instituições religiosas e 

literárias. Tais lugares não eram necessariamente monopolizados pelo governo ou por grupos 

políticos organizados, mas possuíam um importante papel na afirmação das identidades 

políticas destes, como no caso de progressistas e regressistas. Neste ínterim, estavam 

reunidos atores, como Justiniano e Firmino, donos de diferentes trajetórias, interesses e 

bagagens culturais que se revelavam na trama do espaço público, um espaço de sociabilidade: 

 
Ya sea para proclamar “el buen gusto” de alguna iniciativa cultural, para destacar la 
necesidad de instaurar prácticas que puedan recomponer un mundo de relaciones 
sociales sacudidos por las guerras de independencia, para definir el espacio de 
producción de la opinión pública o para pensar las modalidades de integración de la 
plebe a una sociedad trasformada en principio de soberanía, la noción de 
« sociabilidad » nos brinda una nueva clave para abordar la historia política del siglo 
XIX.30 
 

A discussão sobre o conceito de sociabilidade baseia-se na discussão de Maurice 

Agulhon. Pensar as relações humanas sob os auspícios de tal conceito leva a um 

questionamento das possibilidades inerentes à dinâmica entre a organização social e as 

                                                        
28 HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 75.  
29 MOREL, Marco. Op. Cit., p. 18.  
30 GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar. « La « sociabilidad » y la historia politica   » Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos [Online], Biblioteca dos Autores do Centro, González Bernaldo, Pilar, posto online no dia 17 Fevereiro 
2008, consultado  04 Novembro 2012. URL : http://nuevomundo.revues.org/24082 ; DOI : 
10.4000/nuevomundo.24082  
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capacidades individuais de inserção e criação grupos em diferentes dimensões da realidade 

histórica:  

 
(...) puede apreciarse de manera diferencial em el espacio e em el tiempo. (...) em el 
espacio, es la sociabilidad de los franceses, de los parisinos...; em el tiempo, es la 
sociabilidade vinculada a las Luces, al progresso de uma civilización más refinada o 
incluso al de la democracia. 31 
 

 Assim, dada a possibilidade de avaliar as dimensões da sociabilidade no tempo e no 

espaço, busca-se a integração entre os atores escolhidos e outros nomes que surgem, 

inevitavelmente, através de um espaço institucionalizado. A ação na imprensa é a chave para 

pensar aqui a criação de um grupo em redor de determinados códigos políticos, ou seja, a 

partir do desenvolvimento da imprensa periódica como parte da cena pública no Brasil é que a 

sociabilidade surge como conceito pertinente à metodologia:  

 
Una evolución progressiva de la sociabilidad consistirá, entonces, em la aparición de 
associaciones voluntarias (el partido, el club, por oposición a la família, el taller, el 
estado) cada vez más numerosas y diversificadas, y, por outro lado, em el passo del 
estadio informal (jovens futbolistas em um terreno baldio) al estadio formal (club 
desportivo). 32 
 

 As duas características elencadas acima se aplicam ao círculo estudado aqui, pois, 

Justiniano e Firmino “Haviam-se conhecido em São Paulo, contemporâneos de academia” 33, 

tal encontro se deu pelos idos de 1833. Poucos anos depois, em 1836, os dois amigos 

fundavam O Cronista. Portanto, a afinidade vinda de um encontro “informal” de academia, 

transformou-se em uma ação voluntária dentro de uma instituição de imprensa “formal”, o 

jornal O Cronista. Foi neste órgão que os jovens recém-formados pela faculdade de direito de 

São Paulo começaram a travar suas batalhas na imprensa.  

Neste sentido, as noções de itinerário, geração e sociabilidade apresentam valiosos 

apontamentos para o estudo da história política. 34 A relação desses níveis de análise com a 

dinâmica do espaço público no ocaso do período das Regências é essencial. Cronistas e 

Atlantes não elaboraram suas opiniões e ideias de modo descolado do Regresso Conservador, 

                                                        
31 AGULHON, Maurice. El circulo Burgues. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editorres; Argentina; 2009, p. 33.  
32 Idem, ibidem, p. 39.   
33 MASCARENHAS, Nelson Lage. Um jornalista do império: Firmino Rodrigues Silva. São Paulo: Nacional, 
1961, p. 10.  
34 As noções de itinerário, gerações e sociabilidade são trabalhadas em: SIRINELLI, Jean-François. “Os 
intelectuais”. In: REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: ed. FVG, 2003, pp. 244-262. 
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dos grupos que se formavam e agiam em torno de seus interesses e dos interesses do Estado 

nacional.  

Após esta síntese acerca da complexa rede que envolve o conceito de sociabilidades, é 

necessário pensar a maneira através da qual esses indivíduos se organizaram, suas afinidades 

políticas e pessoais: “O estudo dessas redes de sociabilidade no campo intelectual faz surgir a 

importância da questão dos valores, e invalida portanto os estudos em simples termos de 

maximização de interesse”. 35 Portanto, os fatores que influenciam a formação dos círculos de 

sociabilidade são diversos e se definem no cruzamento entre os interesses individuais e os do 

grupo.  

Cumpre, neste momento, elencar o terceiro e último conceito fundamental ao presente 

trabalho, o de cultura política: “Nos dias atuais é muito influente a percepção de que a cultura 

determina o desenrolar dos acontecimentos, da mesma forma como décadas atrás se pensava 

que a economia ou os interesses sociais ofereciam a chave para compreender a dinâmica da 

história”. 36 Diante da carga de subjetividade que a palavra cultura carrega e das análises do 

campo político que se fundamentaram a partir de tal perspectiva 37, é necessário que se faça 

uma definição mais precisa de cultura política, que é: “(...) um fenômeno de múltiplos 

parâmetros, que não leva a uma explicação unívoca, mas permite adaptar-se à complexidade 

dos comportamentos humanos”. 38 O presente trabalho adota a noção de cultura política de 

Sirinelli, desenvolvida por Bernstein como: “(...) uma espécie de código e de um conjunto de 

referentes, formalizados no seio de um partido ou, mais largamente, difundido no seio de uma 

família ou de uma tradição políticas”. 39  

 Neste sentido, entende-se o período do Regresso Conservador como um momento 

onde os valores sociais ligados à monarquia e à constituição, ao catolicismo e ao escravismo, 

foram discustidos e contribuíram para (trans) formação dos códigos da cultura política liberal 

no Império do Brasil. Os valores da modernidade e do Antigo Regime, em seus conflitos e 

sobreposições, eram levados a público na imprensa, no parlamento e nos espaços de 

                                                        
35 DOSSE, François. História e Ciências Sociais. Bauru, SP: Edusc; 2004, p. 306. 
36 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. “Desafios e possibilidades na apropriação de cultura política pela historiografia”. 
In: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Culturas políticas na história: novos estudos. Belo Horizonte, MG: 
Argvmentvm, 2009, p.14.  
37 Sobre a cultura política como uma leitura dos processos políticos a partir da “avaliação subjetiva do ator”, ver: 
KUSCHNIR, Karina e CARNEIRO, Leandro Piquet. As dimensões subjetivas da cultura política. Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, vol. 13, n. 24, 1999, pp. 227-250.  
38 Idem, ibidem.  
39 BERNSTEIN, Serge. “A Cultura política”. In: RIOUX, Jean-Pierre & SIRINELLI, Jean-François. Para uma 
História Cultural. Lisboa, Estampa, 1998, p. 350.   



23 
 

sociabilidade intelectual, bem como incorporados por grupos políticos organizados no interior 

das instituições do Estado nacional.   

Na perspectiva regressista, diante de um Império com Províncias diferentes no tocante 

às suas demandas políticas, econômicas e sociais, a escravidão poderia ser a base do 

progresso; a Igreja católica, em seu movimento de contestação ao laicismo, poderia fornecer 

um corpus moral para a sociedade; a constituição deveria representar a força do Centro na 

garantia da unidade territorial, jurídica e na demarcação dos “mundos” 40, a partir de uma 

certa liberdade e da igualdade de direitos entre os cidadãos proprietários. 41 Tais assuntos, 

dentre outros, serão abordados nas páginas que seguem e, feitos esses apontamentos relativos 

à funcionalidade dos conceitos adotados para esta proposta, cumpre ainda elencar 

sinteticamente o teor de cada um dos quatro capítulos que dão corpo ao trabalho.  

*** 

No primeiro capítulo busca-se seguir alguns passos da trajetória dos jornalistas 

estudados. Procura-se ainda analisar algumas das influências políticas dos periódicos O 

Atlante e O Cronista, bem como seus possíveis subsidiários. Percebendo as opiniões de 

Justiniano e Firmino sobre assuntos polêmicos, como a Revolução Farroupilha e a 

Cabanagem, a primeira parte do presente estudo busca revelar o contexto do Regresso como 

um momento de dúvidas sobre os rumos do Estado nacional e de busca por soluções aos 

problemas do mesmo. Preza-se ainda por apresentar a diversidade de opiniões reveladas no 

espaço público e em meio aos círculos de sociabilidade nos quais se inseriram os personagens 

em questão.  

 O segundo capítulo ocupa-se de um tema caro ao século XIX e ao momento das lutas 

entre os elementos do Ancien Régime e as novas perspectivas do liberalismo constitucional, a 

saber, a questão religiosa. Ao elencar as opiniões e análises que envolvem a religião, busca-se 

perceber como o assunto dividiu grupos políticos no final das regências. De um lado, o clero 

liberal, liderado pelo padre Feijó, partidários de reformas como a abolição da obrigatoriedade 

do celibato; de outro lado, Vasconcelos e o arcebispo D. Romualdo Seixas, defensores da 

tradição romana. Em meio a estas lutas, Justiniano e Firmino compartilharam as opiniões de 

Vasconcellos, fortalecendo a oposição a Diogo Antônio Feijó. No momento em que 

                                                        
40 Ilmar Mattos postula a divisão da sociedade imperial em três mundos, do trabalho, do governo e da desordem. 
In: MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., pp. 122-141.  
41 A ideia de cidadania no século XIX continha as suas especificidades e se fundamentava na exclusão dos não-
proprietários dos direitos políticos, inclusive por parte dos doutrinários franceses: BÉNICHOU, Paul. El tiempo 
de los profetas: Doctrinas de La época romántica. Mexico, CEHILA/ Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 36; 
CARVALHO, José Murilo de (org.). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007. 
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discutiam-se os rumos da monarquia, o catolicismo, e sua influência no Estado e na sociedade 

imperiais, parecia dividir opiniões e grupos políticos.  

 Dando continuidade aos problemas de grande dimensão para a história política do 

século XIX e do Império brasileiro, o terceiro capítulo busca refletir a temática da escravidão. 

Neste caso, os jornalistas estudados demonstraram opiniões contrárias à manutenção do 

tráfico e cobraram o cumprimento da lei de 1831. Tal opinião ia de encontro à ação de 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, ferrenho defensor do tráfico de cativos africanos. Contudo, 

após a ascenção de Vasconcelos e seu gabinete de 19 de setembobro de 1837, percebe-se um 

arrefecimento nas discussões sobre o tráfico e a escravidão n’O Cronista. Portanto, mesmo 

entre os opositores de Diogo Antônio Feijó, havia espaço para as divergências e para as 

críticas desferidas à escravidão por alguns setores da intelectualidade liberal. Cumpre destacar 

tal questão mesmo que, com o tempo, a força do Regresso tenha conseguido se sobrepor às 

opiniões divergentes apresentadas por Justiniano e Firmino.   

 No quarto e último capítulo são discutidos dois temas centrais para a compreensão da 

reação monárquica, a Maioridade e a interpretação do Ato Adicional de 1834. Na maioria das 

vezes em que se discute a Maioridade, fala-se no Golpe desferido em 1840, entretanto as 

propostas de maioridade começaram já na metade da década de 1830 e, para o presente 

trabalho, importa a manobra de Vasconcelos em torno da Princesa Januária. No ano de 1836, 

Vasconcelos e D. Romualdo Seixas arquitetaram uma possível elevação da irmã de D. Pedro 

II à Regência do país e, apesar do fracasso, o tema foi alvo de debates na imprensa e no 

parlamento. Novamente, Justiniano e Firmino se colocariam contra o líder do Regresso, 

repudiando a possível maioridade da princesa. Para além deste mote, e relacionado ao mesmo, 

discute-se a questão do Ato Adicional, reforma ocorrida em 1834 e que foi fortemente 

questionada pela ala regressista. Portanto, a última parte do trabalho ocupa-se, em certa 

medida, da monarquia e da constituição, dando ênfase à maneira através da qual os atores aqui 

estudados pensaram essas importantes dimensões do Estado e da sociedade imperiais e se 

posicionaram diante do horizonte em que o Regresso se apresentava. 
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1 JUSTINIANO JOSÉ DA ROCHA E FIRMINO RODRIGUES SILVA: CRONISTAS 
E ATLANTES NO REGRESSO 
 

Justiniano José da Rocha escrevia de improviso, e com facilidade até hoje 
não igualada; Firmino meditava antes de escrever: eram ambos 
eloquentes; aquele, porém, menos, e este mais zeloso da beleza da fórma 
e do apuro do estilo: Rocha excedia a Firmino na estratégia e na 
habilidade com que explorava as contradições de idéias e as indisposições 
pessoais dos adversários, procurando pô-los em discórdia; Firmino 
cuidava muito mais do que Rocha na fortaleza da argumentação 
calculada: um e outro foram primorosos e esforçados paladinos da 
imprensa: em Rocha havia combinação de Aquiles com Ulisses; em 
Firmino predominava Aquiles até com sua vulnerabilidade pelo 
calcanhar, porque de fina suscetibilidade e irritável, às veses ferido pela 
injúria, excedia-se, reagindo na polêmica. Foram ambos grandes nas 
campanhas da tribuna universal; mas Justiniano Rocha era de mais largos 
e inspirados planos para commandar em chefe, e Firmino mais arrojado e 
de ígnea bravura para carregar sobre as hostes contrárias. 1  
 

 Foi assim que Joaquim Manoel de Macedo descreveu as características jornalísticas 

dos amigos Justiniano José da Rocha e Firmino Rodrigues Silva. O tom de exaltação do texto 

é compreensível, pois, se tratava de um discurso sobre a morte dos principais vultos da cena 

pública brasileira no ano de 1879, ano em que morrera o senador Firmino. Contudo, o excerto 

traz uma interessante descrição sobre estilos de escrita política, bem como acerca dos 

temperamentos dos personagens, demonstrando que, quase como uma equipe, os dois atores 

estiveram sempre na luta diária dos periódicos, de modo intenso e combativo. Assim, uma 

amizade que começara na Faculdade de Direito em São Paulo pelos idos de 1833, durando até 

1862, quando morreu Justiniano, teve como mola propulsora a paixão de ambos pela política 

e pelas letras.  

Tomando como base o início da carreira dos advogados, citados acima, o presente 

capítulo tem como intuito analisar a maneira através da qual eles apresentaram suas ideias e se 

posicionaram diante das articulações e lutas do período do Regresso Conservador, pois, 

durante este conturbado contexto político circularam as publicações d’O Atlante e d’O 

Cronista. Seguindo algumas pistas referentes aos itinerários 2 intelectuais dos jornalistas em 

questão, cumpre perceber como, nestes dois órgãos da imprensa de oposição ao regente Feijó, 

Justiniano José da Rocha e Firmino Rodrigues Silva começaram suas trajetórias na cena 

                                                        
1 MACEDO, Joaquim Manoel de. Discurso: sessão magna anniversaria do IHGB no dia 15/12/1879. RIHGB, 
tomo 42, parte II, 1879, p. 336.  
2 A noção de itinerários apoia-se nas análises de Jean-François Sirinelli e aparece como um importante elemento 
das redes de sociabilidade intelectual. Para tanto, leva-se em conta a multiplicidade dos espaços e atores que 
podem se revelar ao seguir alguns passos dos jornalistas estudados. Ver: SIRINELLI, Jean-François. “Os 
Intelectuais”. In: RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, pp. 231-269.  
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pública, fortaleceram suas afinidades intelectuais e se aproximaram de alguns importantes 

nomes da política do século XIX.  

 

1.1  Justiniano José da Rocha  
 

A maioria dos autores que se debruçaram sobre os eventos da vida de Justiniano José 

da Rocha afirmam que seu nascimento se deu a oito de novembro de 1812, no Rio de Janeiro. 

Alguns deles também levantaram dúvidas acerca dos nomes de seus verdadeiros pais. 3 Até 

mesmo os esforços de Elmano Cardim, biógrafo de Rocha, mostram datas desencontradas. 

Em texto publicado a 10 de outubro de 1962, para a conferência comemorativa pelos 100 anos 

da morte do jornalista e político Conservador, Cardim afirma que o verdadeiro natalício de 

Rocha teria sido a 8 de novembro de 1811 e, no que tange aos progenitores do referido 

personagem:  

 
Da certidão de batismo de Justiniano, celebrado pelo coadjutor Antônio Ferreira 
Ribeiro, em 4 de janeiro de 1812, consta, além do nome dos seus pais, o lugar de 
nascimento deste, sendo ele José Caetano da Rocha, dado como nascido em 
Pernambuco, e ela, d. Maria Luisa Muzzi, dada como natural do Rio de Janeiro. 4   
 

Entretanto, dois anos depois, o mesmo autor lançava uma biografia do jornalista com 

base no texto para a conferência. Desta vez, a data afirmada seria outra: “Nascido em 28 de 

novembro de 1811, Justiniano foi batizado no dia 4 de janeiro de 1812”. 5 Ao que parece, o 

documento consultado fora o mesmo, a certidão de batismo. Mesmo assim, fica a dúvida 

acerca do dia exato em que nasceu o personagem aqui elencado. Cumpre agora, de modo 

sucinto, destacar alguns cargos da vida pública de Justiniano, bem como alguns momentos 

significativos de sua trajetória.  

Cursou as primeiras letras na França “(...) mandou-o o pai, José Caetano da Rocha, 

estudar em Paris, onde cursou o Liceu Henrique IV, obtendo prêmios de aplicação”. 6  No 

Brasil, bacharelou-se em Direito pela faculdade de São Paulo entre os anos de 1829 e 1833, 

quando integrou o corpo de colaboradores da Revista da Sociedade Filomática. Fez parte do 

primeiro corpo docente do Colégio Pedro II, em 1838, onde lecionou geografia e história. 

                                                        
3 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário bibliographico brazileiro. Rio de Janeiro: Conselho 
Federal de Cultura, 1970, p. 269, vol. 5; MAGALHÃES JR., R. Três panfletários do segundo reinado. Sao 
Paulo: Nacional, 1956, P. 130.  
4 CARDIM, Elmano. Justiniano José da Rocha. RIHGB, v. 257, 1962, p. 89.    
5 Idem. Justiniano José da Rocha. São Paulo: Nacional, 1964, pp. 8-9.  
6 VIANNA, Hélio. Justiniano José da Rocha. RIHGB, v. 243, 1959, p. 20.  
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Além de professor no Pedro II, “Em 1841, foi nomeado lente de Direito da Escola Militar do 

Rio de Janeiro, com honras de capitão honorário”. 7 Em 1837, quando Bernardo Pereira de 

Vasconcelos se coloca à frente do chamdo “Ministério das Capacidades”, Justiniano fora 

convocado para a direção do Correio Oficial. No final da década de 1830, o advogado foi 

ainda membro do Conselho de Instrução Pública da Corte, do IHGB e censor do 

Conservatório de Arte Dramática. Na política, ocupou o cargo de deputado pela província de 

Minas Gerais na quinta (1842-1844), oitava (1849-1852) e nona (1853-1856) legislaturas. 

Publicou livros de História, Geografia, Direito, além de traduzir importantes autores da 

literatura universal como Alexandre Dumas. 8  

  Apesar de todas as ocupações exercidas durante sua vida, foi no jornalismo que 

Justiniano se destacou, por sua facilidade de redação e por seus textos combativos. Seu talento 

serviu aos interesses do Partido Conservador durante toda a década de 1840 nas páginas do 

periódico O Brasil. 9 O trabalho de redigir tal periódico fora-lhe conferido por Paulino José 

Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, que conhecera Rocha em São Paulo: “(...) em 

setembro de 1835, eram os dois, Paulino e Justiniano, nomeados delegados, pela Grande Loja 

Paulistana (...)”. 10 Assim, os laços que aproximariam Rocha de Uruguai foram firmados já 

durante a faculdade, pois “as relações de Justiniano com Paulino foram de amigos íntimos”. 11 

Já nos tempos de faculdade em São Paulo, começava a saga político-jornalística daquele que 

era tido como um dos principais sustentáculos das demandas Saquaremas na imprensa, tanto 

que, com a sua morte, em 1862, coube a Firmino “(...) o cetro do jornalismo conservador”. 12  

À parte de seu talento, Rocha foi acusado de escrever em troca de benefícios em 

dinheiro e até mesmo de escravos. Tal fato gerou muitas polêmicas, culminando em um 

desentendimento com o Marquês de Paraná nas sessões da câmara em 1855. 13 Entretanto, ao 

que parece, as desavenças iam além de questões pessoais, pois, em um primeiro momento, 

                                                        
7 CARDIM, Elmano. Justiniano José da Rocha. São Paulo: Nacional, 1964, p. 54.  
8 CARDIM, Elmano Op. Cit.; COELHO, Odette Penha. A expressão do sentimento nacional na Revista da 
Sociedade Filomática. Rev. Let., São Paulo, 20:21-31, 1980; MASCARENHAS, Nelson Lage. Um jornalista do 
império: Firmino Rodrigues Silva. São Paulo: Nacional, 1961; SOUZA, José Antônio Soares. Cartas de 
Justiniano José da Rocha ao Visconde do Uruguai. RIHGB, v. 220, 1953; SACRAMENTO BLAKE, Augusto 
Vitorino. Op. Cit. VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Imperial: 1822-1889. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2002.    
9 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., p.189. 
10 SOUZA, José Antônio Soares de. Op. Cit., p. 340. 
11 Idem, ibidem; p. 339.  Para uma análise sobre o pensamento do Visconde do Uruguay acerca da estrutura 
político-administrativa do Estado imperial brasileiro através de uma análise comparativa em relação à obra do 
Liberal Tavares Bastos, ver: FERREIRA, Gabriela Nunes. Centralização e descentralização no Império: o 
debate entre Tavares Bastos e Visconde de Uruguai. São Paulo: Editora 34, 1999. 
12 MASCARENHAS, Nelson Lage. Op. Cit., p. 261.  
13 NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império. 5ª edição. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. Vol. 1, pp. 199-
205.  
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Justiniano se mostrara contrário à política da Conciliação defendida e articulada pelo Marquês 

de Paraná, intriga que lhe teria servido como empecilho à conquista de um espaço mais 

glorioso nas fileiras da política Imperial. Por isso, por sua posição aguerrida em favor do 

partido da ordem, o jornalista ficou marcado na história do Brasil Império como pena a 

serviço dos Conservadores: “Tinha, porém, em seu desfavor, a condição de haver sido quase 

sempre um jornalista governamental, interpretando a tarefa ingrata de intérprete do 

pensamento conservador e de defensor dos ministérios desta facção (...)”. 14 Tal denominação 

não persistiu somente pela veia jornalística de Justiniano, mas também por sua contribuição à 

história, matéria na qual era versado e através da qual construiu uma das mais famosas 

interpretações sobre o período de início da construção do Estado nacional brasileiro - o 

panfleto “Ação, Reação e Transação” -, interpretação esta consoante com a versão 

conservadora da realidade monarquista e liberal do Brasil de então, que marcou época e 

continua a ser analisada até os dias de hoje, gerando polêmicas sobre a sua verdadeira 

intenção. 15  

Deste modo, percebe-se, em Justiniano, um ator de vida polêmica, homem público que 

durante toda a sua vida não deixou de lado as batalhas da política, apesar de todas as 

dificuldades que passou. Durante a trajetória deste personagem nas fileiras do jornalismo 

político, apareceram alguns importantes personagens do Império brasileiro, incluindo grandes 

estadistas, que certamente perceberam a vantagem que significaria ter uma pena tão hábil 

como arma nas batalhas da imprensa. Por outro lado, apareceram também os que se 

indispuseram com o polêmico Rocha, pois, não só de louros vivem os talentos da tribuna. 

Busca-se agora voltar ao início da carreira deste ator, para refletir sobre sua relação de 

                                                        
14 MAGALHÃES JR, R. Op. Cit., p. 128.  
15 As especulações acerca do verdadeiro motivo pelo qual Justiniano teria escrito “Ação, Reação e Transação” 
geraram opiniões divergentes ao longo das análises que se ocuparam do opúsculo. Alguns autores consideram o 
panfleto como obra apologética à política de conciliação do Marquês de Paraná: CARDIM, Elmano. Justiniano 
José da Rocha. RIHGB, v. 257, 1962, p. 112; MAGALHÃES JR, R. Op. Cit., p. 146.  Outras análises afirmam 
que o conteúdo do texto seria de críticas à política de Honório Hermeto: BARMAN, Roderick J. Justiniano José 
da Rocha e a época da conciliação. Como escreveu ação; reação; transação. RIHGB, v.301, 1973; 
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Ação, reação e transação: a pena de aluguel e a historiografia. In: 
CARVALHO, José Murilo de (org.). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007; VIANNA, Hélio. Op. Cit., p. 29. Vale ressaltar que a questão envolvendo a redação 
do panfleto envolve também mais traços das sociabilidades políticas de Justiniano José da Rocha, haja vista sua 
relação com Nabuco de Araújo e a oposição deste à política de Paraná, ver: GUIMARÃES, Lucia Maria 
Paschoal. Op. Cit. Para uma análise da perspectiva filosófica do texto, nos termos da dialética hegeliana, ver: 
JANOTTI, Maria de Lourdes. A falsa dialética: Justiniano José da Rocha. Trabalho apresentado no Xº simpósio 
da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, Niterói – RJ, julho de 1979. Dentre os 
autores que recomendaram a obra de Justiniano como umas análises profícuas da política Imperial estão: 
IGLÉSIAS, Francisco. “Vidas Políticas (1848-1866)”. In: HOLANDA, Sergio Buarque de. História Geral da 
Civilização Brasileira, tomo II, O Brasil monárquico, v. 3: Reação  e transação. São Paulo, 1967, p. 46; 
NABUCO, Joaquim. Op. Cit., p. 65 (Nota de rodapé).  
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conflitos e aproximações com o Regresso Conservador e relativizar as proposições que 

entendem o jornalista como um defesnsor da causa conservadora desde sempre.  

  

1.2 O Atlante  
 

No dia três de maio de 1836, terça feira, saía o primeiro número do periódico O Atlante. 

Era impresso pela Typographia Imparcial de Brito e subscrito na Casa dos Srs. Eduardo 

Laemmert. Aparecia na Corte Imperial o primeiro periódico de Justiniano José da Rocha, saía 

terças e sextas-feiras, contribuindo para insuflar a oposição ao regente Diogo Antônio Feijó, 

que passava por um delicado momento de seu governo. Por 80 réis, os ávidos leitores da 

imprensa política do Rio de Janeiro poderiam entrar em contato com a habilidade e perícia da 

ácida pena do senhor Rocha.  

 Com epígrafe sugestiva, a folha deixava clara a sua dimensão política: “Les lois sont 

les souveraines des souverains”. 16 Deste modo, vinham à baila alguns dos elementos 

fundamentais da realidade política da sociedade imperial, as “leis” e os “soberanos”, a 

constituição e o monarca, aquelas sempre à frente destes. Qualquer que fosse o “soberano”, 

mesmo que regente - ou, neste caso, principalmente o regente -, a constituição deveria estar 

acima de sua figura e de suas vontades. O liberalismo constitucional aparecia, assim, como 

um forte traço da cultura política liberal coeva.  Em um tempo onde o Estado nacional 

brasileiro, ainda na sua gênese, passava por um contexto de disputas e discussões em torno de 

quem seria sua figura de proa e como deveriam ser consolidadas suas leis, O Atlante vinha à 

luta para deixar suas impressões acerca das disputas políticas e suas ideias sobre o caminho a 

ser seguido por governo e sociedade.  

 Logo no primeiro artigo, vinha um panorama sobre as facções que dominavam as lutas 

em torno das instituições representativas do Império brasileiro naquele momento:  

 
A arena política do Brasil acha-se hoje ocupada por duas facções do audaz e 
aventureiro partido maquiavelicamente denominado moderado, que desde o ano de 
1831 tem dominado neste país, credor de melhor sorte: ambas se disputam o mando, 
ambas anelam completar separadas a ruína do Brasil, vasta empresa que juntas tão 
habilmente começaram. Depois de haverem sufocado toda a oposição regular a seus 
quereres, depois de nos haverem reduzido a este estado de marasmo político, que 
presenciamos no decurso do ano pretérito; vitoriosos, os chefes daquele partido 
separaram-se. 17  
 

                                                        
16 Epígrafe d’O Atlante: “As leis são as soberanas dos soberanos”. A frase é atribuída ao rei Luiz XII (o pai do 
povo) da França. 
17 O Atlante, nº 1 – 03/05/1836.  
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 A crítica se dava à fragmentação dos Moderados, grupo que havia agregado 

personalidades fortes e que, muitas vezes, entoaram vozes dissonantes.  Justiniano mostrava-

se insatisfeito com ambos os lados do partido que dominara o Estado durante boa parte do 

período regencial e que, em 1836, encontrava-se dividido em duas linhas principais, tal 

divisão se deu em virtude do processo conhecido como Cisão Moderada. A desavença 

começou a tomar forma mais nítida nas eleições para a Regência em 1835, de onde saiu 

vitorioso o padre Feijó, a quem Vasconcelos fez clara oposição. Além do mais, a ameaça de 

restauração da monarquia portuguesa estava fora de cogitação com a morte de Pedro I em 

1834 e, deste modo, a moderação não necessitaria de ampla união para lutar contra os 

Caramurus. A partir deste processo, de reestruturação dos grupos políticos vindos da 

moderação, começou a tomar forma o Regresso Conservador, unindo antigos defensores da 

restauração de D. Pedro I e os elementos que se debandaram para o lado de Bernardo Pereira 

de Vasconcelos em contraposição a Feijó e seus correligionários defensores da federação. 18  

 Diante do contexto de lutas entre grandes nomes que outrora estiveram lado a lado, 

somado a todos os grandes problemas pelos quais passava o país recém-formado, O Atlante 

aparecia preocupando-se com a situação política e as consequências nefastas que esta poderia 

gerar. O redator salientava a que vinha: “É para eles [ambas as “facções” dos moderados], é 

nessas circunstâncias que fortes do apoio de nossa convicção, para desviar os furacões, que se 

condensam em nossos horizontes, nos abalançamos a escrever esta folha”. 19  Diante da 

proposta de crítica e proposição que a folha periódica apresentava, é pertinente um 

questionamento acerca de quem mais poderia estar nos seus bastidores, de quem seriam os 

“horizontes” em questão.  

Segundo Elmano Cardim, O Atlante teria sido subvencionado por um grupo de 

parlamentares da província de Pernambuco: “Convidado em nome Sebastião do Rego Barros 

para fundar um jornal de combate à Regência e ao ministério, acedeu, aparecendo o Atlante, 

sob os auspícios dos deputados pernambucanos, para cumprir o programa de oposição que lhe 

fora traçado”. 20 A folha de Justiniano José da Rocha tinha como seus financiadores alguns 

dos opositores de Diogo Feijó no parlamento.  Além de Sebastião do Rego Barros 21, futuro 

                                                        
18 Sobre a Cisão Moderada, ver: CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., p. 42-43; SILVA, Wlamir. Universidade 
Federal de São João Del Rei. Ser ou não ser liberal, eis a questão: a cisão da moderação mineira no contexto do 
Regresso (1834-1837). Anais eletrônicos XVI encontro regional de história ANPUH-MG, Belo Horizonte, 2008.  
19 O Atlante, nº 1 – 03/05/1836. 
20 CARDIM, Elmano. Justiniano José da Rocha. RIHGB, v. 257, 1962; p. 92. 
21 Sebastião do Rego Barros nasceu a 18 de agosto de 1803 em Pernambuco. Era filho do Coronel Francisco do 
Rego Barros e de D. Mariana Francisca de Paula Cavalcante de Albuquerque. Bacharel em matemática pela 
Universidade de Gottigen foi membro do Conselho de Estado, tenente-coronel reformado do corpo de 
engenheiros, comendador da ordem de Aviz e oficial da ordem da Rosa. Rego Barros foi ainda deputado por 
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Ministro da Guerra do gabinete de 19 de setembro de 1837, e seu pai, Francisco do Rego 

Barros (conde da Boa-Vista), a bancada pernambucana da terceira legislatura (1834-1837) 

contava também com nomes como os de Araújo Lima e Holanda Cavalcanti. 22 Cavalvcanti23 

havia disputado a regência com o padre de Itu em 1835, Araújo Lima 24 seria o substituto de 

Feijó após a renúncia em 1837. Justiniano, subvencionado por deputados alinhados com a 

oposição ao padre regente, começava sua carreira. Entretanto, atentando para algumas 

demandas da folha, pode-se auferir que Rego Barros estivesse mais ligado às demandas de sua 

província do que ao Regresso Conservador e ao seu líder Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

Polêmico, em meio a intrigas e desavenças, O Atlante pouco tempo duraria.  

Assim, imerso nas disputas e articulações políticas do conturbado período regencial, o 

jornalista e advogado, recém-formado em São Paulo, começava suas batalhas na imprensa da 

Corte Imperial. Seguindo a linha dos opositores ao padre regente, a folha destacava a relação 

tensa que caracterizava o embate entre governo e câmara:  

 
Rumores sinistros têm-se propalado nestes últimos dias; diz-se que o Governo 
pretende dissolver a Câmara dos Deputados, se nela, como parece, predominar a 
Oposição. Esperamos pela realização desses ominosos boatos para nos capacitarmos, 
que haja no Brasil gente de tanta imprudência, de tanta cegueira política que se anime 
a dar esse passo sem ver que ele trará necessariamente a dissolução do Império, sem se 
lembrar que ele equivale à declaração da guerra civil. 25   
 

Além de se aproveitar do desentendimento entre executivo e legislativo, ainda 

argumentava acerca dos reflexos sociais que tal malefício poderia acarretar: “Um golpe de 

estado contra a Câmara dos Deputados, quando o Pará está entregue à anarquia; quando o Rio 

Grande, imitando o exemplo de sua vizinha, começa a exigir sacrifícios de sangue, e de 

dinheiro para restabelecer a tranquilidade, e a união!”. 26 O momento de revoltas pelo qual 

                                                                                                                                                                             
grande parte de sua vida, ministro e presidente da Província do Pará. Faleceu a 7 de março de 186. Ver. BLAKE, 
Augusto Victorino Alves Sacramento. Op. Cit., pp. 213-214, vol. 7.  
22 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 28 de abril de 1834. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em 20 de outubro de 2011.  
23 Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcanti de Albuquerque (visconde de Albuquerque), filho do capitão-
mor Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque e de dona Maria Rita de Albuquerque Melo. Nasceu em 
Pernambuco em 21 de agosto de 1797. Começou a carreira aos dez anos no exército e teve extensa carreira 
militar ligada à defesa da monarquia desde os tempos de D. João VI. Foi conselheiro de Estado e ministro em 
várias ocasiões. Faleceu no Rio de Janeiro em 1863. Ver: BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Op. 
Cit., pp. 172-173, vol. 1.  
24 Pedro de Araújo Lima (marquês de Olinda), filho de Manoel Araújo Lima e de dona Anna Teixeira 
Cavalcanti, nasceu em Pernambuco a 22 de dezembro de 1793. Doutor em cânones pela Universidade de 
Coimbra. Foi senador, conselheiro de Estado, ministro por oito vezes, além de sócio fundador do IHGB. Faleceu 
a 7 de junho de 1870. Ver: BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Op. Cit., pp. 16-17, vol. 7.  
25 O Atlante, nº 2 – 06/05/1836. 
26 Ibidem. 
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passava o país, associado à imperícia do governo, dava o tom às críticas: “Um golpe de estado 

contra a Câmara dos Deputados, quando, em toda a extensão do Império, a administração não 

encontra simpatias; quando o leme do estado se acha confiado a pilotos mais desconceituados 

do que aqueles que rodeavam a Pedro I!”. 27 Para reforçar o repúdio ao ministério do regente 

Feijó, citou os círculos palacianos de D. Pedro I e, logo após, avisava aos ministros: “D. 

Pedro tinha muitos inimigos; mas contava também com alguns amigos; e ele [o ministério] 

nem um partidista, nem um amigo tem que o defenda”. 28 Diante da situação pela qual 

passava o “leme do estado”, cabia uma comparação com Pedro I, lembrança de tempos 

difíceis, mas, que pareciam voltar com um ministério que apenas “inimigos” possuía nos 

círculos do legislativo.  Deste modo, Justiniano começava a desferir suas críticas ao ministério 

e ao governo, seguindo a tendência da maioria na Câmara dos Deputados, de onde teriam 

saído os nomes que subsidiavam sua empresa jornalística.   

Começando a carreira em um delicado momento da política, Rocha teve de tratar dos 

mais variados assuntos em sua folha e, através dela, um quadro das disputas e dos problemas 

relacionados à Corte Imperial e ao Estado nacional brasileiro ia sendo pintado. No ínterim 

dessas complexas tessituras políticas, uma importante pauta destacada pelo periódico O 

Atlante foi a questão da relação entre o governo e a imprensa da Corte Imperial, reclamava-se 

da “repressão” do governo Feijó aos órgãos impressos e apontava os responsáveis pela 

denúncia na Assembleia Geral:  

 
Graças ao Sr. Figueira de Melo, os vexames contra a pobre Imprensa foram 
denunciados na Câmara. Graças ao Sr. Vasconcelos, o ministério ouviu esta verdade. - 
Filho da Imprensa, e só da Imprensa, novo Nero, tu conspiras contra a vida de tua 
própria mãe. 29  
 

Tal colocação fora feita por Bernardo Pereira de Vasconcelos no parlamento, cerca de 

uma semana antes do artigo citado, na mesma data em que o deputado Figueira de Melo30 

havia denunciado o Ministério pelas perseguições à imprensa. Segundo os registros das falas 

da Câmara, o deputado:  

 
Observa que (...) o governo fez guerra à imprensa, que muitos periódicos 
desapareceram pelas perseguições do ministério, que até compositores, que nenhuma 

                                                        
27 O Atlante, nº 2 – 06/05/1836. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem.  
30 Jeronimo Martiniano Figueira de Melo era, à época, representante pela província do Ceará na Câmara. 
Nascido a 19 de abril de 1809, em Sobral, formou-se em direito pela faculdade de Olinda. Foi senador e também 
ministro do Supremo Tribunal de Justiça. In: BLAKE, Sacramento. Op. Cit., vol. 4, pp. 304-305. 
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responsabilidade têm pelos jornais, foram presos; e que desta maneira é impossível 
que o governo tranquilize o cidadão pacífico e honesto. 31  
 

Deste modo, o governo era acusado de perseguição aos órgãos oposicionistas e de 

punição aos trabalhadores que imprimiam as folhas e que, ao contrário dos redatores, não 

tinham controle sobre o conteúdo dos artigos. Diante do fato, seguindo a linha do deputado 

Melo, O Atlante salientava que os verdadeiros responsáveis pelas ideias seriam os redatores, e 

não os “compositores”, trazendo o resultado da ação governamental: “Os periódicos da 

oposição viram-se obrigados a suspender suas publicações, e por alguns dias o campo do 

jornalismo achou-se ocupado só pelo Publicola, e seu irmão Fluminense!”. 32 Além de toda a 

descrição das contendas envolvendo oposição e governo, Justiniano emitia também a opinião 

acerca da liberdade de expressão de ideias, bem como dos seus abusos:  

 
A liberdade de escrever, a natureza dos crimes dela, provenientes são matérias mui 
delicadas, questões de muita entidade, e sobre as quais temos doutrina nossa, que em 
outra ocasião desenvolveremos; no entanto declaramos que na publicação do 
pensamento, mais subversivo que pareça, não achamos crime; crime para nós somente 
existe no instante em que se procura realizar esse pensamento. 33 
 

 Defender a liberdade de pensamento era um modo de garantir a própria sobrevivência 

e também de atacar o governo. Novamente, com o respaldo da Câmara dos Deputados, O 

Atlante desferia seus golpes contra o padre regente. Em outro número, seria o momento de 

desenvolver sua “doutrina” acerca dos crimes e da liberdade de imprensa, bem como de 

apontar as pautas defendidas tanto pelas folhas oposicionistas como pelas folhas ministeriais: 

“Não ha periódico da oposição que não tenha tecido encômios à liberdade de Imprensa, não 

há periódico Ministerial que não tenha mostrado os perigos de seus abusos (...)”. 34 Na esteira 

das afirmações do outro número em que tratara do mesmo assunto, afirmava: “Reunião de 

letras, e silabadas, sem vida, sem acção – ela em si não faz mal, é inocente: só tem vida, e 

ação, quando se procura realizá-la; e por isso só então existe um mal, um crime, o crime é 

pois da realização, e não da publicação”. 35 Após este longo artigo sobre o tema, ao final, 

ficava o veredito acerca dos “crimes de imprensa”:  

 

                                                        
31 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 13 de maio de 1836. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em 01/11/2011.  
32 O Atlante, nº 6 – 20/05/1836. 
33 Ibidem.  
34 Ibidem, nº 9 – 31/05/1836.  
35 Ibidem.  
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Mas enfim há um crime, que cometido por meio da Imprensa, torna-se muito mais 
grave, é a injúria, e a calunia que não respeitam a vida privada dos cidadãos: indignos 
são do Grande Sacerdócio da palavra, os que dele se servem para injuriar, e caluniar o 
homem: contra esses desenvolva a Sociedade o aparato de suas forças: sejam 
castigados. Mas não se confundão injúrias, e calunias que ofendem a vida pública, 
com as que ofendem o caráter particular do indivíduo. 36  
 

 Surge então, de modo incisivo na argumentação, a linha divisória do direito de uso da 

palavra impressa. Este limite estaria situado entre a vida pública e a vida privada dos 

cidadãos. Portanto, diante da diferenciação dos espaços público e privado, todo o assunto de 

interesse do Estado e da sociedade poderia ser abordado pela prensa, estando passível de 

punição apenas o que fosse divulgado desrespeitando a vida pessoal: 

 
Se dissermos Fulano é ladrão: devemos prová-lo, quando não, somos caluniadores, e 
caluniadores perigosos; se dissermos o Ministro quer da desgraça do País não o 
injuriamos, nem o caluniamos: se acertamos, se temos razão, bem está; faz-nos a 
opinião pública justiça, admitindo nossas ideias: se erramos, o publico nos fará justiça 
desprezando nossa opinião, e conservando seu amor o Ministerio que atacamos.37  
 

 “Opinião pública”, o termômetro das disputas políticas, da relação tensa envolvendo a 

imprensa e o Ministério. O pós Sete de Abril revelou um gradativo crescimento dessa 

prerrogativa relacionada à liberdade da palavra, o espaço público ampliava as possibilidades 

de discussão política nos anos iniciais das Regências. 38 Já nos anos iniciais do Regresso 

Conservador, o periódico de Justiniano destacava o público leitor como o júri das opiniões 

emitidas em sua folha. Ao longo da conturbada década de 1830, a imprensa se consolidava 

como uma dimensão indispensável da arena política brasileira.  

Por outro lado, pensando em termos de uma “cidadania em regresso” e do 

arrefecimento das instâncias de representação da opinião pública, a imprensa não mais teria o 

numeroso volume dos idos de 1831: “A partir de 1834, assiste-se na corte a um acentuado e 

progressivo declínio no número de jornais e panfletos, de sociedades e de movimentos de 

rua”. 39 Entretanto, apesar do declínio quantitativo dos veículos de imprensa com o despontar 

do Regresso, não se deve negligenciar que a impresa se consolidara como uma das 

protagonistas na dinâmica da formação de uma esfera pública mediadora entre os interesses 

de governo e sociedade no Brasil. Portanto, os esforços de Justiniano José da Rocha, imerso 

                                                        
36 O Atlante, nº 9 – 31/05/1836.  (Grifos do autor).  
37 Ibidem.  
38 MOREL, Marco. Op. Cit., p. 209. 
39 BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. O Império em construção: projetos de Brasil e ação política na 
Corte regencial. 2004. (Tese de doutorado) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. UFRJ, Rio de Janeiro, p. 
450. 
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em tal processo, também se davam no sentido de avaliar aqueles que se colocavam nas fileiras 

da oposição e atacavam o Ministério: 

 
O Raio, e seus ataques descomedidos, e mal dirigidos, dão-lhe vida [ao ministério], 
agora que ele estava finando. O Raio atacando por um lado por onde lhe é fácil a 
defesa, desvia a atenção por onde a administração é vulnerável. As declamações 
daquele periódico comprometem a oposição com suas exigências, boas para o século 
XIV, absurdas no século XIX e que ameaçam a todo Brasileiro. 40 
 

 O periódico citado por Justiniano era O Raio de Júpiter, seu redator era José Inácio de 

Abreu e Lima, soldado, escritor, historiador e jornalista. Em 1832, Abreu e Lima “[E] stava 

de volta ao Brasil (...) idolatrando a D. Pedro I, em que via o campeão da independência 

brasileira” 41. Ao que parece, a idolatria pelo monarca português era um dos fatores que 

poderia tornar suas exigências adequadas apenas ao século XIV. Apesar de o periódico estar 

entre os opositores de Feijó na mesma frente em que se encontrava O Atlante, este último 

procurava analisar o teor das críticas. A insatisfação com o Ministério não incidia, portanto, 

sobre o seu modelo de administração, mas sobre a maneira desarticulada através da qual os 

ministros geriam a coisa pública:  

 
(...) todos já sabem que o Atlante é da oposição, e da oposição veemente. Mas o 
Atlante não combate os Ministros por serem Jacobinos, republicanos, por não 
quererem o Imperador nem a monarquia carunchosa da Velha Europa, não; o Atlante 
combate os ministros porque não têm sistema, porque vão governando só atentos ao 
presente, sem olharem para o futuro, emfim porque os julga inábeis para as 
circusntâncias (...) 42 
 

 Admitia-se adversário ferrenho do governo e analisava as supostas orientações 

políticas dos ministros que seriam “Jacobinos” e “republicanos”, contrários ao “Imperador” e 

à “monarquia carunchosa da Velha Europa”. Diante das intensas discussões acerca do sistema 

ideal de governo e de quem seriam os Estadistas mais capazes, Justiniano optava pelo Juste 

Milieu. Pensando na complexa realidade política do Brasil Regencial, pós-independente e 

                                                        
40 O Atlante, nº 8 – 27/05/1836.  
41 SODRÉ, Nelson Werneck. Historia da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, pp. 
169-170. Apesar dos elogios ao imperador e da crítica de Justiniano, o próprio Werneck Sodré alcunha Abreu e 
Lima como “um dos precursores da introdução das ideias socialistas no país, heróis da libertação das colônias 
espanholas”. De fato, o personagem escreveu, no Recife em 1855, um livro intitulado “Socialismo” e lutou ao 
lado de Bolívar nas campanhas de independência da Colômbia e da Venezuela.  Assim, evidenciando a 
pluralidade de significados e visões políticas da época, talvez Abreu e Lima defendesse uma visão que inseria 
Pedro I no rol dos libertadores da América Latina. Mais CHACON, Vamireh. Historia das ideias socialistas no 
Brasil. 2 ed. Fortaleza: UFC, 1981; ALVES FILHO, Aluizio. Abreu e Lima no campo de Marte e no mundo das 
letras. Achegas.net, v. 36, p. 1-13, 2007.  
42 O Atlante, nº 8 – 27/05/1836. 
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imerso nas ideias liberais, o jornalista percebia a necessidade de se ponderar as posições 

políticas, tal como faziam os doutrinários franceses: 43 “A vontade de romper com a filosofia 

do século XVIII acabou por gerar uma cultura política ao mesmo tempo moderna e 

conservadora que buscava formas de governo e de controle adaptadas a uma sociedade cada 

vez mais complexa e em via de modernização”. 44  Assim, entre o Absolutismo e a Revolução, 

entre os ataques d’O Raio e os Ministeriais, as impressões políticas d’O Atlante eram tecidas, 

admitia-se a oposição, mas invocava-se a ponderação: “A oposição do Raio liberaliza apodos 

injuriosos, ladrão é um dos seus epítetos mais frequentes: o Atlante não o fará, e se 

soubéssemos de alguma ladroeira: somos Cidadãos Brasileiros, e temos o direito de 

denunciar; denunciaríamos (...)”. 45 Para além dos bastidores ministeriais, a frente partidária 

dos Moderados, em vias de dissolução, também foi invocada na argumentação do artigo: 

  
Longe pois de irmos com o Raio, longe de dizermos com ele que o Ministério é 
republicano – o Atlante dirá que o Ministério é um pouco retrógrado, que está pronto a 
ceder grande parte das reformas, que se arrepende com quase todo o partido moderado 
daquilo para que contribui, que por isso daria as mãos a qualquer sistema de 
retrogradação mitigada. 46   
 

 O partido Moderado, grupo que durante as Regências esteve à frente das fileiras 

governamentais, era agora repudiado como sinônimo de política retrógrada e fraca. Portanto, 

distanciando-se das radicalidades de ambos os lados, dando o tom resoluto para os problemas 

pelos quais passava o Brasil, vinha o desejo do autor: “Para isso é mister um ministério de 

capacidades, um ministério que veja no futuro, um Ministerio francamente amante da 

Constituição, e das reformas, um Ministerio que entenda sua missão,  e esse Ministerio nós o 

não temos (...)” 47 Segundo o redator, o círculo ministerial não possuía as “capacidades” 

necessárias e sua modificação era uma prioridade. Na sequência do artigo, Justiniano 

comentava um fato interessante relativo à opinião do então Ministro Limpo de Abreu 48 sobre 

a reforma da constituição: “(...) veja-se o Sr. Limpo apoiar a ideia de rever os artigos da 

                                                        
43 Para uma profícua análise acerca do panorama de autores e publicações de diversas searas político-literárias na 
França pós-1789, ver: WINOCK, Michel. As vozes da liberdade: os escritores engajados do século XIX. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.  
44 MOREL, Marco. Op. Cit., p. 45.  
45 O Atlante, nº 8 – 27/05/1836.  
46 Ibidem.  
47 Ibidem.  
48 Antônio Paulino Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté, fora ministro das pastas da Justiça e do Império 
durante o governo de Feijó. Nascera em Lisboa, no ano de 1798, veio para o Brasil com a Corte Portuguesa. 
Formou-se em leis pela Universidade de Coimbra, ocupando vários cargos na magistratura e na política, 
inclusive os cargos de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o de Presidente de Província, Senador e 
Conselheiro. In: BLAKE, Augusto Vitorino Alves Sacramento. Op. Cit., vol. 1, pp. 275-276. 
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reforma para os explicar. – O resultado dessa explicação não seria senão restringir, e 

modificar”. 49 Expondo os motivos da pretendida modificação: “Por ora bem patente está que 

o ministério tem medo das reformas, e dos poderes que elas deram às Províncias”. 50 

Escreveria Justiniano em nome daquele que o financiava e de sua província? De todo modo, 

os comentários subsequentes forneciam pistas: 

 
O futuro talvez nos mostre uma aliança do Gabinete, e da defecção moderada – 
sacrificando-se de um lado algumas individualidades que encontram ódios em alguns 
indivíduos da defecção; e a vitima que se imolara para consolidar essa nova aliança 
será parte da reforma. Então veremos reunidos quase todos os chefes do partido 
moderado, reunidos com o fim de uma retrogadação mitigada... Então serão eles ainda 
republicanos? 51  
 

 Instigantes estas passagens que trazia O Atlante, pareciam transmitir a ideia de que as 

disputas políticas entre o já dividido grupo Moderado passavam pela questão das 

discordâncias quanto ao Ato Adicional, sua reforma e, por conseguinte, às discordâncias entre 

o centro e as províncias. A referida “aliança” se daria entre o Gabinete e a “defecção”, seria 

esta aliança entre os ministros de Feijó e os partidários de Vasconcellos? Estaria Sebastião do 

Rego Barros em atrito com a defecção? O autor não fornece estas respostas diretamente, mas 

suas impressões permitem auferir, pelo menos, uma complexa rede de articulações políticas 

no momento do governo do padre de Itu.  

Neste sentido, o Regresso, longe de ser um momento monolítico, concentrava uma 

vasta trama de costuras políticas. Vasconcelos definia sua frente de batalha, mas Justiniano e 

Rego Barros, em 1836, pareciam se acomodar apenas como oposicionistas. Portanto, muitas 

das conjuras do mundo político regencial não encontravam seus pontos ligados ou seus nós 

definidos e se emaranhavam nos problemas que um país-continente encontrava para agregar 

interesses provinciais diversos na sua monarquia constitucional. Somaram-se ao referido 

contexto as agitadas lutas travadas nas províncias do norte e do sul do país. O Atlante não se 

furtaria a tão polêmico debate.  

Durante o período Regencial, várias rebeliões contra o governo central foram levadas 

a cabo. Grupos de diversas partes do país, e da própria Corte, mostraram sua insatisfação para 

com a fase pela qual passava o Estado, há pouco independente. Seja por motivos econômicos 

ou políticos e também por revelarem as nuances de múltiplos universos valorativos, os 

                                                        
49 O Atlante, nº 8 – 27/05/1836. (Grifos do autor).  
50 Ibidem.  
51 Ibidem.  
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conflitos entre as organizações locais e o governo central não foram fatos isolados entre 1831 

e 1840. 52    

Neste sentido, o estudo de José Murilo de Carvalho traz um recorte analítico que 

distingue as lutas regenciais em dois momentos. Primeiramente, teria ocorrido um ciclo de 

revoltas entre 1831 e 1835, caracterizado pela participação de segmentos sociais que o autor 

caracteriza como “tropa e povo”:  

 
Tais levantes tinham um caráter popular e nativista. Era a população urbana, aliada à 
tropa de primeira linha, protestando contra o alto custo de vida, contra a 
desvalorização da moeda (que causava o encarecimento das importações), contra a 
invasão de moedas falsas. Sendo o comércio nas principais capitais controlado por 
portugueses, eram eles o alvo predileto e dominante da ira popular. 53  
 

 Diante da abdicação, o sentimento antilusitano teria se fortalecido e gerado lutas 

principalmente nos centros urbanos. Assim, para além dos problemas ocorridos em virtude do 

contexto relativo ao divórcio entre Pedro I e o Brasil, José Murilo pontua outra leva de 

conflitos de natureza diversa da primeira:  

 
A segunda onda de revoltas teve caráter diverso da primeira. Descentralizado o poder 
através do Ato Adicional, o conflito também se descentralizou e se deslocou para o 
interior, para as áreas rurais e aí remexeu nas camadas profundas da fábrica social do 
país e revelou perigos muito mais graves tanto para a ordem pública como para a 
própria sobrevivência do país. 54  

 

 De acordo com o autor, o segundo momento das revoltas regenciais seria caracterizado 

pelo deslocamento dos conflitos, bem como pela sua natureza política e social diversa. Se até 

1834 os conflitos foram processos relacionados aos centros urbanos, ao exército e ao impacto 

sócio-político da abdicação, após o Ato Adicional a situação se modificaria. A reestruturação 

                                                        
52 Para uma visão geral acerca das revoltas regenciais, consultar: BETHELL, Leslie (org.). História da América 
Latina: da Independência a 1870. São Paulo: EDUSP, 2004, pp. 695-771; CARVALHO, José Murilo de. Teatro 
de sombras: a política imperial. São Paulo: Vértice, 1988, pp. 11-22; HOLANDA, Sergio Buarque de (dir.) e 
CAMPOS, Pedro Moacyr (assist.). História Geral da Civilização Brasileira, t. II, O Brasil Monárquico, v. 2, 
Dispersão e Unidade. 5ª ed., São Paulo: Difel, 1985. 
53 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit., p. 13. Para mais informações relativas aos conflitos ocorridos no 
primeiro lustro da década de 1830, ver: ANDRADE, Manuel Correia de. A guerra dos cabanos. Rio de Janeiro: 
Conquista, 1965; LINDOSO, Dirceu. A utopia armada: rebeliões de pobres nas matas do tombo real. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1983; BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. Op. Cit., pp. 388-447; SILVA, Wlamir. 
Liberais e povo: a construção da hegemonia liberal-moderada na província de Minas Gerais (1830-1834). São 
Paulo: Hucitec, 2009, pp. 277-321; SILVA, Wlamir. Usos da fumaça: a revolta do Ano da Fumaça e a afirmação 
moderada na Província de Minas. Locus: Revista de História. Juiz de Fora, v. 4, n. 1, jan. – jun. 1998.  
54  CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit., p. 14.  
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das atribuições político-administrativas teriam gerado dificuldades no estabelecimento de um 

paradigma consensual na condução do Estado e, consequentemente, da própria sociedade:  

 
As revoltas de proprietários mostravam que o problema de consolidar um sistema de 
poder não passava apenas pelo controle da população urbana e do campesinato, sem 
falar dos escravos. A tarefa complicava-se pelo fato de não haver consenso entre as 
camadas dominantes sobre qual seria o arranjo institucional que melhor servisse a seus 
interesses. 55  
 

 Assim, diante da complexa realidade histórica do período regencial, as revoltas e 

conflitos armados apareceram em meio a um processo que refletiu os problemas políticos, 

institucionais, econômicos e sociais de um Estado nacional ainda em processo de gestação. 

Além do mais, a variedade de códigos e valores sociais também se imiscuiu aos conflitos 

políticos e os refletiram. Neste sentido, a ação do elemento cativo teve um peso decisivo nas 

relações entre a sociedade e uma de suas principais bases.  

Em pelo menos dois episódios, a ação dos escravos repercutiu em um momento onde 

os rumos da instituição escravista eram discutidos inclusive no parlamento – destacando-se o 

caso da lei anti-tráfico de 1831. Na Bahia, o levante dos Malês de 1835 fechava o ciclo de 

revoltas escravas, iniciado no começo do século XIX. 56 Em Minas Gerais, a Revolta de 

Carrancas, em 1833, resultou em mortes, prisões e julgamentos. 57 Este contexto gerou 

discussões sobre o tema e em 1835 chegou a ser aprovada uma lei que impunha a pena de 

morte aos escravos inssurretos. 58 Como se pode perceber, a trama das lutas regenciais 

envolveu arranjos políticos e institucionais e todos os seus atores sociais, das senzalas aos 

salões da nobreza.  

Revelando as disparidades regionais dos recortes sociais do vasto território, as revoltas 

inseriam-se como um fator de ampliação das dificuldades de manutenção da ordem no país. 

Tais dificuldades continuaram e se intensificaram após a promulgação do ato adicional em 

1834, o que revela também a importância das movimentações políticas para tais fatos. A partir 

deste momento, viriam os dois mais longos conflitos da Regência, os quais expenderiam 

grandes forças do governo central, tendo sua ocorrência abarcado o período em que O Atlante 

circulava.  
                                                        
55 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit., p. 16 
56 A escravidão é um fator primordial para o melhor entendimento do contexto social das Regências e do 
Regresso, o terceiro capítulo do presente trabalho versará sobre este tema. Sobre o ciclo de revoltas na Bahia, 
ver: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos males 1835. São Paulo: Brasiliense, 
1987. 
57 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Rebeldia e resistência: as revoltas escravas na província de Minas Gerais. 
1996. (Dissertação de mestrado) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. UFMG, Belo Horizonte. 
58 RIBEIRO, J. L. No meio das galinhas as baratas não têm razão. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.  
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 A Revolução Farroupilha (1835-1845) 59 e a Cabanagem (1835-1840) 60 eram pautas 

que não poderiam deixar de figurar entre os interesses dos homens públicos e dos grupos 

políticos. Tais processos envolviam uma trama histórica que abarcava interesses regionais, 

projetos políticos em conflito e a manutenção do Império sob o signo da monarquia. O fato 

não fora negligenciado por Justiniano, que procurou estabelecer, de modo mais nítido, as 

diferenças entre os problemas ocorridos no norte e no sul do país: “neste artigo só o que 

queremos, é indicar as diferenças das duas sedições, das duas guerras civis do Pará, e do Rio 

Grande do Sul”. 61 Na sequência, as explicações acerca dos motivos das revoltas eram 

elencadas:  

 
As lutuosas cenas do Pará são a reação contra os erros, e as imprudências dos agentes 
do Executivo: a chama que abrasa aquela província, foi ateada pela intriga dirigida 
contra o Visconde de Goianá; as matanças da Cidade de Belém não são mais que a 
sanguinária resposta de um povo rude, e ainda pouco civilizado, às provocações da 
intriga, e aos erros administrativos. 62  
 

 O governo de Feijó não ficara isento da culpa, a incompatibilidade entre o povo e os 

homens de Estado seria o motivo das lutas travadas na província do norte do país, a solução 

poderia ter vindo com melhor escolha para a presidência do lugar:  

 
Se a Presidência do Pará houvesse sido confiada a homens hábeis, e de espírito 
conciliador que tivessem logo a principio procurado atalhar o mal, apenas indícios 
reiterados iam manifestando a sua existência, tantas vítimas talvez não houvessem 
sido sacrificadas à vingança, e o Pará marchasse para aquele grau de importância a 
que lhe dão direito a fertilidade, e riqueza de seu extensíssimo território. 63 
 

 Após analisar a situação do Grão-Pará, vinha a parte que versava sobre os problemas 

no sul do país. A argumentação, desta vez, tinha um teor diverso da anterior: 

 

                                                        
59 CARDOSO, Fernando Henrique. “Rio Grande do Sul e Santa Catarina”. In: HOLANDA, Sergio Buarque de 
(dir.) e CAMPOS, Pedro Moacyr (assist.). Op. Cit., pp. 487-509; FRAGOSO, Augusto Tasso. A revolução 
farroupilha (1835-1845): narrativa sintética das operações militares. Rio de Janeiro: Almanak Laemmert, 1939; 
FREITAS, Décio. A revolução farroupilha: historia e interpretação. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985; 
LEITMAN, Spencer. Raízes sócio-econômicas da guerra dos farrapos. Um capítulo da história do Brasil no 
século XIX. Rio de Janeiro, Graal, 1979; VARELA, Alfredo. História da Grande Revolução. Porto Alegre, 
1925, 6 vols. 
60 RAIOL, Domingos Antônio. Motins políticos ou história dos principais acontecimentos políticos da Província 
do Pará desde o ano de 1821 até 1835. Belém, Universidade Federal do Pará, 1970, 3 vols; REIS, Arthur Cézar 
Ferreira. “O Grão Pará”. In: HOLANDA, Sergio Buarque de (dir.) e CAMPOS, Pedro Moacyr (assist.). Op. Cit., 
pp. 71-130.  
61 O Atlante, nº 5 – 17/05/1836.  
62 Ibidem.   
63 Ibidem.   
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Mui diffente é a posição do Rio Grande, ali não é a reação contra os erros 
administrativos, não é a vingança que arma a guerra civil; é a ambicção de chefes, 
muito tempo apadrinhados, que insuflando na população o desejo de separação, para 
servirem seus engrandecimentos pessoais não duvidam sacrificar sua Pátria. 64  
 

 No Rio Grande do Sul, os motivos eram outros. O levante acontecia em virtude de um 

planejamento dos chefes locais, “caudilhos”, próximos às Repúblicas do Prata, que estariam 

angariando asseclas para as ideias separatistas, tudo isso em favor de seus interesses:  

 
Assim há no Rio Grande, o que não se encontra no Pará, um fim oculto para a guerra 
civil, a proclamação da Republica, a separação da Província. Tal é na realidade o fito 
dos rebeldes fomentado pelo interesse particular de alguns chefes, e talvez por ódios 
individuais. Menos desculpavel é por tanto o Rio Grande do que o Pará, e no entanto 
com que diferença tem eles sido tratados?.. 65 
 

 Ao final, os problemas enfrentados pelo Estado nacional brasileiro mostravam a 

diversidade das disputas entre os grupos políticos regionais organizados, bem como dos 

interesses dos mesmos. A partir de diferentes motivações, as forças políticas locais 

demonstraram-se insatisfeitas para com a delicada situação de suas respectivas províncias. No 

artigo referido acima apareciam alguns apontamentos acerca das duas situações, entretanto, 

em outro número viria a continuação dos argumentos, versando sobre o modo através do qual 

o governo tratava as revoltas. Reclamava-se da violência utilizada para reprimir a 

Cabanagem, enquanto anistiavam-se os revoltosos do sul, alegando que o Pará seria o “Teatro 

de uma guerra de extermínio sem fundamento” 66, enquanto o Rio Grande “foi o objeto de um 

sistema inaudito de condescendências, até mesmo violaram-se as leis para anistiar a facção 

vitoriosa, para coroar a obra prima da imprudência!”. 67 Nos dizeres de Justiniano, o trato que 

o governo dava aos problemas das revoltas estaria sendo avesso à situação ideal, reprimia-se 

os “bárbaros” do norte e, aos “caudilhos” do sul, toda a impunidade. A justificativa para tal 

posicionamento vinha logo a seguir:  

 
No Pará era chefe dos revoltosos um Vinagre, ente desconhecido, e sem relações; no 
Rio Grande estavam à frente da sedição Bento Gonçalves, e Lima: Bento Gonçalves o 
herói, o afilhado do partido pseudo-moderado; Lima, o irmão do atual Ministro da 
Guerra. 68 

                                                        
64 O Atlante, nº 5 – 17/05/1836. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem, nº 6 – 20/05/1836. 
67 Ibidem.  
68 Ibidem.    
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Manuel da Fonseca Lima e Silva (Barão de Suruí) era, à época, ministro da Guerra. 

Seu irmão João Manuel Lima e Silva, ao qual o artigo se refere, esteve entre os líderes da 

Revolução do Rio Grande do Sul. Outro dos irmãos de Manuel, Francisco de Lima e Silva 

“(...) carteara-se confidencialmente com Bento Gonçalves às vésperas da eclosão da revolta” 
69. Este último era pai de Luis Alves Lima e Silva, o duque de Caxias, importante figura do 

Império e da construção do Estado nacional brasileiro, herdeiro de uma tradição familiar 

militar e política: “A família Lima (...) era toda liberal. Um de seus tios [do Duque de Caxias], 

João Manoel de Lima era inclusive líder farrapo”. 70 Deste modo, a dimensão política dos 

problemas ocorridos no sul fora explorada pela oposição a Feijó que: 

 
Quando nomeou Manoel da Fonseca para o Ministério da Guerra por dois gabinetes 
consecutivos e para o exercício interino do Ministério do Império no gabinete de 
novembro de 1836, a oposição intensificou suas críticas, acusando-o de cumplicidade 
com os farrapos. 71  
 

 Ao que parece, a oposição a Feijó utilizou-se da relação entre o padre e os Lima e 

Silva para fortalecer seus argumentos. A dimensão política do conflito ocorrido no sul era 

uma importante arma para os que faziam frente à regência de Diogo Feijó. Pelos idos de 1836, 

diante do perigo de esfacelamento do Império brasileiro, a balança do governo pendia pelo 

lado de interesses específicos e fazia com que alguns grupos locais tivessem mais privilégios. 

De acordo com Justiniano, a condescendência do governo para com o sul não era desculpável, 

bem como sua enérgica ação no Pará. Se por um lado, como salientou O Atlante, o governo 

havia anistiado alguns envolvidos na Farroupilha, por outro lado, para reprimir a Cabanagem, 

suspendeu as garantias constitucionais na província:  

 
O conflito no Pará foi o primeiro a ser enfrentado com esta medida obedecendo todos 
os trâmites legais e após um amplo debate, especialmente na Câmara. Mesmo assim, a 
excepcionalidade da medida gerou protestos contínuos de parlamentares até a sua 
revogação, tornando-se, algumas vezes, o “calcanhar de Aquiles” dos ministérios que 
eram acusados de permitir que os presidentes promovessem o arbítrio e a barbárie em 
nome da pacificação da província. 72 
 

                                                        
69 CASTRO, Paulo Pereira de Castro. Op. Cit., p. 52. 
70 SOUZA, Adriana Barreto de. Duque de Caxias: o homem por trás do monumento. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2008, p. 281.  
71 Idem, ibidem, p. 282.  
72 MACHADO, André Roberto de A. Quando o Estado suspende os direitos do cidadão: os debates no 
Parlamento em torno das garantias constitucionais durante a repressão à Cabanagem (1835-40). Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho de 2011, p. 2.  
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 Pelo visto, assim como no caso do Rio Grande, os usos políticos do conflito no Pará 

também fizeram parte dos argumentos oposicionistas. Portanto, para além de todas as 

motivações que catalisaram os levantes nos extremos do Brasil, a opinião impressa n’O 

Atlante salientava um governo de dois pesos e duas medidas, entre Vinagres e Bentos, 

conhecedor dos problemas, negligente e incapaz de resolver de modo justo as contendas. 

Aproveitava-se da instabilidade da situação para desferir críticas ao governo:  

 
O Pará devia ter sido tratado com vigilância, energia, sim, mas com doçura: devia-se 
lembrar o Governo que vingança não é prudência, e que o sangue uma vez derramado, 
não é reparado com novos sacrifícios de sangue: mas o Rio Grande, cujo fim era real, 
e conhecido, devia ser tratado com vigor; -  que condescendência com partidos 
armados; quando se lhes não opõem forças superiores, augmentão-lhes a audácia, em 
vez de os enfraquecer, fazendo-lhes acreditar que se os temem, ou que se simpatiza 
com seus princípios. 73  
 

 Novamente a “condescendência” para com o “partido” do Rio Grande aparecia. Não 

era suficiente o destaque à iminência de separação da província, era preciso dar ênfase ao 

conteúdo político da situação. Assim, encerrando as discussões acerca da Farroupilha no 

periódico, um número depois, vinha a conclusão sobre a atitude do Ministério em relação aos 

seguidores de Bento Gonçalves: “Ja não há quem não esteja convencido que a anistia não 

produziu resultado algum favorável (...) ja não há quem não esteja convencido de que ela só 

serviu para desanimar alguns defensores da legalidade”. 74 Ao que parece, seria imprudente 

anistiar forças locais tão próximas às Repúblicas do Prata, forças que talvez fizessem coro à 

“pseudo-moderação” do partido do regente, além do mais, a ação seria ilegal: “(...) o Governo 

não tinha autoridade para concedê-la [a anistia]: isto é também evidente; pois que os limites 

das atribuições do Governo estão marcados na lei da Regência, e ela exclui o poder de 

anistiar”. 75 Deste modo, a iniciativa do governo Feijó não seria respaldada legalmente, 

tampouco surtiria algum efeito no sentido da resolução do conflito.   

 A partir das argumentações e ataques contidos na folha periódica de Justiniano, pode-

se aferir que a preocupação com a situação delicada do país estava presente, bem como a 

oposição ao governo de Feijó e seus ministros. Financiado pelos deputados de Pernambuco, o 

recém-formado advogado tecia impressões acerca de como deveria ser guiado o leme do 

Estado nacional brasileiro. A liberdade de imprensa seria uma bandeira constante e a oposição 

                                                        
73 O Atlante, nº 6 – 20/05/1836. 
74 Ibidem, nº 7 – 24/05/1836. 
75 Ibidem. 
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sensata aparecia com ares de uma autopromoção, tanto que, mesmo periódicos contrários ao 

governo, não foram poupados nas críticas.  

Neste sentido, foi em virtude de uma de suas polêmicas opiniões que o Sr. Rocha teve 

de deixar de publicar O Atlante: “O Atlante, fundado em 1836, teve existência de curta 

duração. Discordando dos deputados pernambucanos na questão do tratado português, 

Justiniano deixou de escrever o jornal”. 76  Diante da afirmação de Elmano Cardim, cumpre 

analisar a opinião do jornalista acerca do referido tratado para melhor perceber os limites que 

as redes de sociabilidade possuíam na dinâmica do espaço público e dos códigos políticos 

compartilhados.  

Iniciando as análises acerca dos tratados com as nações estrangeiras, o alvo das 

críticas era mais genérico: “(...) até quando nos deixaremos embair pelas adocicadas palavras 

dos Estrangeiros; até quando a troco de interesses imaginários cederemos nos interesses reais 

e positivos” 77, incidindo sobre os três parceiros mais próximos do Brasil:  

 
Portugal, França, Inglaterra, são as três potências a quem sempre temos sido 
sacrificados, para quem sempre o Gabinete acha simpatias, e no entanto são essas 3 
potências aquelas que menos simpatia mostram, ou parecem mostrar ao nosso 
Governo; Portugal nos aborrece; a Inglaterra, e a França nos desprezam (...)78  
 

 As três grandes potências europeias apareciam como mantenedoras de relações 

nocivas aos interesses da nação Americana, o país independente não podia mais se curvar aos 

desejos e interesses dos povos do Velho Continente, em especial aos antigos colonizadores 

lusitanos:  

 
Cada parágrafo dos nossos tratados com o Reino Lusitano, é uma ofensa ao decoro 
Brasileiro, é um sacrifício de nossa nacionalidade: antigamente nós procurávamos nos 
desculpar apontando para a cupula do edifício Social em que estava sentado um 
Principe Português, e tão Português que renunciando ao título de Imperador do Brasil,  
foi-se chamar Duque de Bragança, foi ser regente de Portugal.79 
 

 Os problemas relativos aos tratados ultrapassavam, assim, o teor econômico, 

suscitando a afirmação da nacionalidade. Reconhecia-se ainda a fraqueza da antiga metrópole 

e não era admitida a submissão à mesma: “Que as mais nações que são fortes nos 

bigodeassem, sofreriamos em silêncio (...) mas de Portugal, submisso com nós ao nuto das 
                                                        
76 CARDIM, Dr. Elmano. Op. Cti. p. 92. O tratado possuía 21 artigos, firmado em 19 de maio e apresentado à 
câmara, pela comissão do ministério, a 26 de maio.  
77 O Atlante, nº 12 – 17/06/1836.  
78 Ibidem.  
79 Ibidem.  
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grandes potências, mas desse Portugal ainda colônia dos Ingleses, isso seria também sofrer em 

demasia”. 80 A opinião relativa às tensas relações com os lusitanos deixava transparecer uma 

grande insatisfação, fruto, talvez, da aversão aos antigos donos dos domínios brasileiros. 

A partir dessa perspectiva, percebe-se a ideia de que o Estado nacional independente 

não poderia se curvar às demandas dos “pés de chumbo” e O Atlante traria suas justificativas 

analisando o teor do tratado de 1836: “Três são as principais estipulações desse tratado – 1º a 

extradição dos criminosos – 2º a redução dos direitos de importação a 10 por 0/0 – a 

equiparaçãodos navios de ambas as nações nos direitos que tiverem de pagar nos portos de 

uma e outra”. 81 Após a exposição dos três artigos escolhidos, dentre os vinte e um que 

constavam no tratado, vinham as críticas. Uma questão importante dizia respeito à 

caracterização de quem seriam os criminosos inclusos no artigo sétimo do tratado, que trazia o 

seguinte conteúdo:  

 
Os indivíduos acusados de alta traição, falsidade, falsificação de moeda, ou de papel 
que a represente, nos Estados de qualquer das Altas Partes Contratantes, não serão 
admitidos, nem receberão proteção nos territórios respectivos, podendo ser mandados 
sair para fora do mesmo, logo que assim seja competentemente requerido. 82 
 

Com base no conteúdo do referido parágrafo, o texto do periódico de Justiniano trazia 

o questionamento: “(...) quais são esses criminosos? Os criminosos de – alta traição. – E o que 

é alta traição? O que baixa traição? O que é mesmo traição?” 83 E para tocar em um conteúdo 

polêmico que sempre aparecia na folha, e que será analisado no terceiro capítulo deste 

trabalho, afirmava: “Mas sobre os traficantes de escravos, nem palavras diz o tratado: e certo 

se há terrível – alta traição – é a que cometem os perpetradores desse crime contra a 

humanidade, contra o Brasil, e mesmo contra todo o seu futuro”. 84 Assim, aproveitava-se o 

acordo entre Brasil e Portugal para acusar ambas as partes de omissas quanto ao mal que o 

tráfico representava:  

 
Todavia ninguém ignora a fraude com que é feito esse trafico, ninguém ignora como a 
bandeira portuguesa acoberta essas nefárias maquinações, como essa confusão da 
nacionalidade protege a impunidade: todos estão concordes em reconhecer que não se 
pode dar providência realmente eficaz contra esse contrabando, senão acordando-se os 
dois governos, e concertando, por meio de tratados, medidas que impeçam, ou pelo 

                                                        
80 O Atlante, nº 12 – 17/06/1836.  
81 Ibidem, nº 15 – 28/06/1836. 
82 Colecção de documentos relativos ao tratado de commercio concluído entre o Brazil e Portugal aos 19 de 
maio de 1836. Rio de Janeiro: Typ. Imp. e Const. De J. Villeneuve e Comp., rua d’Ouvidor, nº 95, 1836, p.9.  
83 O Atlante, nº 15 – 28/06/1836.  
84 Ibidem.  



46 
 

menos compliquem mais as facílimas negociações dos contrabandistas. Mas disto não 
se recordarão os Negociadores; porque disso só resulta prejuízo para o Brasil; e para 
Portugal e os súditos Portugueses a introdução de Africanos no Brasil só traz 
vantagens, enriquecendo-os a nossa custa. 85  

 

 Além de discordar dos deputados pernambucanos em relação ao acordo entre as duas 

nações, Justiniano aproveitava o ensejo para desferir suas críticas ao tráfico, como faria em 

outras ocasiões. 86 Diante do fato, a desavença entre Rego Barros e Justiniano teria se dado, 

como salientou Elmano Cadim, apenas em virtude das opiniões divergentes acerca do tratado? 

Ou a questão do tráfico também seria um ponto de divergências? Apesar da resposta não ser 

explicitada no periódico ou pelos estudiosos do jornalista, um trabalho recente 87 pontuou a 

ação do Ministério regressista de 19 de setembro, liderado por Bernardo Pereira de 

Vasconcelos e do qual faria parte Sebastião do Rego Barros, no sentido do reavivamento do 

contrabando. 

 Ao que parece, o jovem jornalista advogado começava sua carreira imerso no universo 

das questões mais polêmicas do espaço público da Corte. Financiado por setores de oposição 

ao padre regente, articulados com Vasconcelos, não deixou de emitir suas opiniões pessoais 

na sua folha de vida tão curta. Analisando a delicada situação do país, criticando as ações de 

homens de posições políticas diversas e propondo soluções aos problemas do Estado, 

Justiniano ingressava no complexo momento político do Regresso Conservador. Através de 

uma abordagem política que contemplava os empecilhos internos e externos à consolidação 

de um Estado nacional monárquico nas terras brasileiras, o Sr. Rocha imprimia a marca 

polêmica que iria acompanha-lo durante toda a carreira e anos depois, em 1855, diria, sobre 

sua primeira folha periódica, em seu famoso  discurso na câmara: “Surgiu então a questão do 

tratado português; entendi que o tratado não era bom; eles entenderam que o era; deixei de 

escrever”. 88 Enfim, ainda em agosto de 1836, desaparecia O Atlante. Entretanto, à época, já 

estava o Sr. Rocha em outra empresa, O Cronista, editado em parceria com seu grande 

companheiro Firmino Rodrigues Silva.  

 

                                                        
85 O Atlante, nº 15 – 28/06/1836.  
86 A crítica à instituição escravista fora uma das pautas do periódico O Atlante e será tratada, de modo mais 
pormenorizado, no capítulo três do presente trabalho. 
87 Na discussão sobre a relação dos regressistas com as discussões sobre o tráfico de escravos, Tâmis Parron 
aponta Rego Barros como aliado de Vasconcellos na luta por uma política de reabertura do contrabando. Ver: 
PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão no império do Brasil, 1826-1865. 2010. (Dissertação de 
mestrado) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas. USP, São Paulo, pp. 113-114.  
88 Discurso de Justiniano José da Rocha na sessão de 26 de maio de 1855 da Câmara dos Deputados. Apud 
CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 104.   
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1.3 Firmino Rodrigues Silva 
 

  Firmino Rodrigues Silva nasceu no Rio de Janeiro em 23 de outubro de 1815. O 

amigo de Justiniano vinha de família humilde e nutriu o gosto pelas letras desde cedo, pois, 

seu bisavô já exercia o magistério. Deste modo, formou-se em 1837 na faculdade de São 

Paulo no curso de direito. Construiu uma brilhante carreira no jornalismo, na política e no 

exercício da magistratura. Deputado geral mais votado em 1849 pela província de Minas 

Gerais foi também desembargador, juiz de direito, deputado provincial, chefe de polícia e 

poeta. Escreveu nos periódicos O Brasil, O Cronista, A Ordem, O Bom Senso e O 

Constitucional.89  

Quando ocorreu a Revolta Liberal de 1842, em Minas Gerais, Firmino Rodrigues era 

juiz de direito em Barbacena, localidade onde o movimento teve grande repercussão: “Juiz de 

Direito, cabia-lhe presidir ao júri de Barbacena. Firmino era Conservador, e os implicados na 

intentona, Liberais. Deveria recusar o posto e dar-se de suspeito?” 90 Desde essa época, o 

então juiz se viu nas mais delicadas situações, onde sua responsabilidade social de magistrado 

se imiscuía à sua escolha partidária. Entretanto, na medida do possível, Firmino sempre 

conjugou suas paixões, apesar de períodos difíceis, nunca deixara a política, a magistratura e o 

jornalismo e, durante roda a sua vida pública, sempre defendeu a bandeira do partido 

Conservador.  

No final dos anos 1830, Firmino foi convidado por Paulino José Soares de Souza, o 

Visconde do Uruguai, e Eusébio de Queiroz a publicar um jornal: “Aparece O Brasil em 16 

de junho de 1840. Faz profissão de fé monárquica, de defesa das instituições, da unidade da 

Nação. Revela estar na arena para a luta”. 91 A partir de então, o jornalista passou a advogar 

em favor dos Conservadores na imprensa, onde fez campanha contra a Maioridade.  

Após esta breve descrição da vida pública do ator em questão, cumpre agora refletir 

acerca das publicações d’O Cronista, primeiro periódico onde trabalhou o advogado, circulou 

durante um período conturbado da história política do Império e contribuiu para a queda do 

Regente Feijó, bem como para a ascensão do Ministério liderado por Vasconcelos. Apesar de 

toda a sua ação oposicionista, a folha nunca se pronunciou regressista, assim como O Atlante. 

Entretanto, Justiniano José da Rocha (também redator d’O Cronista) tornara-se responsável 

                                                        
89 VEIGA, José Pedro Xavier da. Efemérides mineiras (1664-1897). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 
1998; MASCARENHAS, Nelson Lage. Op. cit. 
90 MASCARENHAS, Nelson Lage. Op. cit., p.53. 
91 Idem, ibidem, p. 28.  
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pelo Correio Oficial (órgão do governo) tão logo o Campeão do Regresso colocou-se à frente 

dos ministros. 

Na dinâmica entre a ação de grupos e indivíduos e o processo de reconfiguração das 

fileiras políticas do governo monárquico, as fórmulas para um Estado nacional não eram um 

consenso e tampouco estavam prontas. Urgia discutir a melhor maneira de manter o Império, 

sua estrutura econômica, moral e social, bem como os melhores guias para que se pudesse 

frear o “carro da revolução”.  

 

1.4 O Cronista  
 

 Em maio de 1836, no mesmo mês em que começavam a circular os números d’O 

Atlante, Justiniano engajava-se também na causa d’O Cronista e contava com a ajuda de 

Josino do Nascimento Silva na redação. 92 No início, a folha seria impressa na tipografia 

Comercial de Silva & Irmão, saindo todas as segundas-feiras, passando, mais tarde, a ser 

confeccionada na tipografia do próprio Josino, com três volumes semanais – terças, quintas e 

sábados.  

Bem como n’O Atlante, O Cronista trazia um significativo conteúdo político, 

entretanto, seria um dos primeiros periódicos brasileiros a publicar o chamado “folhetim”, 

modelo transportado das publicações francesas. Ao mesmo tempo em que se ocupava dos 

assuntos mais polêmicos da política, nas “Crônicas Legislativas” e nas “Crônicas 

Administrativas”, o conteúdo relacionado à diversão e à pedagogia da civilidade tomaria uma 

parte do jornal já no primeiro ano de sua existência. 93  

Como se pode perceber, a iniciativa de Justiniano era plural, abarcava as esferas 

política e literária. Este último domínio já lhe era familiar desde os tempos da faculdade de 

direito na Revista da Sociedade Filomática, onde publicaria, em 1833, o "Ensaio crítico sobre 

                                                        
92 Firmino Rodrigues Silva se juntaria à redação d’O Cronista no ano de 1837. Ver: O Cronista, nº 48 – 
22/03/1837. Josino do Nascimento Silva nasceu em Campos, no dia 31 de julho de 1811, na província do Rio de 
Janeiro.  Formou-se em São Paulo como bacharel em direito no ano de 1834, um ano após Justiniano. Na 
magistratura trabalhou como promotor público, juiz municipal, procurador da Fazenda Nacional, oficial maior e 
diretor da Secretaria de Justiça. Na política, galgou os cargos de deputado provincial, deputado à Assembleia 
Geral, presidente das províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de integrar o Conselho de Estado. 
Contribuiu ainda para outros órgãos de imprensa, além d’O Chronista, como o Jornal do Comércio e o Diário 
do Rio. Faleceu em 1886.  
93 Para uma análise da relação entre as dimensões estética e política d’O Chronista, ver: CANO, Jeferson. 
“Justiniano José da Rocha, cronista do desengano”. CHALHOUB, Sidney; NEVES, Margarida de Souza; 
PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda (orgs.). História em cousas miúdas: capítulos de história social da 
crônica no Brasil. Campinas: UNICAMP, 2005. 
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a Coleção de Poesias do Sr. D.G. Magalhães", versando sobre a obra do poeta da primeira 

geração do romantismo brasileiro. 94  

Para a presente proposta interessa a especificidade das questões políticas, portanto, as 

análises feitas versam sobre o conteúdo diretamente relacionado aos assuntos do Estado 

nacional brasileiro e às disputas dos grupos concorrentes pelas fileiras do governo regencial. 

Entretanto, não se deve negligenciar a importância da relação entre os domínios da literatura e 

da política no que se refere ao contexto de produção d’O Chronista, estabelecendo tal 

correlação analítica sempre que possível. Em um primeiro momento, cumpre elencar a 

maneira através da qual alguns autores caracterizaram as preferências políticas d’O Chronista.  

Jeffrey Needel destaca a importância dos redatores para a queda do regente Feijó e, 

consequentemente, para a “causa reacionária”:  

 
(...) [Justiniano José da] Rocha (1811 – 1862), seguido por Josino do Nascimento 
Silva (1811 – 1886) e Firmino Rodrigues Silva (1816 – 1865), três fluminenses 
talentosos com excelente escrita política, deram continuidade à causa reacionária em 
um novo periódico, O Cronista, e começaram um impiedoso ataque que evidenciou o 
isolamento e vulnerabilidade do regente. 95 
 

 As afirmações que colocam o periódico ao lado do movimento de oposição ao padre 

regente continuam e estabelecem a correspondência direta entre tal perspectiva e a filiação ao 

Regresso Conservador: “Como jornalista Rocha não se distinguiu senão em 1836, quando 

atuou como redator de Atlante, em seguida d’O Cronista, ambos os jornais de oposição a 

Feijó e defendendo o movimento do Regresso”. 96  

Deste modo, entre as linhas das escritas política e literária, O Cronista iria circular por 

três anos na Corte Imperial. Seus redatores fizeram parte de um universo social diverso nas 

                                                        
94 O Cronista, nº 234 – 22/09/1838. Domingos José Gonçalves de Magalhães (Visconde de Araguaya) nasceu na 
cidade do Rio de Janeiro em 13 de agosto de 1811. Graduou-se em medicina no ano de 1832 pela antiga 
faculdade do Rio de Janeiro. Viajou à Europa como adido de legação onde publicou a obra Suspiros Poéticos 
Saudades, marco inicial do movimento romântico brasileiro. De volta ao Brasil, foi secretário do governo, 
deputado e professor do colégio Pedro II. Teve destaque na carreia diplomática, além de poeta e escritor. Faleceu 
em Roma no ano de 1882, onde estava como ministro plenipotenciário. Seu nome possui importância sem par na 
história da literatura brasileira. In: BLAKE, Augusto Vitorino Sacramento. Op. Cit., vol. 2, pp. 217-221; 
VAINFAS, Ronaldo. Op. Cit., pp. 216-217. Sobre a primeira geração do romantismo no Brasil, ver: PINASSI, 
Maria Orlandi. Três devotos, uma fé, nenhum milagre. São Paulo: Ed UNESP; 1999. Uma análise sobre a 
produção de Gonçalves de Magalhães, e dos românticos, no período regencial pode ser encontrada em: 
FERRETTI, Danilo José Zioni. Gonçalves de Magalhães e o sacerdócio moral do poeta romântico em tempos 
de guerra civil. Almanack, v. 02, p. 66-86, 2011. Disponível em: 
http://www.almanack.unifesp.br/index.php/almanack/issue/view/13/showToc 
95  In: NEEDEL, Jeffrey D. Op. Cit., p. 70. (...) [Justiniano José da] Rocha (1811 – 1862), seconded by Josino do 
Nascimento Silva (1811 – 1886) and Frimino Rodrigues Silva (1816 – 1865), three talented fluminenses with 
superb political pens, took up the reactionary cause in a new periodical, O Chronista (1836-1839), and began a 
merciless onslaught that acentuated the isolation and vulnerability of the regent. (Tradução nossa).  
96 BARMAN, Roderick J. Op. Cit., p. 6.  
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suas dimensões política e cultural. Assim, em um momento de redefinição dos grupos 

políticos imperiais, a tarefa de estabelecer a mediação no espaço público por meio da 

imprensa consistia em um complexo desafio intelectual. Neste sentido, cumpre analisar como 

O Cronista se colocou diante de Feijó, de Vasconcelos e do dito Regresso, para melhor 

matizar a sua relação com a conjuntura sociopolítica coeva e procurar melhor entender a 

mesma.  

 

1.4.1 Oposição 

 

 A regência de Diogo Antônio Feijó fora polêmica desde o início. A cena política 

herdava a Cisão dos Moderados e o governo central as duas grandes revoltas que floresceriam 

a partir de 1835, Cabanagem e Farroupilha.  Diante dos problemas, em fins de 1837, o 

sacerdote já estava isolado e lhe faltava apoio no parlamento. 97 Além dos círculos 

legislativos, a imprensa cumpriu importante papel nesta batalha de oposição, atacando as 

ações ministeriais que, inclusive, iam de encontro aos próprios interesses das folhas 

impressas: “Um decreto do Governo a 18 de março de 1837 sobre os crimes da liberdade de 

imprensa suscitou resistência mesmo no setor liberal”. 98  O periódico aqui elencado não se 

furtou ao jogo político, contribuindo sobremaneira para a queda de Feijó.  

 Como visto, após a chamada Cisão Moderada, as forças antes unidas sob o signo do 

Juste Milieu dividiram suas preferências entre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, pivôs da contenda. As discordâncias internas começaram a se delinear, de 

maneira mais nítida, em consequência da promulgação do Ato Adicional 99 e das eleições para 

a ocupação da Regência Una. Feijó obteve a vitória no pleito, a oposição de Vasconcelos se 

agravou e a direção a ser tomada por “progressistas-liberais” e “regressistas-conservadores” 

100 começou a tomar forma, era a aurora do Regresso. Neste ínterim, em 1836, O Chronista 

adensava as linhas de ataque ao regente.101  

                                                        
97 Dentre os vários trabalhos sobre as ideias de Feijó, o mais recente é o de Magda Ricci, sendo também um 
levantamento crítico e apurado da vida do padre de Itu. Ver: RICCI, Magda. Assombrações de um padre 
regente: Diogo Antônio Feijó (1784-1843). Campinas: UNICAMP, 2001. 
98  CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., p. 48.  
99 Dentre as principais mudanças aprovadas no Ato Adicional estavam a conversão dos Conselhos Gerais de 
Província em Assembleias Provinciais e a reorganização no sentido do aumento das atribuições devidas aos 
poderes provinciais; a extinção do Conselho de Estado; a definição das regras para a eleição de regente único.  
100  SILVA, Wlamir. Universidade Federal de São João Del Rei. Ser ou não ser liberal, eis a questão: a cisão da 
moderação mineira no contexto do Regresso (1834-1837). Anais eletrônicos XVI encontro regional de história 
ANPUH-MG, Belo Horizonte, 2008, p. 5.  
101 Sobre a dissolução do partido Moderado, ver: BASILE, Marcello. Op. Cit., p. 68; CASTRO, Paulo Pereira de. 
Op. Cit., pp. 42-53; SILVA, Wlamir. Op. Cit.  
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 Assim como n’O Atlante, Justiniano e a redação continuavam a desferir suas críticas 

ao regente. No início das publicações d’O Cronista, já era destacado o afastamento de 

Vasconcelos com relação ao partido Moderado: “A defecção do Snr. Vasconcelos já de há 

muito que é conhecida (...). A perda d’esse habilíssimo parlamentar deve ser lastimada pelo 

partido ministerial, - ela é o sinal de morte, o dobre da agonia do Ministerio” 102. A julgar pela 

argumentação, o Ministério não possuía os estadistas mais competentes, estes, ao contrário, 

estariam a combater a casa: “(...) como há de o Ministério resistir a tanta eloquência, a tanta 

habilidade, a tantas iras que agora o combatem? Em que se apoiará? Na eloquência do Snr. 

Henriques de Resende? 103 Na popularidade do Snr. Evaristo? No prestigio dos deputados 

ministeriais?” 104 Evaristo e Henriques de Resende, homens fortes de Feijó, aliados na 

imprensa e no parlamento, apontados como forças insuficientes na luta do governo contra a 

oposição.  

 No mesmo artigo, eram apontadas as principais causas da insatisfação com relação à 

maneira através da qual o governo levava a cabo sua política:  

 
Os ataques feitos à imprensa, a concessão da anistia aos sediciosos armados, a 
conservação da pasta da guerra, d’essa repartição d’onde tem de sair em grande parte 
as medidas necessárias para debelar os revoltosos, nas mãos do irmão d’um dos chefes 
d’esses revoltosos: tudo isso foi expendido com vigor e energia, a que já não 
estavamos muito acostumados depois da descorada e pródiga sessão de 1835. 105 
 

 A imprensa e a revolta, duas questões delicadas. O destaque seria a condescendência 

do governo para com aqueles que se rebelavam no Rio Grande, a anistia e a conservação da 

pasta da guerra 106 acumulavam-se como graves argumentos de acusação. Portanto, questões 

que já tomavam as páginas d’O Atlante, também eram exploradas com afinco n’O Cronista, 

entre elas o próprio tratado entre Brasil e Portugal, pauta que teria suscitado o 

desentendimento entre Justiniano e os financiadores de sua primeira empresa. 107 A 

semelhança entre ambos os periódicos é plausível, haja vista a centralidade de Justiniano nas 
                                                        
102 O Cronista, nº 02 – 23/05/1836.  
103 Venâncio Henriques de Resende era natural de Pernambuco, onde nasceu em 1784 e faleceu em 1866. Na 
carreira eclesiástica foi presbítero secular, cônego honorário da capela imperial, vigário da freguesia de Santo 
Antônio do Recife, comendador da ordem de Cristo e oficial da ordem do Cruzeiro. Era um liberal convicto, 
tendo lutado nas Revoluções de 1817 e 1824 em Pernambuco. Fora deputado diversas vezes e, na legislatura de 
1834-1837, representava sua província de origem como aliado de Feijó. Para informações acerca do político e 
religioso, ver: BLAKE. Augusto Vitorino Alves Sacramento. Op. Cit., p. 343, Vol. 7.  
104 O Cronista, nº 02 – 23/05/1836.  (Grifo do autor).  
105 Ibidem.  
106 À época, como salientado, a pasta da guerra estava sob o comando do general Manuel da Fonseca Lima e 
Silva (barão de Suruí).  
107 As argumentações contra o tratado continuam e cessam em agosto de 1836 com a comemoração do periódico 
pela votação da câmara contra o tratado, ver: O Cronista, nº 27 – 17/08/1836.  
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duas redações, contudo, o tema do Regresso foi explorado de modo específico apenas na 

segunda folha.  

 A oposição feita ao regente na imprensa, deste modo, é um importante aspecto a ser 

salientado a partir do periódico de Justiniano e Firmino. A insatisfação invocada quanto ao 

governo era notória no espaço público da Corte. Tal fato engloba as questões relativas às 

brigas políticas entre Feijó e Vasconcellos, mas, não apenas. Segundo Magda Ricci:  

 
Incluindo padre Diogo Feijó no rol dos liberais moderados, seus biógrafos sempre 
entenderam que a subida dos conservadores em 1837, com a política do “regresso” 
encabeçada por Bernardo Pereira de Vasconcelos, deveu-se muito mais à inabilidade 
política do padre em negociar com a maioria na câmara do que a qualquer outro 
motivo. 108  
 

 Seguindo as pistas da imprensa e os apontamentos biográficos revelados por Ricci, 

pode-se auferir que o chefe do executivo possuía certa dificuldade nas suas articulações com o 

poder legislativo, sendo que no próprio Cronista vinha a questão da incapacidade do regente 

em destaque. No encerramento da sessão legislativa de 1836, a fala de Feijó era reproduzida e 

analisada, dizia o padre de Itu: 

 
Seis meses não bastaram para descobrir remédios adequados aos males públicos: eles 
infelizmente vão em progresso: oxalá que na futura sessão o patriotismo e sabedoria 
da assembleia geral possa satisfazer as urgentíssimas necessidades do Estado. Está 
fechada a sessão. 109 
 

 Reconheciam-se os problemas, as esperanças eram depositadas na próxima sessão do 

legislativo da Corte e a resposta do redator vinha em forma de pergunta: “(...) e o governo que 

remédio indicou, ele que tinha em suas mãos a administração, ele que conhecia ou devia 

conhecer as rodas que impediam o maquinismo social, ele que, melhor que o poder 

legislativo, conhece ou deve conhecer os males e suas causas?” 110 Segundo a provocação, o 

legislativo não poderia ser o único culpado pelos males do país, o executivo era o poder que 

deveria agir antes de acusar: “Não lance o governo sobre as câmaras uma pecha que pode 

reverter contra ele: não procure por meios indiscretos perder os amigos votados a seus 

interesses. O governo lança-se nos braços da oposição, deprime a maioria que lhe era afeta”. 
111 A culpa recaía sobre a ineficácia do regente e seus ministros e a apologia seria ao 

                                                        
108 RICCI, Magda. Op. Cit., p. 395 
109 O Cronista, nº 12 (segundo trimestre) – 05/11/1836. 
110 Ibidem.  
111 Ibidem.  
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legislativo, de maioria oposicionista, na mesma frente em que se encontravam Justiniano e 

seus companheiros. Por isso deve-se atribuir a subida do “grupo conservador”, em setembro 

de 1837, tanto à inabilidade do regente, quanto às críticas desferidas pela oposição na 

imprensa e no parlamento. 

 Estratégia de oposição ainda utilizada fora a comparação entre Feijó e D. Pedro I, o 

título do artigo era instigante, “A Revolução de Abril”, invocando o acontecimento que 

desencadeou o processo da Regência: “É mister que falemos sobre esse grande fato, de que 

tantos males têm nascido, e que tantos arrependidos tem feito”. 112 Para analisar os efeitos do 

Sete de Abril, foi argumentado o porque dos ódios contra o imperador e seus ministros:  

 
(...) a administração era o objeto do ódio do povo, não porque os indivíduos que a 
compunham fossem tidos como de pouca honra, mas porque então influía um gabinete 
secreto, como lhes chamavam os jornais de então, como hoje dizem que influi uma 
sacra camarilha, e todo o que entrava para o ministerio se devia sujeitar às influencias 
desse gabinete, gerente oculto de todos os negócios do Brasil. 113   
 

 A importância da imprensa para a identificação das forças ocultas do governo 

permeava o texto. Ambos os governantes citados teriam forças não reveladas que guiavam o 

Estado e tais forças seriam extremamente prejudiciais. A dimensão da opinião pública como 

importante mediadora entre governo e sociedade aparecia, neste sentido a incapacidade da 

própria gestão em nome de interesses pessoais era um dos pontos destacados na análise sobre 

a crise do reinado de Pedro I:  

 
(...) a administração não procurava ter nas câmaras a maioria em seu favor, e não 
tendo, todavia não se separava o chefe do poder executivo de escolher seus ministros 
em o circulo dos votados ao gabinete secreto, dos perdidos na opinião publica, e que 
nenhumas simpathias mereciam nem do povo, nem das câmaras. 114   
 

 Não seria possível sustentar, assim, um governo tendencioso a seus caprichos que 

deixava a administração a mercê de um gabinete secreto: “Assim se confirmavam os boatos 

do gabinete secreto, assim acreditava o povo que se queria o regresso ao absolutismo, e que 

por si só eram escolhidas as capacidades de tal e de tal ordem, conhecidas por seus princípios 

antiliberais”. 115 Contrárias ao liberalismo eram as medidas do governo, o liberalismo, uma 

das bases da monarquia constitucional, não poderia retroceder e: “(...) daí nasceu que a 

                                                        
112 O Cronista, nº 39 – 18/02/1837. 
113 Ibidem.  
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
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administração andou sempre à matroca, o que perdeu D. Pedro, e há de perder todos os 

governos, que se supõem capazes de governar só porque são ministros, etc. etc.” 116  

A relação de desavenças entre os poderes públicos e a opinião pública, prerrogativa de 

uma cultura política liberal, fora o estopim para a queda de Pedro I e seria para todos os 

governos que não respeitassem tal dimensão, era essa a ideia d’O Cronista que tocaria 

também na questão dos círculos de sociabilidade da oposição e do governo: “Se pois a 

administração não tinha um princípio que lhe servisse de base, si só os homens dóceis e 

flexíveis serviam para o ministério (...) é claro que a oposição tinha de seguir a mesma 

marcha”. 117 Na esteira da mesma argumentação, salientava como esta oposição se colocava 

diante da situação:  

 
Não havia princípio que não devesse ser substituído, por consequência o combate se 
dava no campo das personalidades, e o que se queria era que um círculo de 
capaciadades fosse substituído por outro não foi isso conseguido completamente no 
tempo de D. Pedro I. 118 
 

 Era impossível combater o governo absolutista sem destacar as personalidades, mesmo 

porque deveriam aparecer novos nomes para os Ministérios e, ao que parece, as escolhas e 

especulações acerca de tais nomes aconteciam nos ambiente informais de sociabilidade:  

 
Dizem que havia clubs por essas eras, mas que se tratavam n’esses clubs? Ninguém 
sabe, e nós o cremos que os clubs de então eram como os clubs de hoje, que não 
passam de reuniões de amigos que conversam em os negócios políticos, dizem sua 
opinião e por fim retiram-se sem determinação fixa, sem regra marcada de proceder. 119  
 

 Curioso é perceber como o texto explora uma questão abordada por Maurice Agulhon. 

O redator faz questão de declarar a cumplicidade da associação denominada “club”, a qual o 

próprio Agulhon chama atenção para a sua centralidade nas novas associações políticas do 

“Circulo Burgues”. 120 Além do mais, aparecia o que os componentes dos “clubs” da oposição 

buscavam: “Todos esses conspiradores mansos se contentariam se vissem um ministério 

composto dos snrs. Costa Carvalho, Vasconcelos, Lino Coutinho, Paula Souza, Feijó e outros 

que se sentavam nos bancos da oposição”. 121 Toda a importância das associações aparecia no 

desfecho da situação: “Abaixo o ministério! Era o grito do povo, e a esse grito o imperador 
                                                        
116 O Cronista, nº 39 – 18/02/1837. 
117 Ibidem. 
118 Ibidem.  
119 Ibidem.  
120 AGULHON, Maurice. Op. Cit. 
121 O Cronista, nº 39 – 18/02/1837. 
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respondeu – desço eu primeiro”. 122 O texto atentava para o fato onde o chefe do executivo se 

antecipava aos seus áulicos, D. Pedro I abdicara. Esperavam isso de Feijó os “conspiradores 

mansos” de 1837?   

 Fato é que o teor narrativo do artigo insistia na sua aventura pela história recente do 

país: “Os homens da oposição, que certo não eram os homens da revolução, viram então que 

era mister dirigir o espírito público, e apareceram proclamando ordem e tranquilidade”. 123 E a 

continuação da análise se dava através de como os próprios oposicionistas ao Imperador 

guiaram a coisa pública: “Os homens novos seguiram o mesmo sisthema dos antigos, 

unicamente com uma diferença que querendo conservar o título de que se arreavam de ultra 

liberais, nos deram instituições para que não estávamos habilitados, e nos levaram no último 

apuro da desgraça”. 124 O desfecho da história não foi satisfatório, justamente porque os 

“homens novos” do governo não possuíam habilidade suficiente para a empresa do Estado 

nacional. A argumentação apresentava os Moderados como inábeis, sendo que suas ideias 

excessivamente “liberais” resultaram em instituições inadequadas à realidade brasileira. Neste 

sentido, a nova oposição foi se formando na medida em que os fatos ocorriam na Europa: 

 
Um acontecimento se deu em Portugal, e o partido contrarrevolucionário se desfez, e 
os homens da oposição que não podiam aderir aos desvarios, nascidos do pouco 
conhecimento que tínhamos das necessidades peculiares do Brazil, se desuniram de 
seus companheiros que estavam no poder, e formaram a oposição de hoje. 125  
 

 A morte de D. Pedro I acabava com as aspirações Caramurus e, após a separação, o 

grupo restaurador se inseria na nova configuração política da Corte e do Brasil. Assim, ao 

cabo de todas as comparações e análises, a conclusão do texto vinha em forma de incerteza: 

 
Quais eram as vistas da revolução de abril? Nem umas, - que ninguém pensava na 
possibilidade da abdicação. Quais têm sido os efeitos d’essa revolução? A substituição 
de homens, a paródia das mais ilustradas nações do mundo, como se as nações 
governassem bem com histórias e com as paródias. Aonde iremos parar?... O bom 
senso dos Brasileiros responderá a essa pergunta, que nos não parece de fácil solução. 
126  
 

 O artigo apresentou, deste modo, uma visão que desqualificava a ação dos Moderados 

na cena da política durante a abdicação e nos anos subsequentes, resultando em uma divisão 

                                                        
122 O Cronista, nº 39 – 18/02/1837. 
123 Ibidem.  
124 Ibidem.  
125 Ibidem.  
126 Ibidem. 
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no seio do grupo e na “desgraça” para o país. Além do mais, ressaltava a nova oposição que 

se formava ao padre regente, contando com o apoio de antigos Caramurus. Distanciava, 

assim, a imagem da moderação dos novos ares políticos, talvez mais afeitos ao Regresso.  

As soluções não seriam facilmente encontradas, a situação do regente se agravaria ao 

ponto de ocorrer um desentendimento com um de seus melhores amigos, Evaristo Ferreira da 

Veiga 127, que rompera com Feijó apenas oito dias antes da própria morte, noticiada em nota 

d’O Cronista: “Ontem de manhã morreu da grave enfermidade que o acometera o Deputado 

Evaristo Ferreira da Veiga. O Brasil perdeu um cidadão ilustrado, e sua família um desvelado 

pai. A terra lhe seja leve”. 128 Segundo Paulo Pereira e Castro, a grande questão que envolveu 

a contenda entre os amigos se referia a diferentes visões acerca do próprio Estado:  

 
A diferença irresolúvel entre Evaristo e Feijó surge no que se refere à 
autodeterminação das províncias, que para este era o direito inalienável do qual 
decorria a própria unidade do Império e para aquele era uma simples delegação da 
soberania nacional. Acima de tudo, Feijó acrescentava a isso uma concepção estreita 
e, como hoje se diria, bairrista dos quadros políticos do Império. Além do simples 
reconhecimento de amplos direitos da autonomia provincial, manifestava indiferença, 
senão mesmo simpatia, pela idéia da secessão. Apesar de suas firmes alianças políticas 
no Ceará e no Rio Grande do Norte, ele repetidamente se referia ao Brasil como uma 
estrutura dualista e pouco coerente formada pelo Sul e pelo Norte. 129   
 

 Os debates relacionados ao modo através do qual deveria se configurar o país eram 

uma realidade em todos os círculos e grupos políticos, inclusive e principalmente entre os 

homens do governo. No que se refere à discussão acerca da constituição vigente, o Regresso 

Conservador representou um momento de debate acerca da reforma constitucional de 1834.130 

Assim, no dia 16 de setembro, três dias antes da renúncia do padre regente, O Chronista trazia 

uma nota: “Dizem-nos que uma cabala ou partido existe, que está à espera da partida do exm 

Regente para erguer à frente, e em fusão geral das duas câmaras propor a anulação do ato 
                                                        
127 Evaristo Ferreira da Veiga foi uma figura central na cena política imperial do Primeiro Reinado, 
principalmente por sua atividade como jornalista. Seu periódico, Aurora Fluminense, fundado em 1827, era o 
baluarte das concepções liberais moderadas e o carro chefe da imprensa feijoísta. Evaristo nasceu a 8 de outubro 
de 1799, no Rio de Janeiro. Seu pai, Francisco Luís Saturnino da Veiga, viera de Portugal e, no Brasil, tornou-se 
professor. Assim, pela influência do pai, Evaristo da Veiga se enveredou pelos caminhos do conhecimento. Não 
fez nenhum curso superior, mas na livraria de Francisco da Veiga teve uma sólida formação. Em 1823 fundou 
com seu irmão uma livraria própria e em 1827 sua Aurora Fluminense. Para uma biografia de Evaristo Ferreira 
da Veiga, ver: SOUZA, Octávio Tarquínio de. História dos fundadores do Império do Brasil (volume V): 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e Evaristo da Veiga. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972. Sobre a imprensa no 
tempo da regência de Feijó, ver: VIANNA, Hélio. Contribuição à história da imprensa brasileira: 1812-1869. 
Rio de Janeiro: INL, 1945, pp. 305-320. 
128 Ibidem, nº 62 – 13/05/1837. 
129 CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., pp. 50-52.  
130 A Lei de Interpretação do Ato Adicional fora proposta pelo Visconde do Uruguay em 1837 e aprovada em 
1840. Segundo Paulo Pereira de Castro, “O efeito dessas alterações foi fundamentalmente transferir para o 
governo central todo o sistema judicial e policial”. In: CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., p. 56.  
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adicional”. 131 A relação entre a saída do regente e uma possível modificação no Ato 

Adicional foi ressaltada. Diogo Feijó à frente do Estado nacional brasileiro representaria a 

continuidade da constituição modificada em vistas às autonomias provinciais. A sequência do 

excerto vinha com o posicionamento dos redatores quanto ao boato: “Qualquer que seja nossa 

opinião sobre o ato adicional, não podemos de modo algum acreditar em semelhantes boatos”. 
132 Portanto, independente de uma possível anulação da reforma de 1834, a folha negava a 

existência do “boato” que poderia deflagrar um “coup d’etat”, nas suas próprias palavras.  

Pouco tempo após a publicação do boato, vinha transcrito, no dia vinte de setembro, o 

manifesto de retirada do regente e, no número subsequente, a análise sobre o fato: “(...) o ex. 

Regente reconhecendo a força de imperiosa necessidade, não querendo tomar os conselhos da 

oposição, e escolher no grêmio dela seu ministério, demitiu-se do emprego (...)”. 133 E o 

motivo dado por Feijó para sua retirada do cargo: “(...) ele atribui às camaras a sua retirada, 

por lhe não haverem dado meios de governar”. 134 No fim do artigo, a opinião diretamente 

relacionada à pessoa do padre de Itu:                       

 
E quando tiver passado esse tempo de paixões e interesses, os Brasileiros fazendo 
justiça às qualidades pessoais de seu regente dirão que, se como homem era estimável, 
como regente foi péssimo, que se pôs em luta aberta contra os poderes políticos do 
estado, que escolheu seus ministros sempre em acinte à vontade nacional, que a 
liberdade e os foros dos brasileiros o irritam, e que para coroar a obra escolheu para 
seu ministro o sr. Jose Saturnino da Costa Pereira. 135 
 

 Feijó poderia até ser um homem de bem, entretanto, como político, fora a ruína do país 

e seus ministros, mal escolhidos, corroboraram sobremaneira para a desastrosa obra de sua 

regência. Neste sentido, além da questão constitucional e em consonância com a mesma, os 

acontecimentos relacionados às províncias perpassaram todo o período de críticas a Feijó e 

coroaram sua saída. Como visto, assim como n’O Atlante, o Rio Grande do Sul continuava a 

preocupar e, ainda em 1836, o aviso: “Bento Gonçalves não deve tardar a chegar a esta corte. 

Bom será que o governo tenha cautela com esse caudilho da revolta”. 136 Em 11 de setembro 

                                                        
131 O Cronista, nº 97 – 16/09/1837. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem, nº 99 – 23/09/1837.  
134 Ibidem.  
135 Ibidem. José Saturnino da Costa Pereira (1773-1852) ocupou o cargo de Ministro da Guerra nos últimos seis 
meses da regência de Feijó. Nasceu na colônia do Sacramento (hoje território do Uruguai), formou-se em 
matemática pela Universidade de Coimbra. Foi senador do Império pela província do Mato Grosso e membro do 
IHGB. In: BLAKE, Augusto Vitorino Sacramento. Op. Cit., Vol. 5, pp. 185-186.   
136 O Cronista, nº 12 (segundo trimestre) – 05/11/1836. (Grifo do autor). 
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1837 fugia de uma prisão na Bahia o “caudilho” líder da Farroupilha e, tempos depois, O 

Cronista analisaria a imperícia de um dos ministros de Feijó no tocante à questão:  

 
Na sessão do dia 16 do corrente o snr. Moura Magalhães, censurando a passada 
administração por não haver prevenido a revolta da Bahia, visto que d’ela estava 
informado, exclamou: “Se eram conhecidos os elementos de desordem na Bahia, quais 
foram as medidas que empregou o governo transato para sufocar, abafar as centelhas, 
as faíscas que se ateavam n’aquela província?... Quais foram?... Remeteu Bento 
Gonçalves! 137 
 

 O discurso de Moura Magalhães 138 relacionava os problemas de diferentes partes do 

Império, a ida de Bento Gonçalves para a Bahia teria sido um catalisador para a Sabinada, que 

ocorrera em fins de 1837 na província do Nordeste. 139 Bahia e Rio Grande do Sul, locais 

onde aconteceram dois conflitos de grande dimensão no período regencial que levaram o 

governo de Feijó à exaustão e, depois da queda do mesmo, a culpa por tais problemas ainda 

recaía sobre seus ministros. O Império brasileiro mostrava projetos e interesses diversos, os 

vários arranjos políticos advindos de ideias diferentes dificultavam a unidade, sobretudo após 

o ato adicional em 1834. Cumpria tentar reestruturar as leis e garantir as liberdades sob a 

égide da ordem. A proposta do Regresso tinha tal objetivo em seu horizonte. Importa, no 

momento, perceber como os atores aqui estudados se colocaram diante do movimento e o 

caracterizaram.  

 

1.4.2 Crônicas do Regresso  

 

Entre os anos de 1837 e 1838, Bernardo Pereira de Vasconcelos, ferrenho 

oposicionista de Diogo Feijó e principal articulador do movimento que, mais tarde, seria 

caracterizado por Justiniano de “Reação”, justificava sua posição política. A fala do deputado 

mineiro ficou como um marco do Regresso, deixando uma incisiva justificativa relativa à sua 

mudança de posicionamento político. 140 Nunca é demais repetir a oração regressista de 

Vasconcelos:  

 

                                                        
137 O Cronista, nº 182 – 19/05/1838.  
138 João José de Moura Magalhães era natural da Bahia. Doutor em direito e lente da Faculdade de Olinda, 
representou sua província de origem por várias legislaturas, sendo presidente da mesma entre os anos de 1847 e 
1848. Em 1838 o advogado era suplente de Manoel Maria do Amaral. In: BLAKE, Augusto Vitorino 
Sacramento. Op. Cit., vol. 3, p. 464.  
139 Para um estudo acerca da Sabinada, ver: LOUZA, Paulo Cesar. A sabinada: a revolta separativa da Bahia - 
1837. Sao Paulo: Brasiliense, 1987.  
140 CARVALHO, José Murilo de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 9.  
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Fui liberal; então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas não 
nas leis, não nas ideias práticas; o poder era tudo; fui liberal. Hoje, porém, é diverso o 
aspecto da sociedade: os princípios democráticos tudo ganharam e muito 
comprometeram; a sociedade que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela 
desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la, 
e por isso sou regressista. Não sou trânsfuga, não abandono a causa que defendi, no 
dia do seu perigo, de sua fraqueza: deixo-a no dia que tão seguro é o seu triunfo que 
até o excesso a compromete. Quem sabe se, depois de o haver defendido contra os 
despotismos e as comissões militares, não terei algum dia de dar outra vez a minha 
voz ao apoio e à defesa da liberdade? Os perigos da sociedade variam: o vento das 
tempestades nem sempre é o mesmo: como há de o político, cego e imutável, servir o 
seu país? 141  
 

O texto de Vasconcelos sintetizava um processo que se desenvolvia há algum tempo e 

envolvia discussões também acerca do termo Regresso. O grande cacique do Regresso definia 

as diretrizes políticas do movimento que deveria parar as ameaças da “anarquia”. 142 Deste 

modo, em artigo do periódico O Sete de Abril, em 1836, uma das principais folhas de 

oposição à regência de Feijó, diferentes interpretações do termo apareciam e marcavam os 

posicionamentos políticos das personagens envolvidas:  

 
(...) excomungou o sr. Evaristo ao regresso por nós aconselhado como meio de obstar 
aos males com que a precipitação nos ameaçava; e porque o regresso também 
significava voltar atrás, e n’este sentido pode dizer-se sinônimo de retrogradação, 
confundiu  regresso com retrogradação, palavra muito impopular no Brasil. Embora 
foi definido o regresso, embora foram invocados os escritores clássicos que usaram 
d’esta palavra na acepção de recurso – contra desacertos – ; o Ditador do Balcão não 
quis admitir tal significação, nem autorizar os escritores a declarar o sentido que 
ligavam as palavras (...)143   
 

 O artigo não traria o nome dos “invocados escritores clássicos”, salientava apenas o 

nome Evaristo da Veiga que, estando próximo ao padre regente por quase toda a vida, 

encampava acusações a Bernardo Pereira de Vasconcelos. Este, por sua vez, já revidava, 

deixando claro o significado do termo Regresso. Segundo Paulo Pereira de Castro: “Inspirado 

nos publicistas franceses contemporâneos que valorizavam as posições reacionárias, 

                                                        
141 Apud. SOUZA, Octávio Tarquínio de. Op. Cit., p. 181.  
142 Tal como o termo “república”, o termo “anarquia” também gera um espectro muito amplo de conceituações, 
haja vista a vasta acumulação de significados que a palavra obteve. Deste modo, atentando para os dicionários de 
Bluteau e de Morais, o termo “anarquia” vem caracterizado como “Estado sem chefe ou governo”, “desordem”. 
Ver: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario Portuguez e latino, (Volume 01, Letra A). Coimbra: Collegio das Artes 
da Companhia de Jesus, 1712, p. 361; SILVA, Antônio de Morais. Diccionario da lingua portugueza composto 
pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de 
Janeiro. (vol 1). Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789, p. 80. Disponível em: 
http://www.brasiliana.usp.br. Consultado em 05/03/2012.  
143 O Sete de Abril, nº307 – 02/01/1836. (Grifos do autor).  
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Vasconcelos denominou a frente parlamentar que liderava de Partido do Regresso”. 144 Essa 

influência era a da escola doutrinária francesa, liderada por Guizot, e foi central no 

movimento do Regresso, bem como uma das bases para a Lei de Interpretação do Ato 

Adicional, proposta por Uruguai. 145 

Portanto, Vasconcelos e Evaristo, dois grandes nomes da imprensa e do parlamento, 

representando oposição e governo, utilizavam-se dos diferentes significados que uma palavra 

tão comentada à época poderia ter. Por um lado, destacava-se o aspecto negativo do termo, 

sua ligação com um possível retrocesso nos “avanços” que o liberalismo moderado alcançara. 

Por outro lado, era invocado o argumento da necessidade de se evitar os males da “revolução” 

e dos “desacertos”. Portanto, os espaços de luta política eram usados na definição de 

posicionamentos e as múltiplas significações do vocabulário corroboravam para caracterizar 

os códigos, também diversos, da cultura política liberal. Neste sentido, O Cronista não 

deixaria de comentar o Regresso. Ao que parece, não só os aspectos positivos e negativos do 

movimento político em evidência eram salientados, havia ainda a tentativa de um 

posicionamento neutro: 

 
Algumas pessoas têm os redatores do CRONISTA como afectos ao partido que este 
ano se tem desenvolvido na câmara dos deputados em oposição ao governo; manifesto 
engano é esse: os redatores do CRONISTA não entendem de partidos, nem abraçam 
hoje qualquer partido que seja. 146 
 

Apesar de não usar diretamente a palavra Regresso, o texto passa uma ideia de 

imparcialidade. Entretanto, tomava-se o cuidado de inserir a dimensão temporal do “hoje”. Os 

redatores não abraçavam a causa de Vasconcelos naquele momento, mas, a situação poderia 

mudar. 

Já em outro número, ainda que sem um posicionamento direto, a referência aos dois 

grupos políticos que se formavam era explícita ao comentar as atitudes dos candidatos às 

eleições de 1836 para a câmara dos deputados: “Todos eles são sectários do progresso e do 

regresso, da monarquia e da democracia, da nobreza transmissível e do nivelamento das 

classes”. 147 A julgar pelo artigo, os candidatos àquela legislatura já haviam se dividido em 

relação aos grupos que se delineavam no horizonte político, grupos estes que também já 

                                                        
144 In: CASTRO. Paulo Pereira de. Op. Cit., p. 55.  
145 Sobre a influência da escola doutrinária francesa nos círculos políticos e intelectuais do Regresso 
Conservador, ver: NEEDEL, Jeffrey D. Op. Cit., pp. 74-80. Sobre o pensamento de Guizot e dos liberais 
doutrinários, ver: WINOCK, Michel. Op. Cit., pp. 118-134; BÉNICHOU, Paul. Op. Cit., pp. 15-65.  
146 O Cronista, nº 14 – 13/08/1836. (Grifos do autor)  
147 Ibidem, nº 1 (2º trimestre) – 17/09/1836. (Grifos do autor). 
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carregavam suas respectivas caracterizações ideológicas dentro do espectro do liberalismo. 

Portanto, progressistas vinham sob os auspícios da “democracia” 148, enquanto os regressistas 

carregavam consigo a marca da “monarquia”. 

Os artigos acima foram escritos em setembro de 1836 e ainda declaravam um 

posicionamento de neutralidade do periódico, apesar da efetiva oposição ao regente. Pouco 

depois, a mudança parecia ocorrer, como aponta Elmano Cardim na sua análise sobre a folha 

periódica:  

 
O jornal aparece como era de uso naquela época, com um lema: {Há no mundo quem 
tenha mais juízo que Voltaire, mais força que Napoleão – é o povo}. De começo não 
se filia a nenhum partido, mantendo-se independente entre Feijó e Vasconcelos, em 
luta aberta pela divergência com que se interpretavam as atribuições do Governo e do 
Parlamento. Mas não durou muito essa atitude distante dos partidos. Em outubro, 
desaparecia a legenda d’O Cronista, que assumia atitude de oposição ao Ministerio, 
secundando a campanha de Vasconcelos, Honório Hermeto e Rodrigues Tôrres, os 
três grandes chefes conservadores. Estava traçado o rumo partidário que Justiniano 
seguiria em toda a sua vida política. 149    
 

O texto de Cardim traz diferentes nuances do periódico e afirma a importância daquele 

contexto para a definição do posicionamento político de Justiniano. A imparcialidade 

invocada só fazia sentido em um primeiro momento, datando de outubro a definitiva tomada 

de posição ao lado de Vasconcelos, mesmo mês em que vinha um artigo relacionado a um 

processo do governo contra o Sete de Abril: 

 
Mais um processo entre a imprensa e o governo, mais uma vítma das perseguições que 
se fizeram no principio d’este ano aos jornais que não seguiam os votos dos 
progressistas, e que pensavam que a nau do estado em iminente perigo não estava 
entregue aos mais hábeis pilotos. 150  
 

 O destaque foi para o termo progressistas, estes estariam ao lado dos inábeis 

governantes e encampavam uma injusta perseguição ao:  

 
(...) Sete de Abril, esse pigmeu-gigante, esse jornal que se apresentou em frente da 
oposição que então se movia, mas que ainda não se achava composta, nem tinha 
alistado soldados, esse jornal que tem um elemento de força em seu tamanho, e que 

                                                        
148 Segundo os dicionários de Bluteau e Morais, “democracia” seria um “governo politico, diretamente oposto à 
Monarquia, por que é popular, e nele a eleição dos Magistrados depende dos sufrágios do povo” ou uma “forma 
de governo na qual o Sumo Império, ou os Direitos Majestaticos residem atualmente no povo”. Ver: BLUTEAU, 
Raphael. Op. Cit., vol. 3, p. 55; MORAIS, Antônio de Morais e. Op. Cit., vol. 1, p. 374. Disponível em: 
http://www.brasiliana.usp.br. Consultado em 05/03/2012.  
149 CARDIM, Elmano. Justiniano José da Rocha. RIHGB, v. 257, 1962; p. 93.  
150 O Cronista, nº 8 (2º trimestre) – 22/10/1836. (Grifo do autor).  
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segundo é fama tem sido n’estes últimos tempos dirigido pelas notabilidades do país 
(...) 151 
 

 A liderança da folha era elogiada, bem como sua perícia em organizar a oposição para 

fazer frente ao governo. As diferenças entre Feijó e Vasconcelos se acirravam, o primeiro, 

progressista, não possuía habilidade suficiente para guiar a “nau do Estado” e o segundo era 

um “elemento de força”, estando entre as “notabilidades do país”, seria, em contraposição, 

regressista? Apesar de não caracterizar o chefe d’O Sete de Abril de tal modo, a referência ao 

mesmo era elogiosa e a Feijó, todo o repúdio. Como se sabe, o próprio Bernardo se dizia 

partidário do Regresso e Justiniano o defendia das acusações.   

Neste sentido, as argumentações contra o padre regente continuavam a ser publicadas 

nas folhas d’O Cronista: “(...) o gabinete tem desenvolvido uma política mesquinha, tem 

desprezado as melhores ocasiões em que podia mostrar-se ao Brasil como salvador”. 152 Logo 

após, vinha em destaque no texto: “Os males vão em progresso”. 153 Mesmo sem referência 

direta ao grupo progressista, a utilização do termo aparecia de forma irônica, tal como feito 

por Evaristo com o conceito de Regresso. Talvez fosse cedo para se declarar regressista, 

talvez Justiniano não simpatizasse com o termo. Fato é que, tempos depois, com a renúncia de 

Feijó em 1837, ele deixaria O Cronista para se dedicar à redação do Correio Oficial, órgão 

oficial do novo governo regressista: “Meus bons amigos – Havendo eu anuído ao honroso 

convite que pelo Governo acaba de me ser feito, para tomar conta da redação do Correio 

Oficial, vejo-me na obrigação de despedir-me da colaboração d’O Cronista”. 154 E justificava 

a atitude:  

 
Seria aqui ocasião oportuna de explicar-vos os motivos que me levaram a tomar sobre 
mim a árdua e honrosa, mas hoje tão desconceituada tarefa da redação do jornal 
oficial: mas para quê? Os que me conhecem far-me-ão justiça; os que me não 
conhecem voltarão de quaisquer preconceitos que tenham, quando virem a direção que 
pretendo dar àquela folha, que não seja mais uma sinecura, mas sim uma 
laboriosíssima e necessária publicação. – Persuadimo-nos, escrevi eu em um dos 
últimos números do nosso O Cronista, que o Governo atual servir-se-á das forças da 
imprensa para de acordo com as outras forças sociais reorganizar a sociedade 
brasileira. Foi essa persuasão que me levou a aceitar esse trabalho. 155 
 

                                                        
151 O Cronista, nº 8 (2º trimestre) – 22/10/1836. 
152 Ibidem, nº 12 (2º trimestre) – 05/11/1836.  
153 Ibidem. (Grifos do autor). 
154 CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 97.  
155 Idem, ibidem, p. 97. 
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A crença nas capacidades do novo governo aparecia, bem como a consciência dos 

ataques que viriam pela atitude de se debandar para o lado do Ministério. Entretanto, a 

despedida não parecia ser definitiva:  

 
Não é no entanto absoluta minha despedida, continuarei, se o quiserdes aceitar, a 
mandar-vos alguns artigos que sirvam para vossos apêndices, e se por ventura 
inesperada, imprevista borrasca acontecer-me no mar tempestuoso em que tenho de 
navegar, espero que em vossas colunas acharei porto hospitaleiro que abrigue o 
náufrago. 156 
 

Dessa situação sairia a primeira caricatura política do Brasil, a “Rocha Tarpéia” (ver 

figura 1, p. 61), 157 voltada contra Justiniano, seu autor foi o artista, político e escritor 

romântico Araújo Porto Alegre. 158 O retrato de Justiniano, esculpido em uma rocha, trazia na 

testa o preço pelo qual ele teria se vendido ao governo, 3:600$000 - três contos e seiscentos 

mil réis. 159 A caricatura saía em dezembro de 1837, no mesmo mês em que O Cronista dava 

seu parecer acerca do que viriam a ser o Progresso e o Regresso: 

 
Se ligarmo-nos ao sentido natural das palavras, acharemos que o progresso exprime 
uma ideia humanitaria, uma ideia nobre, que quer dizer o andamento no caminho da 
ordem, da liberdade e da civilização; o regresso deverá exprimir a ideia contrária. 
Como todavia as palavras não têm rigor mathmático em sua significação; como são 
sempre os partidos que, abusando da inclinação natural do homem à formular em uma 
só palavra uma série de ideias e de opiniões, quer politicas, quer religiosas, batisam as 
ideias que lhes são opostas, acontece quase sempre que essas designações não são 
claras e justas. Porque antes mal explicam o que pretendiam definir (...) 160 

 

                                                        
156 CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 98.  
157 A Rocha Tarpéia, na Roma do período republicano, era um sítio no Monte Capitólio, usado como local de 
execução dos traidores do Estado. Entre as versões de sua lenda, na mitologia romana, consta que Tarpéia era a 
filha do guardião da Cidadela do Capitólio. A personagem traíra os romanos ao permitir a entrada dos sabinos, 
liderados por Tito Tácio, em troca dos braceletes de ouro que estes carregavam. Entretanto, Tarpéia foi 
esmagada pelos escudos dos homens de Tácio e o lugar da execução levou seu nome. Toda a trama teria se 
iniciado em virtude do episódio denominado “O Rapto das Sabinas”, onde os romanos teriam tomado as 
mulheres de seus vizinhos sabinos. Ver: GRIMAL, Pierre. Dicionário de mitologia grega e romana. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p. 429. Sobre as caricaturas de temas políticos no período do Regresso, ver: 
SOUZA, José Antônio Soares de. Vasconcelos e as caricaturas. RIHGB, v.210, 1951. 
158 Manoel de Araújo Porto Alegre (Barão de Santo Angelo) nasceu na província do Rio Grande do sul, na 
cidade de Rio Pardo, a 29 de novembro de 1806. Logo cedo mostrou aptidão para as artes, chegando a estudar 
com Debret. Em 1831 foi para a França, permanecendo no Velho Continente até 1837. Lá escreveu a Revista 
Nitheroy, juntamente com Francisco de Sales Torres-Homem e Gonçalves de Magalhães. Participou ainda da 
fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Paris e do Brasil. Foi ainda professor, cônsul geral do Império, 
pintor, poeta e escritor. Faleceu em Protugal, a 29 de dezembro de 1879. SACRAMENTO BLAKE, Augusto 
Vitorino AlveS. Op. Cit., vol. 6, pp. 26-30. Para uma análise acerca das trajetórias literárias de Porto Alegre 
durante a produção da Revista Nitheroy, ver: PINASSI, Maria Orlandi. Op. Cit.  
159 MAGALHÃES JR., Raimundo. Op. Cit., p. 145.  
160 O Cronista, nº 118 – 02/12/1837.  
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Figura 1 – Caricatura de Justiniano José da Rocha, A Rocha Tarpeia, atribuída a Araújo 

Pôrto-Alegre, 1837, apud CARDIM, Elmano. Op. Cit., Ilustrações.  

 

 
 

A partir da preocupação com as autodenominações reclamadas pelos grupos políticos 

e o significado dos referidos termos, o artigo relacionava o momento aos embates entre os 

“partidos”, os principais responsáveis pelas rotulações. Segundo o autor, tais “designações 

não seriam claras e justas” e o “progresso” não seria necessariamente detentor de uma “ideia 

humanitária”, bem como o “regresso” não teria necessariamente uma carga pejorativa. A 

análise dos movimentos políticos não parava por aí, vinha também a partir de uma concepção 

filosófica que, sinteticamente, se assemelhava à ideia de “ação” e “reação” que Justiniano 

apresentaria quase vinte anos depois em seu famoso folheto:  

 
A civilização do homem parece, por lei constante da natureza, estar sempre exposta a 
esses movimentos de fluxo e refluxo, de ação e reação que presenciamos: cansados de 
sofrer os excessos d’um mal, reagimos contra ele, e a força da reação leva-nos ao 
excesso contrário, até que um espirito valente, uma vigorosa inteligência se apresente 
e dê ao que está uma organização definitiva (...) 161 

                                                        
161 O Cronista, nº 118 – 02/12/1837.  
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Justiniano José da Rocha não estava mais na redação d’O Cronista em dezembro de 

1837, entretanto, a julgar pelas considerações acima, suas contribuições não haviam cessado, 

tal como o jornalista havia deixado claro na carta aos seus companheiros. Continuando a 

análise, vinha a caracterização dos períodos de “reação”: “A reação hoje leva-nos ao 

monarquismo, como há 7 anos nos levava ao republicanismo (...)” 162 Tanto a abdicação do 

imperador Pedro I quanto o contexto relativo à renúncia de Feijó apareciam sob o rótulo de 

“reação”. 163 Dando um novo sentido ao dia 7 de Abril, o periódico de Justiniano esvaziava a 

noção de “revolução” e expandia a de “reação”. Na sequência do texto, viria a questão 

principal: “Mas serão realmente o governo e a imprensa regressistas?” 164, seguida da 

resposta:  

 
Não, se atendermos a toda força da palavra, sim, quanto áàimprensa com algumas 
explicações. D’esta luta excluamos primeiramente o governo, que ele não é nem deve 
ser de algum dos dois partidos; ele é e deve ser conservador, deve aceitar e conservar 
todas as instituições do paiz. 165 
 

 Desta vez, o governo deveria sair acima das paixões, seria “conservador” e a imprensa 

regressista, mas, em que termos?  

 
(...) a par dum grande pensamento de liberdade e de ordem, a imprensa propaga e 
regula o espírito monarquista tão decaído. Si isto é regresso, a imprensa é regressista: 
mas isto nunca foi nem pode ser regresso, n’isto não há realmente senão desejo de 
melhoramento, de perfeição, de civilização: - e isto é que é progresso. 166 
 

 Argumentação astuciosamente retórica. Entre os significados literais e políticos dos 

termos discutidos arranjava-se uma maneira de se desvencilhar das paixões partidárias e 

transformar o “regresso” em “progresso”. O movimento regressista seria, portanto, o 

progresso da monarquia e da civilização brasileiras. Neste sentido, seria mais adequada, ao 

governo, uma posição de “conservador” com a finalidade de garantir a “ordem”, as 

“instituições” e o “progresso”, não o dos progressistas perseguidores do Sete de Abril, mas de 

uma imprensa que, apesar de reticente quando ao termo “regresso”, se colocava ao lado de 

Vasconcelos. 

                                                        
162 O Cronista, nº 118 – 02/12/1837. 
163 No seu panfleto de 1855, Justiniano caracteriza a abdicação como um período de “ação”: MAGALHÃES JR. 
Raimundo. Op. Cit., p. 176.  
164 O Cronista, nº 118 – 02/12/1837. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem.  
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Para além da identificação entre o periódico de Justiniano e o de Vasconcellos, havia 

também os adversários d’O Cronista no espaço público da Corte. Tais embates se davam 

muitas vezes de acordo com os grupos que estavam à frente do governo, pois, enquanto esteve 

Feijó na Regência, não foram poucas as críticas da redação de Justiniano ao Correio Oficial. 

Após a subida do Ministério das Capacidades, como visto, o jornalista iria tomar conta do 

órgão oficial do governo, as críticas cessariam e O Cronista ganharia algumas colunas 

comentando os “atos oficiais” do governo. Entretanto, não só o periódico ministerial e o Sete 

de Abril apareceriam na folha das crônicas. Outras brigas seriam travadas, envolvendo 

periódicos da Corte e de outras províncias, concorrendo para marcar as posições políticas e 

enriquecer os antagonismos do Regresso.  

No Rio de Janeiro, os principais adversários d’O Cronista seriam o Jornal dos 

Debates, O Parlamentar e, após a morte de Evaristo da Veiga, o Aurora Fluminense. Apesar 

de não ser prudente classificar todos esses periódicos como um bloco coeso de oposição ao 

regente Araújo Lima e alinhado partidariamente, é interessante pontuar como os mesmo 

apareceram na folha de Justiniano. Em artigo intitulado “O regresso do governo”, o jornal de 

Firmino Rodrigues Silva defendia o Ministério de Vasconcelos dos ataques de seus 

antagonistas: “(...) a oposição, à mingua de fatos com que responda, responde com insultos, e 

continua com clamores, - o governo é regressista!”. 167 Na sequência, aparecia o nome do 

órgão que estaria fornecendo a munição para a oposição contra o governo: “Coitados! que 

nem ao menos souberam inventar uma palavra nova, que expusesse o teor de suas crenças que 

impugnam! viram-se forçados a adotar a primogenita do Parlamentar (...)” 168 E não tardaria a 

defesa do ministério:  

 
A eles também dirige o público, dirigimos nós, a mesma pergunta: - onde estão os 
fatos que provam essa tendência para o regresso? Será ser regressista, mostrar 
empenho, multiplicar esforços, achar nesse império, que supondes cadavérico, 
recursos para acudir aos reclamos da ordem. 169  
 

                                                        
167 O Cronista, nº180 – 15/05/1838. O posicionamento político do Parlamentar, assim como o de muitos 
periódicos, é algo complexo. Nas primeiras vezes que seu nome aparece nas colunas d’O Cronista, a crítica 
segue no sentido de uma condescendência para com as atitudes do governo Feijó em relação à Sabinada. 
Segundo Justiniano e Firmino, as atitudes que desembocaram na revolta seriam imperdoáveis e o seu rival não 
questionava ou atribuía o fato ao governo passado; números 115, 117 e 123 d’O Chronista. Em números 
subsequentes, durante quase um ano (entre novembro de 1837 e setembro de 1838), os antagonismos 
continuaram, assim como a identificação do Parlamentar com o grupo de oposição à reação monárquica. 
Entretanto, já no livro de Hélio Vianna, o Parlamentar aparece sob o signo de regressista. VIANNA, Hélio. Op. 
Cit., p. 324.  
168 O Cronista, nº180 – 15/05/1838. 
169 Ibidem.  
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 Seria o “regresso” uma das intrigas da oposição? O governo que se esforçava para 

contornar os problemas do Estado, pela afirmação da ordem, estaria sendo alvo de injustiça? 

Novamente, O Cronista defendia o governo de Araújo Lima e de Vasconcelos, detentor de 

uma proposta que, pela “requalificação” das liberdades170, representaria a parada do “carro 

revolucionário”. Ao final, o texto ainda argumentava em defesa própria: “Nós, (...), no 

CRONISTA nunca a ninguém insultamos, foi preciso que o Parlamentar, que depois dele os 

Debates (...), nos lançassem por vezes suas mais atrozes calúnias para que nossa pena as 

procurasse repelir”. 171 Além do Jornal dos Debates e do Parlamentar, o Aurora Fluminense 

também havia aparecido em meio às brigas políticas no jornal de Justiniano:  

 
O contemporâneo da Aurora publicou um artigo em que as mais virulentas, e injustas 
censuras são desapiedadamente feitas ao digníssimo atual ministro do império por 
causa dos embaraços com que e. exc. tem tido de lutar para a fundação do colégio de 
D. Pedro 2º (...) 172 
 

O Colégio Pedro II teve sua criação decretada a 2 de dezembro de 1837, aniversário do 

menino imperador. Tal iniciativa foi idealizada por Bernardo Pereira de Vasconcelos, 173 

ministro ao qual o texto acima se referiu, e também entraria como pomo das discórdias 

políticas entre aqueles que se opunham e os que apoiavam o Ministério de 19 de setembro. 

Justiniano não perderia a oportunidade de destacar sua proximidade com o político mineiro, 

mas fazia isto isentando seus companheiros de redação de qualquer proximidade com o 

Campeão do Regresso:  

 
Veio para esse partido [“regressista”] o dia do triunfo, e então uma casualidade me pôs 
a mim só, e não a meus colegas d’O Cronista, em relação direta com o Ministro, uma 

                                                        
170 Ver: MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., p. 152.  
171 O Cronista, nº180 – 15/05/1838. O Jornal dos Debates sempre aparece sob um arsenal de críticas n’O 
Cronista, muitas vezes no sentido de uma oposição inócua da referida folha contra o governo das capacidades. 
No dicionário bibliográfico de Sacramento Blake, Francisco de Sales Torres-Homem aparece como redator do 
Jornal dos Debates. Francisco de Sales Torres-Homem (Visconde de Inhomerim) nasceu no dia 29 de janeiro de 
1812, na cidade do Rio de Janeiro. Formou-se em medicina e direito, ambos os cursos feitos em Paris.  
Entretanto, foram as trajetórias da política e do jornalismo que o fizeram galgar os mais altos louros na história 
do Império. Fora deputado por Minas e pelo Rio de Janeiro. Militando sempre pelos Liberais, Torres Homem 
aceitara de bom grado a política da Conciliação de Paraná em 1855, contra a qual se opôs Justiniano. Após o 
ocorrido, agregou-se aos Conservadores, bandeira sobre a qual chegaria ao Ministério da Fazenda, ao Senado e 
ao Conselho de Estado. Morreu em Paris a 3 de junho de 1876. Ver: SACRAMENTO BLAKE, Augusto 
Vitorino Alves. Op. Cit., vol. 3, p. 117. 
172 O Cronista, nº 178 – 10/05/1838.  
173 Sobre a criação do Colégio Pedro II, bem como o discurso de Vasconcellos na ocasião, ver: CARVALHO, 
José Murilo de.  Bernardo Pereira de Vasconcelos. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 28, 244-247.  
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casualidade singular para um homem público, o projeto da fundação do Colégio Pedro 
II, e a sustentação do Correio Oficial. 174  
 

 Segundo o texto, o jornalista estaria ligado a Vasconcelos nas causas do Colégio Pedro 

II e do Correio Oficial, mas tal proximidade não envolveria O Cronista. Neste contexto, 

qualquer ação do Ministério que ganhasse projeção na imprensa, servia de catalisador aos 

donflitos políticos. No final do artigo, voltando a se referir ao periódico Aurora Fluminense, o 

redator era enfático: “(...) veja o público o espírito de justiça com que é redigida a nova 

Aurora, tão diversa da aurora antiga, quanto diversific (ilegível) os gênios de seus redactores”. 
175 A “nova Aurora” não era mais a folha de Evaristo, estava sob os auspícios de Sales Torre-

Homem, amigo do “caricaturista” Araújo Porto Alegre. 176 É interessante pontuar tal questão 

com um artigo que o próprio Cronista publicaria tempos depois com uma referência direta ao 

redator da folha antagonista:  

 
Esse mesmo jornalista, o proclamador da decomposição social, esse mesmo que ainda 
não há muitos meses sustentou contra nós, que estávamos na mais arriscada das crises 
por que temos passado, que não havia mais salvação, nem sequer esperança de 
salvação, para a sociedade brasileira, corrupta até a medula dos ossos, sustenta agora 
que foi mais crítica a época da regência trina do que a atual: para decidir a contenda, 
perguntaremos ao snr. F. S. T. H. quem tem razão, se o insolente XX communicador 
do Jornal dos Debates, se o impassível redator da Aurora. 177  
 

Ao que parece, não restam dúvidas sobre o cognominado pelas quatro iniciais em 

destaque no artigo.  O romântico Torres-Homem, redator do Aurora e do Jornal dos Debates, 

era criticado pelo Cronista, sua indecisão e seus argumentos contraditórios eram a chave do 

texto. Afinal, seria a crise do final das regências mais grave do que a fase da abdicação? 

Responder tal questão é tarefa difícil, fato é que a dúvida parecia embasar a argumentação 

acima de modo a demarcar o governo de Araújo Lima como um passo de ordem na sociedade 

brasileira. Deste modo, Justiniano e Firmino procuravam denunciar a fragilidade dos 

argumentos contidos nas folhas antagonistas. 

Na esteira destes conflitos, outro nome ligado ao movimento romântico apareceria. 

N’O Cronista do dia 22 de setembro de 1838 saiu um artigo com o título “A Aurora e o Sr. 

Magalhães”. O texto destacava: 

                                                        
174 Discurso de Justiniano José da Rocha na sessão de 26 de maio de 1855 da Câmara dos Deputados. Apud 
CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 105.   
175 O Cronista, nº 178 – 10/05/1838. 
176 Para uma análise das teias de sociabilidade e do primeiro projeto literário – a revista Nitheroy, publicada em 
Paris em 1836 - desses personagens do romantismo brasileiro, ver: PINASSI, Maria Orlandi. Op. Cit.  
177 O Cronista, nº 205 – 17/07/1838. (Grifos do autor).  
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(...)o zelo que mostra o contemporâneo pelo snr. Magalhães. A propósito da tradução 
do Othelo de Dueis feita por este snr., o iluetre contemporâneo intenta uma acusação 
contra o governo, que, nomeando-o professor do colégio Pedro II, foi injusto para com 
ele mandando-o ensinar primeiras letras: primeiramente, não sabemos si é verdade o 
que afirma a Aurora; depois, não nos parece desairoso a ninguém o ensino da 
gramática nacional, a que o contemporâneo chama primeiras letras. O snr. Magalhães, 
segundo nos dizem, é professor de filosofia racional e moral, e como ainda o colégio 
não tinha alunos em estado de aprendê-la, acha-se o snr. Magalhães sem exercício. 
Este é o fato, e que há nele digno de censura? O contemporâneo é muito injusto! 178 
 

Novamente o Colégio D. Pedro II era foco das lutas na imprensa. Desta vez, era o 

centro dos argumentos uma figura pela qual a Aurora mantinha certo “zelo”, a saber, 

Gonçalves de Magalhães. Para além das próprias denúncias de injustiça e das disputas 

pessoais que pudessem aí estar envolvidas, os grupos da imprensa se definiam a partir de 

dimensões variadas, não só por seus projetos políticos, mas também pela diversidade de sua 

formação intelectual e experiência pessoal. De um lado, os Cronistas, da faculdade de direito 

de São Paulo que, segundo Jefferson Cano, a partir da sua folha, buscavam “(...) minar os 

fundamentos de cada um dos pilares que sustentavam a plataforma dos liberais”. 179 De outro, 

os intelectuais do grupo romântico, recém-chegados de Paris, da França da Monarquia de 

Julho, trazendo uma nova bagagem à cultura que se forjava no Brasil180 e que: “Diferente do 

romantismo francês, que surge da confluência de duas vertentes, uma ultrarrealista (católica e 

legitimista) e outra liberal, o brasileiro surge das fileiras dos grupos liberais. Mais 

especificamente, do liberalismo moderado (...)”. 181 Todos estes atores históricos faziam parte 

de um contexto onde as dimensões da política e da literatura se cruzavam nos debates sobre o 

Estado nacional, as suas formações sociais e os movimentos políticos e intelectuais da 

Europa. 182 

Diante deste cenário, a folha sob os auspícios da redação de Torres-Homem foi ligada 

pelo próprio Cronista, em artigo intitulado “A casa imperial”, a alguns nomes dos círculos 

palacianos:  

 
Diz a Aurora que, das nossas imputações, umas são ridículas, outras graves, porém 
despidas de fundamento, algumas puramente insultuosas, e todas sugeridas pelo 

                                                        
178 O Cronista, nº 233 – 22/09/1838. 
179 CANO, Jefferson. Op. Cit., p. 29.  
180 Sobre as ideias e grupos políticos da França da Monarquia de Julho, ver: WINOCK, Michel. Op. Cit., 
Primeira parte.  
181 FERRETTI, Danilo José Zioni. Op. Cit., p. 68.  
182 Para uma análise sobre as diferenças entre ideias de Justiniano e os intelectuais Românticos sobre estética 
literária e filosofia política, ver: CANO, Jefferson. Op. Cit., pp. 43-58.  
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despeito irritado de alguém. Respondemos que não nos lembra que tenhamos feito 
imputações, se é que não ignoramos completamente a significação d’este termo, mas 
sim que temos apresentado factos mais ou menos graves e raciocinado sobre as suas 
consequências. Se isto é assim, como ninguém ousará negar, e si a Aurora tem o 
espirito cavalheiresco que inculca, diversa devia ser a sua marcha; ela devia desmentir 
esses fatos e refutar com raciocínio os nossos raciocínios: conduzir-se de outro modo é 
ainda pior do que abandonar à revelia a causa do snr. marquês de Itanhahem e a do 
srnr.  Mordomo Paulo Barbosa, os quaes se têm constituído clientes da Aurora, ou de 
quem a Aurora se arvorou em patrono. 183  
 

No artigo, em meio às acusações trocadas pelas folhas periódicas, apareciam os nomes 

do tutor imperial Itanhahem 184 e do mordomo imperial Paulo Barbosa. 185 Ambos os 

personagens faziam parte dos círculos de influência do ex-ministro Aureliano Coutinho, 186 o 

qual esteve à frente das pastas da Justiça e dos Estrangeiros (1833-1835) à época da transição 

da tutoria imperial das mãos de José Bonifácio de Andrada e Silva para as do Visconde de 

Itanhahem. Diante das relações apresentadas, os círculos íntimos de D. Pedro II estariam 

articulados com a linha progressista? É difícil afirmar com precisão o alinhamento político 

dos áulicos, entretanto, sua participação no Golpe da Maioridade foi efetiva, por mais que os 

“reposteiros da joana” compusessem um grupo de orientações diversas. Curiosamente, 

Justiniano escreveria, algum tempo depois, já no periódico O Brasil, contra a antecipação da 

maioridade. 187 

Para além dos nomes relacionados aos círculos do imperador menino, alguns números 

depois, o Aurora Fluminense viria como: “A imprensa dos snrs. Limpo e Montezuma”. 188 A 

                                                        
183 O Cronista, nº 249 – 03/11/1838 (Grifos do autor). . 
184 Manoel Ignacio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho (Marques de Itanhahem) nasceu a 5 de maio de 1782, 
na freguesia de Marapicu na província do Rio de Janeiro. Filho do brigadeiro Ignacio de Andrada e de D. 
Antônia Joaquina, ocupou o cargo de senador pela província de Minas Gerais. Ao longo de sua carreira serviu a 
D. Pedro I e, em 1833, foi nomeado tutor de D. Pedro II e de suas irmãs em substituição a José Bonifácio. Ver: 
SACRAMENTO BLAKE, Augusto Vitorino Alves. Op. Cit., vol. 6, p.98. 
185 Paulo Barbosa da Silva nasceu em Sabará no ano de 1790. Começando a carreira militar como cadete aos 14 
anos, tendo formado em matemática na Academia Militar. Estudou na Europa, onde também foi Adido de 
Legação. Entretanto, cumpriu a suas funções mais elevadas a serviço da Família Imperial. Nomeado mordomo-
mor por Aureliano Coutinho, logo após a queda de Bonifácio, Paulo Barbosa deveria cuidar de todo o cerimonial 
que envolvia os círculos imperiais, bem como da administração das residências e funcionários do Paço. 
Entretanto “extrapolou tais atribuições”, influenciando a educação do Imperador, alinhando-se ao Liberal 
Aureliano Coutinho e participando do Golpe da Maioridade. Ver: VAINFAS, Ronaldo. Op. Cit., pp. 568-569. 
186 Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho (Visconde de Sepetiba) nasceu no dia 21 de julho de 1800, na 
província do Rio de Janeiro, onde faleceu em 1855. Esteve na academia militar e se formou no curso de direito 
em Coimbra. Fez carreira na política e na magistratura, sendo também ministro das pastas do Império, da Justiça 
e dos Estrangeiros. Em 1833, foi responsável pelas modificações da tutoria Imperial no Paço, quando mandou 
prender José Bonifácio de Andrada e Silva. Ver: SACRAMENTO BLAKE, Augusto Vitorino Alves. Op. Cit., 
vol. 1, pp. 373-374.  
187 MAGALHÃES JR., Raimundo. Op. Cit., pp. 136-137; BENTIVOGLIO, Júlio César. A Facção Áulica e a 
vida política no Segundo Reinado. Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar 
da História. ANPUH/SP - UNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom, pp. 1-13. 
188 O Cronista, nº 293 – 21/02/1839. Os referidos nomes eram de Antônio Paulino Limpo de Abreu (Visconde de 
Abaeté) e Francisco Gê Acaiaba de Montesuma (Visconde de Jequitinhonha). Francisco Gê Acaiaba de 
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julgar pelas acusações da imprensa, os denominados progressistas, amigos de Feijó estariam 

em círculos sociais próximos ao Imperador e seus áulicos. Os defensores do Ministério de 

Araújo Lima, agredidos, revidavam. Colocavam em cena os nomes que transitavam do 

governo para a imprensa de oposição. Tal clivagem de projetos definiria a acomodação das 

forças anti-regressistas em torno do menino Pedro já com vistas à maioridade? Questão 

complexa, que evidenciou as intrigas e as “calúnias” próprias aos calorosos debates nos 

órgãos da imprensa, onde demarcavam-se (ou mascaravam-se) as posições políticas e ia-se 

definindo o quadro do controverso Regresso. Estas vias de constituição do Estado nacional, 

como lócus privilegiado do debate político, dependiam também das cores provinciais.  

 No que se refere à imprensa, a província de Minas Gerais se destacava nos confrontos 

de ideias. A importância das Minas para a dinâmica social do Império brasileiro era 

significativa, tanto no que se referia ao aspecto político, quanto ao econômico. 189 No 

momento do Regresso, os arranjos políticos configurados nas Alterosas dialogaram com as 

disputas travadas na Corte. Diante de tal contexto, Justiniano e Firmino não deixariam de 

opinar acerca do assunto: “É na provincia de Minas, onde existe o quartel-general da 

oposição, é nessa assembléia provincial que tantas provas vai dando de amor às instituições 

do país, que os inimigos da atual ordem de coisas depositam suas esperanças”.  190 Aparecia o 

legislativo como o reduto da oposição a Vasconcelos e, certamente, o “amor” evocado não 

passava de mais uma das muitas ironias de uma escrita tão característica à imprensa coeva.  

Na continuação da análise, no número subsequente, seria a vez da imprensa mineira 

passar ao crivo analítico d’O Cronista: “Não é de mister muito esforço de observação e 

análise para vir no conhecimento do alvo a que atira a oposição mineira. Aí estão o Astro, o 

Universal, e o Monarquista cujas as ideias para serem apreciadas não carecem de 

                                                                                                                                                                             
Montezuma ocupara, também na primeira regência uma, as pastas dos Estrangeiros e da Justiça. Nascido em 
1794, na Bahia, formou-se em leis pela Universidade de Coimbra e chegou aos cargos do Conselho de Estado, da 
Câmara e do Senado. Até a Independência chamava-se Francisco Gomes Brandão Montezuma. Alinhado a Feijó 
e atuante no jornalismo político foi também partícipe do Golpe da Maioridade, arranjo político organizado em 
torno da figura do Imperador menino.  In: BLAKE, Augusto Vitorino Sacramento. Op. Cit., vol. 2, pp. 452-455.  
189 Sobre as configurações das lutas no espaço público e dos grupos políticos em Minas Gerais no Império, ver: 
MOREIRA, Luciano da Silva. Imprensa e Política: Espaço público e cultura política na província de Minas 
Gerais (1828-1842). 2006. (Dissertação de mestrado) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas. 
UFMG, Belo Horizonte; SILVA, Wlamir. Liberais e povo: a construção da hegemonia liberal-moderada na 
província de Minas Gerais (1830-1834). São Paulo: Hucitec, 2009; OLIVEIRA, Isabel Cristiane Gomes de. Do 
jogo político à constituição de um partido: a composição do grupo e ideário Luzia (1830-1844). 2003. 
(Dissertação de mestrado) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas. UFMG, Belo Horizonte. Sobre a 
dimensão econômica da Província de Minas Gerais e sua importância no suprimento dos gêneros de 
abastecimento para a Corte Imperial, ver: GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste e o mito 
da decadência de Minas Gerais: São João del Rei 1831-1888. São Paulo: Annablume, 2002; LENHARO, Alcir. 
Op. Cit. 
190 O Cronista, nº 147 – 24/02/1838. (Grifos do autor).  
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comentários”. 191 O periódico Astro de Minas era publicado em São João del Rei, circulou 

entre os anos de 1827 e 1839. Seu redator era o Liberal Moderado, depois progressista, 

Baptista Caetano de Almeida. 192 Já O Universal, até o ano de 1836, esteve sob os auspícios 

de Bernardo Pereira de Vasconcelos. Entretanto: 

 
Desse ano em diante, ao contrário, O Universal pouco a pouco se colocou em 
antagonismo, que tornou-se hostilidade vigorosa e tenaz, àquele chefe político e 
estadista. Já então era proprietário da folha seu redactor José Pedro Dias de Carvalho, 
mais tarde senador do Império, ministro e conselheiro de Estado. 193 
 

Ainda segundo Xavier da Veiga, José Pedro Dias de Carvalho 194 era redator do 

Parlamentar, folha que travara embates com o Cronista na Corte. Desta maneira, As 

intercessões e conflitos políticos no espaço público envolviam círculos constituídos por 

indivíduos e grupos da Corte e das províncias. O Império do Brasil era tão vasto quanto os 

arranjos políticos que ali se configuravam, tão plural quanto os próprios códigos discutidos na 

sua imprensa. Neste sentido, as críticas de Justiniano e seus colegas aos periódicos mineiros 

não faltariam: “Debalde temos lido e relido muitos d’esses jornaes, nem uma ideia temos 

encontrado sobre o melhoramento de nossas instituições, sobre a indústria que cumpre alentar 

no paiz, e os meios mais aptos para conseguil-o”. 195 A oposição aparecia como inócua e 

desprovida de ideias que acrescentassem ao debate:  

 
Esse movimento industrial de ordem impresso no espírito público pela legislatura que 
findou desapareceu ante o grito de paixões desenfreadas, ante o predominio exclusivo 
que se há procurado dar ao elemento político. No jornalismo e na tribuna tudo é 
personalidade, tudo desvenda um rancor e um despeito acima de toda expressão, de 
tudo transpira um hálito empestado que mirra as mais bem fundadas esperanças de 
ordem e tranquilidade pública. As injúrias do Parlamentar são aí depuradas no 

                                                        
191A folha denominada O Monarquista era, segundo Xavier da Veiga, impressa na cidade de São João del Rei. 
Entretanto, não são dadas informações sobre seus possíveis redatores ou responsáveis: VEIGA, J. P. Xavier da. A 
Imprensa em Minas Gerais. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ouro preto, Ano III, 1898, p. 202.   
192 Baptista Caetano de Almeida, nascido na província de Minas Gerais em 1797. Estudou humanidades e 
dedicou-se ao comércio, representou sua província na Câmara entre os anos de 1830 e 1838. Morreu em São 
João del Rei, em 1839, cidade onde fundou a primeira biblioteca pública de Minas. In: SACRAMENTO 
BLAKE, Augusto Vitorino Alves. Op. Cit., vol. 2, pp. 378-379. Para uma análise sobre o periódico Astro de 
Minas, ver: AMARAL, Alex Lombello. O Astro de Minas contra a correnteza. 2003. (Monografia) – 
Departamento de Ciências Sociais. UFSJ, São João del Rei.   
193 VEIGA, J. P. Xavier da. Op. Cit., pp. 189-190.  
194 José Pedro Dias de Carvalho nasceu em Mariana, Minas Gerais, no ano de 1805. Na política exerceu os 
cargos de senador e conselheiro de Estado, além de deputado em várias legislaturas, ministro e presidente de 
província. Foi presidente do Banco do Brasil e membro do IHGB. Na Revolta Liberal de 1842 teve participação 
ativa, chegando a ser preso. Ver: SACRAMENTO BLAKE, Augusto Vitorino Alves. Op. Cit., vol. 5, pp. 116-
117.  
195 O Cronista, nº 148 – 27/02/1838. 
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cadinho de inimizades figadais, e depois oferecidas ao público em toda a sua nudez e 
escandalosa torpeza. 196 
 

Dois momentos foram explorados pelo artigo, duas legislaturas. O Cronista indicava 

as calúnias que vinham do Parlamentar que, na condição de opositor ao Ministério, só fazia 

atrapalhar as “bem fundadas esperanças de ordem”. Parecia ser tempo de apoiar o projeto do 

Regresso, da “tranquilidade pública”, e as “injúrias” não eram bem-vindas em nome de 

inimizades políticas. O embate, entre o que se pode denominar como imprensas progressista e 

regressista, envolvia também os grupos que se organizavam nas províncias em torno de suas 

folhas periódicas e suas representações parlamentares. Estes grupos influenciavam as decisões 

no centro do poder Executivo, bem como as discussões sobre as liberdades e, por conseguinte, 

a geografia social e intelectual dos espaços públicos da Corte e do Império. Neste sentido, 

segundo o periódico de Justiniano, o que se passava no Município Neutro, um projeto de 

“ordem e tranquilidade”, não poderia ser confundido com a simples retomada das 

prerrogativas absolutistas:  

 
A nos guiarmos pelo que diz a oposição mineira, a corte está sepultada no mais 
degradante despotismo, a imprensa debate nos paroxismos de sua existência, os 
direitos do cidadão estão calcados aos pés, a retrogradação desandou nossas 
instituições para os tempos de D. João 6º, e do feudalismo europeu, tudo é servilismo 
e abjeção; - o Rio de Janeiro é a Constantinopla da America. 197 
 

 Segundo o artigo, a oposição ao governo Araújo Lima estaria perdida em meio aos 

seus projetos políticos e por isso partiu para os flancos das inimizades pessoais.  Mais do que 

o embate entre ideias opostas, o que se colocava em pauta era uma discordância entre as 

visões políticas de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Portanto, para além de abordar as revoltas 

ocorridas na Bahia e Rio Grande, O Cronista trazia em suas argumentações as lutas de ideias 

entre as partes e o centro do Império. Comparava ainda o afã por mudanças vindo de Minas 

com os interesses dos revoltosos:  

 
O Rio Grande e a Bahia também quiseram ser os arautos da nova era brasileira, 
também contestaram contra o despotismo da corte e por isso rebelaram-se contra os 
poderes supremos do estado. Talvez os mais ardentes oposicionistas de Minas ainda 
não estejam tão desvairados que anelem o mesmo desfecho... Mas uma vez embicados 
na senda dos desvarios quem sabe onde irão parar? Um passo mal dado em política 

                                                        
196 O Cronista, nº 148 – 27/02/1838. 
197 Ibidem. 
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produz outro ainda pior e de precipício em precipício para o abismo da guerra civil 
vão rolando o povo. 198 
 

A Revolta Liberal de Minas ainda iria eclodir dali a quatro anos e, ao que parece, a 

onda de insatisfação de algumas partes do Império dava margens a prognósticos, mesmo que 

baseados em retóricas previsões. O tom era de alerta e a pecha de uma rebeldia inócua recaía 

sobre a imprensa e a assembleia das terras mineiras. A oposição da província seria vazia e 

movida por motivos estritamente políticos: “A demissão de dois ministros é o unico anelo da 

oposição mineira, e para conseguir esse fim, lança mão de todos os meios, dissemina na 

provincia terríveis germens de revolta”. 199 O Cronista novamente defendia o Ministério dos 

ataques desferidos pela oposição e apontava para um dos ministros que estariam sendo 

perseguidos: “A época da eleição do regente está à porta e qual é o candidato que 

apresentaram? Nehnum; até parece que é isso coisa com que se eles não importa; porque logo 

que for demitido Vasconcelos navegaremos em mar de rosas!”. 200Aparecia o nome do 

Campeão do Regresso e, diante da intransigente blindagem no que se referia ao governo, 

receberia a folha ajuda do governo de Araújo Lima? Em carta de 4 junho de 1840, ao 

Visconde do Uruguai, Justiniano afirmaria:  

 
Na redação d’O Cronista, trabalho, despesas, tudo sôbre nós recaiu; só tivemos do 
Ministério, no último trimestre, diminuto auxílio, que nem cobriu as despesas de 
impressão da folha nesse período, e para maior desgosto, aqueles mesmos por quem 
nos sacrificamos, nem sequer nos pagavam com sua estima, nem mesmo com um 
simples cortejo, quando na rua nos encontravam. 201  
 

A julgar pelo conteúdo da carta percebe-se, além da tentativa de negociação de 

subsídios, que o alinhamento do advogado e de seus companheiros às ideias da reação não se 

dava tão somente pelos auxílios pecuniários, antes fazia parte de visões de mundo 

compartilhadas, evidenciando as múltiplas dimensões dos círculos de sociabilidade. As 

crônicas de Firmino e Justiniano vinham a público e definiam-se politicamente, em grande 

parte, nas lutas contra a imprensa “liberal-progressista” e no mesmo diapasão em que se 

encontrava o governo regressista que, em novembro de 1838, já estaria sendo questionado: 

“A Aurora, no seu ultimo número, dá como infalível a queda do ministério, a cujo paroxismo 

                                                        
198 O Cronista, nº 148 – 27/02/1838. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem.  
201 Apud CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 17.  
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supõe que assistimos”. 202 A oposição a Vasconcelos já o colocava no rol dos condenados, 

enquanto isso O Cronista defendia o Ministério chefiado pelo político mineiro:  

 
Seria preciso um erro gravíssimo do gabinete para motivar sua dissolução, e esse erro 
ele ainda o não cometeu. Seria preciso que a vontade irresponsável desse ouvidos às 
calúnias da oposição, e não ao voto de adesão constante e explicitamente manifestado 
em todos os ângulos do império pela maioria nacional. 203 
  

Firmino e Justiniano continuavam a cumprir sua agenda de defesa ao governo e o 

argumento destacava a maldosa oposição e o apoio da maioria, alegando a impossibilidade da 

dissolução. Entretanto, meses depois, o tom do discurso seria outro:  

 
(...) é fora de dúvida que o ministério acual podia ser dissolvido, mas nunca a política 
por ele sustentada ser substituída por outra. As oposições apossam-se do poder, 
somente quando se transformam em maiorias; confiar-lhes a pública administração 
antes de conseguirem assinalado triunfo sobre seus antagonistas, é comprometer 
seriamente a existência do poder. Cumpre distinguir os indivíduos das ideias, os 
ministros das opiniões que defendem (...) 204 
 

  Mais do que uma política personalista, o Ministério representaria o direcionamento 

político da maioria das vozes projetadas nas instituições do Império. Mesmo que findasse a 

vida do gabinete, suas ideias perdurariam. Os códigos políticos defendidos nas diferentes 

instâncias do espaço público se coadunavam no momento da reação conservadora, formando 

concepções de Estado e sociedade que persistiriam e deveriam estar acima das personalidades.  

No ocaso da experiência regencial, imprensa, Ministério e parlamento formavam uma 

teia de reciprocidade e de mútua sustentação. A crise de um gabinete poderia significar a 

bancarrota de um periódico e foi, como salientou o próprio Justiniano em discurso à Câmara 

no ano de 1855, o que ocorreu com O Cronista: “Em dias de fins de março ou de princípio de 

abril de 1839 cessou a publicação d’O Cronista. Antes de eu saber que esse ministério estava 

para dissolver-se tomei essa resolução porque andava meio desconfiado”. 205 Justiniano havia 

desconfiado da queda do Ministério, assim, resolveu cessar a circulação de seu periódico que 

já era apreciado há três anos pelos leitores da Corte. O Cronista cumprira seu papel de 

oposição ao padre regente, defendendo veementemente o “Gabinete das Capacidades”. Sua 

“morte” seria noticiada pelo Aurora Fluminense:  

 
                                                        
202 O Cronista, nº 255 – 15/11/1838.  
203 Ibidem.  
204 Ibidem, nº 293 – 21/02/1839. 
205 CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 106.  
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(...) faleceu também o Cronista, abandonados de todos os seus subscritores, o que 
dispensou de deixar-nos um testamento, limitando-se a um pequeno e envergonhado 
anúncio, que ele mesmo procurou tornar imperceptível, ocultando-o na extremidade da 
derradeira coluna, para que ninguém desse fé do caso lastimoso (...). A população da 
capital fez justiça aos sofismas, com que procurara por tanto tempo fazer a apoteose 
de todos os erros, e desvarios de uma Administração perdida irremissivelmente na 
opinião publica. Os redatores do Cronista estavam reduszdos a serem os leitores quase 
únicos dos seus próprios artigos (...) 206 
 

O ocaso da folha de Firmino e Justiniano era anunciado com júbilo por seu opositor. O 

governo perdia suas colunas de sustentação na tribuna universal, entretanto, a reação 

inaugurada por tal gabinete marcaria a reestruturação partidária que apareceria no levante do 

Segundo Reinado. Diante da queda do gabinete de 19 de setembro de 1837, seria o 

“Regresso” uma veleidade de Bernardo Pereira de Vasconcelos? O novo partido da ordem não 

seria “regressista”, mas Conservador e muitos dos “liberais-progressistas” se fortaleceriam na 

articulação em torno do Imperador menino quando do Golpe da Maioridade.   

O período denominado Regresso inaugurava uma nova perspectiva política na história 

da construção do Estado nacional brasileiro. Nos termos de seus defensores, o liberalismo 

avançara sobremaneira, era preciso conter a experiência liberal, rever as liberdades 

concedidas. As disputas e arranjos políticos se deram de modos variados, dentro dos códigos 

de uma cultura política plural, situada entre o liberalismo constitucional que despontava e 

algumas estruturas próprias ao Antigo Regime. Uma dessas bases era a presença da religião 

no Estado e na sociedade, assunto que gerou polêmicas e foi discutido no espaço público da 

Corte durante a transição da regência de Feijó para o período da reação conservadora. Colocar 

em pauta a religião significava angariar uma carta a mais contra o sacerdote de Itu, que seria 

alvejado, juntamente com seu grupo, por suas nada ortodoxas opiniões. Neste cenário, 

algumas propostas acerca de uma nova roupagem para o catolicismo, na sua relação com o 

Estado nacional e a sociedade do Império brasileiro, estariam em disputa na cena pública.

                                                        
206 Aurora Fluminense, nº 126 – 04/04/1839.  
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2 CHRONISTAS, ATLANTES E O CATOLICISMO: POLÍTICA E RELIGIÃO, 

VALORES E MORAL EM DEBATE  

 
(...) nem o empirismo cura doentes graves, nem o ceticismo reorganiza 
nações em que todos os laços sociais cada dia vão afrouxando (...).  
Ora, qual o pensamento, qual a crença desses nossos homens de estado? 
Já o dissemos, é o ceticismo, o ceticismo moral, político e religioso! Ora, 
o ceticismo só produz anarquia e dissolução social1.  
 

 No curso das discussões travadas pela imprensa no momento do Regresso 

Conservador, a questão relativa à relação entre a Igreja e o Estado esteve em evidência. No 

contexto de grande apreensão quanto aos rumos que o Estado Monárquico brasileiro iria 

tomar após anos de subsequentes mudanças em sua estrutura, a força do cristianismo aparece 

na cena pública estreitamente relacionada à política e aos valores que deveriam surgir da 

mesma.  

Fato que corroborou para as discussões acerca de como a religião deveria aparecer no 

Estado e na sociedade foi a regência de Diogo Antônio Feijó. Polêmico em suas opiniões 

sobre o modelo ideal de Igreja para o Brasil, o padre incitou os desgostos de adversários em 

setores do parlamento, do clero e da imprensa. Como já salientado, este é o caso de Justiniano 

José da Rocha e Firmino Rodrigues Silva, os dois atores fizeram dura oposição a Feijó e não 

deixaram de destacar a religião em seus argumentos, ora como meio de enfraquecer a figura 

do regente, ora como proposta de regeneração a um país que estaria à beira da “dissolução 

social” justamente pelo “ceticismo moral, político e religioso” de seus homens de Estado.  

 O intuito do presente capítulo é analisar de que maneira Justiniano e Firmino, imersos 

na complexa configuração política do Regresso Conservador, inseriram em suas folhas 

periódicas - O Atlante e O Cronista - a questão religiosa, tomando um posicionamento 

semelhante ao de alguns setores mais conservadores do clero, bem como ao de Bernardo 

Pereira de Vaconcelos, o grande líder da frente regressista.  

Entretanto, em um primeiro momento, dada a importância da religião para o 

entendimento da dimensão política em uma sociedade como a do Brasil, cumpre situar a 

maneira através da qual o catolicismo apareceu relacionado ao Estado, onde o clero era parte 

do funcionalismo público e se inteirava sobremaneira das práticas consideradas “mundanas” e 

nada ortodoxas, tal como o exercício da política.  

 

                                                        
1 O Cronista, nº 66 – 27/05/1837. 
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2.1 Religião e política no Brasil  

 

 No estudo da história política o tema de suas relações com a religião merece uma 

atenção especial, sobretudo em sociedades cujas bases estruturais foram influenciadas pelo 

Antigo Regime, como é o caso do Brasil2. Nas terras brasileiras, desde os tempos da colônia, 

a Igreja Católica constituiu-se como uma força inquestionável na condução dos negócios 

relativos à Coroa portuguesa, passando a ser um traço marcante dos códigos da cultura 

política do Antigo Regime. 3 Isto se deve ao fortalecimento dos laços entre o Estado 

português, agente colonizador, e a Igreja, quando da consolidação do primeiro, no início da 

era moderna: 

 
Logo nos seus primórdios, o Estado português, sob a égide da “proteção” da Igreja, 
tomou as primeiras medidas que viriam caracterizar a sua permanente intervenção nos 
negócios espirituais. Desde cedo estabeleceu-se íntima colaboração entre as duas 
instituições, pois, que, para o Estado Moderno, a unidade política exigia unidade 
religiosa. Desde cedo, a Igreja em Portugal foi importante aliada do Estado, atuando 
como braço do poder secular, impondo a supremacia do poder civil. 4 
 

 A ação das Irmandades 5 e de outras instituições religiosas foi de suma importância 

para a empresa colonizadora ibérica no contexto da expansão de seus domínios ultramarinos, 6 

a colonização e a cristianização guiaram a iniciativa dos Estados católicos Europeus no Novo 

Mundo. Em troca da conversão dos povos “pagãos”, a Igreja de Roma deixava a cargo dos 

monarcas portugueses as escolhas relativas aos assuntos eclesiásticos através do padroado, 

regime que “(...) conferia aos monarcas lusitanos o direito de cobrança e administração dos 
                                                        
2 Não é o intuito discutir aqui as estruturas de Antigo Regime que resultaram da colonização portuguesa no 
Brasil. Para uma análise profícua acerca da temática, ver: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; 
GOUVÊA, Maria de Fátima. O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-
XVIII). Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2001; NOVAIS, Fernando. Estrutura e dinâmica do antigo 
sistema colonial: séculos XVI - XVIII. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1990; PRADO JR., Caio. Formação do 
Brasil contemporâneo: colônia. 23 ed. São Paulo: Brasiliense, 2001.  No que se refere ao período de crise do 
sistema: FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade 
agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro (1790-1840). 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001; NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial: 1777-
1808. São Paulo: Hucitec, 1989. 
3 Sobre a influência da religião na esfera do político, ver: COUTROT, Aline. “Religião e Política”. In: 
REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: ed. FVG, 2003, pp. 331-363. Uma análise das 
estruturas e funcionalidades da religião na sua interação com as demais esferas sociais, inclusive a política, pode 
ser encontrada em: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas: introdução, organização e seleção 
Sergio Miceli. São Paulo: Perspectiva, 1998, pp. 27-78.  
4 BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder. São Paulo: Ática, 1986, p. 42.  
5 Sobre as Irmandades na colônia, ver: BOSCHI, Caio César. Op. Cit.  
6 Para uma análise acerca da expansão ultramarina no início da era moderna, ver: WALLERSTEIN, Immanuel. 
O sistema mundial moderno, Vol. I, a agricultura capitalista e as origens da economia-mundo européia no século 
XVI. Porto: Afrontamento, 1974; WALLERSTEIN, Immanuel. O sistema mundial moderno, Vol. II, o 
mercantilismo e a consolidação da economia-mundo europeia, 1600-1750. Porto: Afrontamento, 1974.  
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dízimos eclesiásticos, ou seja, a taxa de contribuição dos fiéis para a Igreja”. 7 Não só o 

dízimo era de responsabilidade da Coroa, mas ainda: “(...) cabia ao monarca a apresentação 

dos nomes dos escolhidos para ocupar o governo das dioceses, das paróquias e outros 

benefícios eclesiásticos (...)”. 8 

Nesta via de mão dupla, os interesses civis certamente prevaleceram em detrimento da 

evangelização, tendo a religião se constituído como um braço do Estado na dinâmica social 

coeva: “No Brasil Colônia, a Igreja não conheceu outro regime de atuação. Foi sempre 

executora da vontade da Coroa”. 9 Assim, a dimensão política do clero, escolhido pelo 

monarca português e agindo em nome do mesmo como seu funcionário, não pode ser 

subsumida. A projeção obtida pelos agentes da fé tornara-se de grande abrangência em uma 

sociedade onde a religião, apesar de sincrética e pouco ortodoxa aos olhos dos fiéis e mesmo 

dos sacerdotes, era parte fundamental de seu universo valorativo. 10 Além do mais, a estrutura 

burocrática do governo português era, em grande parte, mantida pela instituição cristã e assim 

o foi até o final do Império. Neste ínterim, padres, bispos e toda a Eclésia não estavam isentos 

do trato com assuntos “mundanos”, pelo contrário, seu envolvimento com tais demandas foi 

intenso e conflituoso, pois, na condição de agentes aliados à Coroa, era fácil e quase 

inevitável sua atuação política. 11 Na ação destes atores, a tensão entre as demandas da Igreja 

e do Estado se revelava:  

 
(...) a situação do clero em relação ao Estado era ambígua. Se por efeito da união 
Igreja-Estado o padre era um funcionário público, pago pelos cofres do governo geral, 
não deixava também de pertencer a uma burocracia paralela, uma organização que ao 

                                                        
7 HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo - primeira 
época. Petrópolis: Vozes, 1977, p. 163.  
8 Idem, ibidem, p. 164.  
9 BOSCHI, Caio César. Op. Cit. p. 61.  
10 Sobre o caráter diverso da religiosidade popular no Brasil, ver: FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: 
formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2004, pp. 212, 271, 330. 
Ver ainda: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1995, pp. 118, 
150. 
11 O envolvimento de clérigos na política e em assuntos não religiosos dependia, em grande parte, da ordem à 
qual pertenciam. No Brasil, o clero secular certamente inteirava-se mais dos assuntos políticos, pois, eram 
financiados pela Coroa. Entretanto, a catequese e evangelização dos povos indígenas, missão um tanto quanto 
dispendiosa, foi deixada sob os auspícios de ordens regulares que possuíam recursos próprios, sobretudo, os 
Jesuítas. Sobre a atuação do clero em atividades que iam além da sua função sacerdotal no período colonial, ver: 
HOORNAERT, Eduardo. Op. Cit., pp.183-191. Sobre a questão da ação do clero secular e regular no Brasil, ver: 
NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das; MACHADO, Humberto Fernandes. O Império do Brasil. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 204. Para uma análise acerca da tensão envolvendo a vida eclesiástica e 
“mundana” dos sacerdotes, ver: SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Do altar à tribuna: os padres políticos na 
formação do Estado Nacional brasileiro (1823 – 1841). 2010. (Tese de Doutorado) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais. UERJ, Rio de Janeiro, pp. 42-72. 
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longo da história se tinha empenhado em longas batalhas contra o mesmo Estado pelo 
controle do poder político. 12 
 

Esta situação tensa e ambígua permeou a vida dos clérigos no Brasil, revelando muitos 

atritos entre os agentes do Estado e da Igreja. Assim, dentre as querelas envolvendo os 

colonizadores do Brasil e a Santa Sé, deve-se dar destaque aos ocorridos durante a 

administração do Marquês de Pombal. No período em que o diplomata foi ministro do rei D. 

José I, houve o fortalecimento das prerrogativas absolutistas e, consequentemente, disputas 

entre a monarquia portuguesa e os grupos da colônia que representavam uma ameaça ao 

cumprimento das metas político-econômicas encampadas por Pombal. 13 Os jesuítas, de há 

muito na colônia, faziam parte desta ameaça e foram expulsos. A Companhia de Jesus era um 

dos principais meios de ação da Igreja no interior do Estado português, revelavam-se como 

concorrentes aos colonos no jugo dos povos indígenas e possuíam uma estrutura organizada e 

independente, por isso: 

 
(...) parece claro que a luta contra os jesuítas insere-se numa perspectiva mais geral, 
que é a da afirmação do regalismo, por muitos identificado, erroneamente, com uma 
pseudo-conotação “jansenista” da governação pombalina. Na realidade o regalismo 
era apenas uma das formas mais comumente assumidas pelas monarquias ilustradas da 
Europa de então. 14 
 

 Portanto, o regalismo 15 se fortaleceu implicando em uma centralização das decisões 

acerca de questões civis pela monarquia. O último século da colonização portuguesa no Brasil 

foi marcado pelo afastamento da influência jesuítica nas questões do Estado português, o que 

causou, de certo modo, um redimensionamento na ação da Igreja diante da sociedade 

brasileira:  

 
No período posterior a 1759, após a supressão dos jesuítas, percebe-se uma crise de 
identidade na religião dos brasileiros, uma crise de consciência católica; há falta de 
orientação segura, falta de pastores que realmente dirijam o rebanho, falta de unidade 
de pensamento e ação; as ordens religiosas, que sob a liderança dos jesuítas exerciam 

                                                        
12 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: A elite política imperial; Teatro de sombras: a 
política imperial. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, Relume-Dumará, 1996, p. 165. 
13 FALCON, Francisco José Calazans.  A época pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São 
Paulo: Ática, 1982, pp. 374-375. 
14 Idem, ibidem. pp. 378-379. 
15 O regalismo consiste em uma prática onde o Estado estabelece a “(...) supremacia do poder civil sobre o poder 
eclesiástico, decorrentes da alteração de uma prática jurisdicional comumente seguida ou de princípios 
geralmente aceites, sem que haja uma uniformidade na argumentação com que se pretende legitimá-lo”. In: 
CASTRO, Zília Osório de. Antecedentes do regalismo pombalino. O padre José Clemente. Estudos em 
homenagem a João Francisco Marques, vol. 1, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001, p. 
323.   
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o controle da Igreja no Brasil, tinham entrado em acelerada decadência; fenecem 
antigas práticas de piedade; conventos vazios, igrejas com a construção interrompida 
ou em ruínas, arte sacra em decadência, tudo indicava uma situação de crise. 16 
 

A política do Marquês de Pombal afastara os Jesuítas sem a preocupação de 

reestruturar a Igreja, tanto em sua dimensão material, quanto no que se referia à presença de 

sacerdotes engajados na missão evangelizadora. Entretanto, apesar da crise no aspecto 

institucional, a participação ativa do clero secular na política não foi contida e, pelo contrário, 

se intensificou ao final do século XVIII e início do XIX. Ao mesmo tempo em que o Estado 

português engajava-se na diminuição da influência eclesiástica em seus assuntos, as idéias da 

Ilustração chegavam às elites intelectuais ibéricas e mesmo auxiliavam na empresa laicizante 

encampada pelo Marquês de Pombal. Grande parte da intelectualidade no Brasil estava nas 

fileiras do clero e o refluxo das “Luzes” não deixou de atingi-los: “A partir do século XVIII, 

especialmente nos centros urbanos, muitos clérigos se envolvem em atividades, sob a 

influência das ideias liberais e iluministas”. 17 Na medida em que a participação dos religiosos 

na política aumentava, diminuía sua observância para com as regras da Igreja romana. 18 

Apreende-se daí que a presença do cristianismo no Brasil caracterizou uma instituição de ação 

polêmica e efetiva no que tange aos assuntos da monarquia portuguesa e da sociedade, desde 

a colônia até o alvorecer do Estado nacional no oitocentos, perpassando todo o período 

monárquico.  

Exemplos do envolvimento político dos clérigos no Brasil não faltam, bastando citar a 

Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador. 19 Outro 

marco da ação eclesiástica foi a Independência em 1822, pois se a nascente monarquia 

tropical consolidaria sua legitimidade em meio a uma série de discussões em torno de um 

espírito liberal, por outro lado a instituição iria se firmar também a partir da forte base 

religiosa que caracterizava a liturgia do poder emanada do, outrora colonizador, Estado 

                                                        
16 HOORNAERT, Eduardo. Op. Cit., pp. 112-113.   
17 Idem, Ibidem, p. 184.  
18 “O clero nacional, dos tempos pombalinos até as vésperas da questão religiosa, não se distinguia, com raras 
exceções, por qualquer demonstração de ortodoxia. Mais frequentadores das letras francesas do que das latinas, 
mais versados na literatura profana do que nas obras pias, muitos dos nossos clérigos estavam saturados dos 
ideais iluministas, das reivindicações democráticas e liberais da Revolução Francesa”. In: BARROS, Roque S. 
M. de. “Vida religiosa”. In: HOLANDA, Sergio Buarque de Holanda (Dir.). O Brasil monarquico: V.4 - 
Declínio e queda do império. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1971, p. 321.  
19 A ação dos padres em revoltas, tanto de cunho popular quanto elitista, foi efetiva até a primeira metade do 
século XIX. CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit. pp 167-170. Para um envolvimento do clero em alguns 
acontecimentos políticos do país desde os tempos coloniais, ver: LEOPOLDO, Dom 
Duarte. O clero e a independência: conferências patrióticas. Rio de Janeiro: Centro D. Vital, 1923. 
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português. 20 A herança religiosa da sociedade colonial contribuía para o delineamento das 

diretrizes políticas do Estado nacional no Império e, a despeito de uma pretensa “pureza” 

liberal, o pensamento político europeu sofreria as acomodações regionais necessárias à 

dinâmica das instituições e dos grupos envolvidos nas suas tramas.  Em 1824, a primeira 

Constituição do país fora jurada “Em nome da Santíssima Trindade”. 21  

Portanto, ao mesmo tempo em que despontava no horizonte a nação independente no 

século XIX, a figura dos religiosos foi ganhando destaque e sua ação é de suma importância 

para o entendimento deste processo, pois, o clero, ao fim e ao cabo, representava uma 

instituição milenar na política estatal e o contato direto de grupos variados da população com 

seus integrantes tornava estes últimos “líderes em potencial”: “(...) os padres envolveram-se 

em praticamente todos os movimentos de rebelião desde 1789 até 1842”. 22  

As contradições inerentes à dinâmica social do clero revelavam-se à medida que os 

grupos políticos se viam no empenho de organizar suas demandas para com um Estado já 

independente no início do XIX. Esta situação teve no período regencial um momento 

decisivo, foi no interlúdio dos Reinados Pedrinos que várias figuras da religião se destacaram 

na imprensa, no legislativo e no executivo, contribuindo para uma discussão acerca de sua 

função social e política por parte da imprensa e de outras instâncias do espaço público. 

Portanto, cumpre analisar como foi tratada a questão das relações entre Igreja e Estado por 

Justiniano e Firmino no momento do Regresso Conservador, justamente quando havia um 

padre liberal no comando da Regência, a saber, Diogo Antônio Feijó, figura controversa e 

polêmica durante toda a vida pública.  

 

2.2 Regência: levante e ocaso do clero na política  

 

Os anos 1830 foram os últimos onde a ação política dos clérigos esteve em evidência 

e, no momento do Regresso, mais precisamente na terceira legislatura (1834-1837), a 

participação dos padres no parlamento foi a mais expressiva se comparada ao período do 

                                                        
20 Para uma análise da ação do Clero no processo de Independência e no ritual de Sagração de D. Pedro I, ver: 
OLIVEIRA, Eduardo Romero de. A ideia de Império e a fundação da Monarquia Constitucional no Brasil 
(Portugal-Brasil, 1772-1824). Tempo, Rio de Janeiro, nº 18, pp. 43-63; Idem. O império da lei: ensaio sobre o 
cerimonial de sagração de D. Pedro I (1822). Tempo, vol. 13, nº 26, 2009, pp. 133-159. No que se refere à 
influência intelectual da pregação sacerdotal para a formação da ideia de nação, ver: DURAN, M. R. C. Ecos do 
púlpito: oratória sagrada no tempo de D. João VI. São Paulo: UNESP, 2010.   
21 Constituição Política do Império do Brazil (de 25  de março de 1824). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Consultado em 23/05/2012.  
22 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit., p. 167.  
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Império. 23 A partir daí, a representatividade das figuras religiosas no interior do Estado foi, 

cada vez mais, se arrefecendo. Ou seja, no momento de redefinição dos grupos que viriam a 

conduzir a instituição monárquica no Brasil, o papel social dos membros da Igreja começava a 

ser questionado e sua atuação política, nas fileiras governamentais, rechaçada. De todo modo, 

não se deve subdimensionar a influência da Igreja neste ínterim, mesmo porque, uma das 

figuras mais emblemáticas do período era parte integrante da instituição. Entre 1835 e 1837, 

esteve à frente da Regência Diogo Antônio Feijó, formado na tradição liberal e iluminista do 

clero de São Paulo. 24  

Feijó nasceu a 17 de agosto de 1784, na cidade de São Paulo. Não conheceu seus pais, 

caracterizava-os como “incógnitos”. Educado por sacerdotes, o futuro regente trilhou este 

mesmo caminho. No início de sua vida pública foi professor em São Carlos, mudou-se para 

Itu em 1818 e, logo depois, em 1821, elegeu-se deputado entre os representantes da província 

paulista para as Cortes de Lisboa. Através de uma vida pública intensa, esteve à frente dos 

cargos de deputado na primeira legislatura, senador em duas ocasiões e ministro da justiça 

entre 1831 e 1832. Obteve a Gran-Cruz da ordem Cruzeiro, sendo nomeado também como 

bispo de Mariana, benesse que rejeitou. Em 1842, esteve envolvido com os Liberais paulistas 

na revolução e, em 1843, morre na mesma província onde nascera. 25  

Através de uma participação ativa na política regencial, Feijó certamente foi o pivô de 

situações diversas, angariando aliados e muitos inimigos em sua trajetória. Isto fica claro 

desde os idos de 1832, quando o então ministro da Justiça tentou empreender o que foi 

chamado por muitos de golpe de Estado. 26 Ao assumir, em 1835, Diogo Antônio Feijó 

assistiria durante os dois anos de seu mandato, a uma reorganização política, em torno de duas 

visões de Estado, que ele havia em muito protagonizado. Portanto, o governo conturbado e 

                                                        
23 SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Op. Cit., pp. 264-319; CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit., p. 170.  
24 Sobre a influência do iluminismo sobre clero paulista no século XIX, ver: WERNET, Augustin. A Igreja 
paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-1861). São Paulo: Ática, 1987, pp.27-
54.  
25 Informações biográficas acerca da vida de Diogo Antônio Feijó podem ser obtidas em: SACRAMENTO 
BLAKE, Augusto Victorino Alves. Op. Cit., vol. 2, pp. 173-175; RICCI, Magda. Assombrações de um padre 
regente: Diogo Antônio Feijó(1784-1843). Campinas: UNICAMP, 2001; SOUZA, Octávio Tarquínio de. 
História dos fundadores do Império do Brasil (volume VI): Diogo Antônio Feijó – três golpes de Estado. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1972.   
26 A tentativa de tomar o poder contou com a participação de mais figuras religiosas do grupo Moderado, a saber, 
José Bento Leite Ferreira de Melo, José Custódio Dias e José Martiniano de Alencar. Todos estes padres 
estiveram ao lado de Feijó durante sua vida pública, sendo chefiados pelo mesmo e compondo uma aliança 
fortalecida por interesses relacionados aos ideais políticos, religiosos e aos interesses pessoais do grupo. A 
manobra política de 1832 desagradou a muitos, principalmente nas fileiras do parlamento: BASILE, Marcello. 
Op. Cit., pp. 84-85. CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., pp. 22-24; SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Op. 
Cit., p. 270; SOUZA, Octávio Tarquínio de. Op. Cit., pp. 421-446.    
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desarticulado deste personagem contribuiu para o agravamento das contendas entre os poderes 

Executivo e Legislativo e mesmo alimentou a divisão dos antigos Moderados. 27 

A partir de uma breve análise da atuação de Feijó em uma dimensão sócio-política, 

pode-se perceber sua importância e, consequentemente, a do clero para o entendimento do 

processo de transição entre o primeiro e o segundo reinados no Brasil. Deve-se conjecturar 

acerca do modo através do qual os grupos políticos pensavam a religião na sociedade e dentro 

do próprio Estado. Mais do que delinear ações individuais, ou de uma determinada facção, é 

importante salientar a configuração política que a relação Igreja-Estado representava nos 

embates entre governo e oposição durante o Regresso Conservador. 

Deste modo, os defensores da reação monárquica, tais como Justiniano, Firmino e 

Vasconcelos, ao fazer oposição à administração e à política do governo Feijó, também usaram 

a religião como base de suas argumentações, pois, discordavam do padre regente também 

neste ponto. Enfim, a relação tensa e ambígua do clero no meio político sintetizou-se 

claramente na polêmica e conturbada Regência una de Diogo Feijó. O momento era delicado 

e suscitou questionamentos, dúvidas e projetos acerca do papel que o catolicismo deveria 

exercer no país que se forjava.  

Resta, portanto, questionar a relação entre os fatos, pois, reestruturar o Clero fora das 

instituições estatais consistia em um processo caracterizado pela necessidade de reforçar as 

instituições promotoras da ordem. Ou seja, a influência dos homens da Igreja era válida longe 

dos círculos políticos, sua função era para como “rebanho” cristão. Nada melhor que começar 

tal ação por se opor ao padre reformista chefe do governo, os atores aqui elencados 

encampariam tal empresa, buscando respaldo para sua argumentação nos atritos do governo 

brasileiro com Roma, processo que começara no ano de 1833.    

 

2.3 Os ataques na imprensa  

 

Como já foi salientado, a relação entre Estado e Igreja no Brasil sempre esteve 

permeada por conflitos e o momento aqui referido não é uma exceção. 28  A questão que 

                                                        
27 No que se refere à Cisão dos Moderados, ver: CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit. pp. 42-53.  SILVA, 
Wlamir. Universidade Federal de São João Del Rei. Ser ou não ser liberal, eis a questão: a cisão da moderação 
mineira no contexto do Regresso (1834-1837). Anais eletrônicos XVI encontro regional de história ANPUH-
MG, Belo Horizonte, 2008. 
28 Sobretudo no pós-independência, as relações entre os Estados brasileiro e romano tiveram vários momentos de 
tensão. Ao mesmo tempo em que o Brasil se afirmava como nação soberana, Roma encampava uma reação 
conservadora (sob o signo de Ultramontanismo), em resposta ao liberalismo e aos resultados, danosos ao poder 
religioso, advindos da Revolução Francesa. Este contexto levou a alguns choques entre as partes envolvidas e 
dividiu opiniões no clero e nas fileiras políticas. Ver: SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Op. Cit., pp. 326-354.  
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serviria de desfecho para os atritos diplomáticos entre Roma e o governo do regente Feijó 

seria a nomeação do Bispo do Rio de Janeiro - “Questão Moura” 29 -, fato que certamente 

envolvia diferentes preferências políticas, mas, também diferentes opiniões sobre a influência 

que o Sumo Pontífice deveria ter em uma Igreja tradicionalmente gerida pelo Estado: “Roma 

não aceitou a indicação sob a alegação de que o candidato defendia posições contrárias à reta 

e sadia doutrina da Igreja. E o governo fincara pé no nome do candidato, criando um impasse 

durante vários anos”. 30 Tal impasse tivera início no ano de 1833: 

  
O padre Dr. Antônio Maria Moura fôra nomeado bispo do Rio de Janeiro, em sucessão 
de D. José Caetano da Silva Coutinho, por decreto de 22 de março de 1833, ao tempo 
da Regência trina, e as negociações para a sua confirmação pelo Santo Padre 
remontavam àquele ano. Em nota de 27 de setembro de 1833, o ministro do Brasil em 
Roma, Luís Moutinho Lima Álvares e Silva, comunicava ao Ministério dos 
Estrangeiros todas as diligências que fizera, o que lhe dissera o cardeal secretário do 
Estado acêrca das razões que levaram a Santa Sé a negar a expedição das bulas de 
instituição canônica e confirmação, e enviara, em memorando, o resumo fiel da 
conversa que tivera com o próprio papa. Os motivos apresentados eram vários: 1º) o 
Padre Moura sustentara opiniões contrárias aos Santos Cânones, particularmente no 
tocante ao casamento, tendo sido partidário da abolição do celibato, 2º) “defeito de 
seus natais”; 3º) mau conceito. 31  
 

 Os bispos de cada uma das dioceses existentes no Brasil à época 32 eram “escolhidos 

pelo monarca, sendo, posteriormente, aprovados ou não pelo Papa”. 33 Um processo às vezes 

demorado e caracterizado por uma trama onde as forças de Estado e Igreja se mediam no 

embate entre preferências pessoais e políticas, aparecendo também os interesses, em conflito, 

de cada instituição envolvida: 

 
(...) mais do que o cargo político ocupado pelo padre, a nomeação ao posto de bispo 
possuía forte vinculação com o seu alinhamento político. Aliás, seria difícil esperar o 
contrário do processo de escolha de um cargo que, pertencente à alta burocracia 
estatal, possuía indiscutível influência político-religiosa no cenário nacional. 34  

                                                        
29 SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Op. Cit., p. 278. 
30 LUSTOSA, Oscar de Figueiredo (Org.) Reformismo da igreja no Brasil Império: do celibato à caixa 
eclesiástica. São Paulo: Loyola, 1985, p. 16.  
31 SOUZA, Octávio Tarquínio de. Op. Cit., pp. 240-241.  
32 Havia no Brasil “(...) uma única província eclesiástica, com o arcebispado da Bahia, mais seis dioceses: Rio de 
Janeiro, Olinda, São Luís do Maranhão, Pará, Mariana e São Paulo; e duas prelazias, as de Goiás e Cuiabá (...)” 
In: HAUCK, Joao Fagundes. História da Igreja no Brasil: a Igreja no Brasil no século XIX – segunda época. 
Petropolis: Vozes, 1992, p. 81.    
33 SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Op. Cit., p. 124.  
34 Idem, ibidem, p. 125.  
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O Padre Antônio Maria Moura sustentava opiniões divergentes com as do Santo 

Padre, à época Gregório XVI, 35 por isso não fora aceito como bispo. Ao mesmo tempo fazia 

parte, juntamente com Feijó, do grupo que apresentou a proposta de reforma, em 1831, 

versando sobre as disposições da caixa eclesiástica. 36 Portanto, a “Questão Moura”, no ano de 

1836, evidenciava um embate entre duas forças dentro da Igreja; os defensores da reforma 

(Feijó e Moura) e aqueles que defendiam as prerrogativas papais (Justiniano, Firmino, 

Vasconcelos e parte do clero conservador). Tal contexto de luta religiosa não pode ser 

dissociado das lutas políticas, por isso é válido agora analisar de que modo foi tratada a 

referida questão por ambos os lados no momento do Regresso.   

Logo na abertura dos trabalhos da Assembléia Legislativa em 1836, Feijó iria se 

referir ao ocorrido no ano de 1833: “Não posso contudo ocultar-vos que Sua Santidade, 

depois de dois anos de explicações recíprocas, resolveu não aceitar a apresentação imperial do 

bispo eleito desta diocese”. 37 Após o anúncio, o regente continuava e justificava o governo:  

 
O governo tem do seu lado a lei e a justiça; mas sua santidade obedece à sua 
consciência. Depois desta decisão julgou-se o governo desonerado de ter 
condescendências com a Santa Sé, sem contudo faltar jamais ao respeito e obediência 
devida ao chefe da igreja universal. 38 
 

Neste momento, Feijó deixava claro que não iria abrir mão da decisão do governo 

brasileiro. Tal intransigência continuava no relatório do ministério dos negócios estrangeiros 

de 1836 e, com clara a referência ao nome do prelado eleito para o preenchimento da vaga ao 

bispado do Rio de Janeiro, o texto guardava semelhanças com aquele redigido a partir da fala 

do trono:  

 
Não têm sido concedidas as Bulas de Confirmação ao Bispo Eleito da Diocese do Rio 
de Janeiro o Sr. Dr. Antônio Maria de Moura. O Governo Imperial, tendo já feito 
saber à Santa Sé a resolução que havia tomado a este respeito, e não desejando deixar 
de mostrar ao Chefe Visível da Igreja o respeito que lhe consagra, ordenou que o 
Ministro Brasileiro continuasse a residir em Roma. 39 
 

                                                        
35 Gregório XVI foi um dos principais responsáveis pelo fortalecimento do pensamento Ultramontano no 
Vaticano no século XIX.  
36 LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. Op. Cit., p. 19.   
37 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão Imperial da Abertura da Assembleia Geral Legislativa, 
03/05/1836. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em maio de 
2011.  
38 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão Imperial da Abertura da Assembleia Geral Legislativa, 
03/05/1836. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www.camara.gov.br. 
39 CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES. Brazilian Government Documents. Ministerial Reports (1821-
1960). Relações Exteriores–1836, p. 10. Disponível em: http://www.crl.edu. Acessado em maio de 2011.  
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 Mantendo um representante em Roma, o governo brasileiro mantinha também uma 

pressão diplomática para agilizar o desfecho da polêmica entre os dois Estados. Diante de tal 

situação, em maio de 1836, Vasconcelos se referia, na sua folha periódica, à maneira através 

da qual a diplomacia brasileira cobrava Roma pela decisão acerca do nome a ser confirmado 

para o bispado do Rio de Janeiro: “Se me é licito aventurar um juízo sobre o tratamento dado 

à Cúria Romana, direi francamente que não simpatizo pela forma com a qual o governo 

Brasileiro tem procedido com o Santissimo Padre”. 40 Após destacar o que chamou de 

“expressões (...) descomedidas e insólitas (...)”, empregadas pelo governo brasileiro em notas 

à Santa Sé, o líder do Regresso invocava Bossuet para justificar sua posição e fortalecer as 

prerrogativas da Igreja:  

 
Tal é a Constituição da Igreja Católica: o seu espirito, diz Bossuet, é que ela seja 
governada pelos seus Cânones e pela divina Hierarquia dos seus Poderes. É evidente 
pois que os Príncipes ou o Poder Temporal, não podem, só por sua autoridade e sem o 
concurso do Poder Espiritual, reformar ou alterar não já o Dogma, que é imutavel, mas 
a mesma Disciplina Universal, estabelecida pelos Cânones. 41 
 

 Reafirmar o poder espiritual era também mostrar insatisfação com o governo, 

consistia, portanto, em enfraquecer a ala “feijoísta” a partir da desqualificação de sua política 

diplomática que pressionava a autoridade papal para uma decisão favorável a seu candidato à 

vaga de bispo do Rio de Janeiro. Este assunto não foi tratado apenas n’O Sete de Abril, 

ganhou as páginas d’O Atlante, que também comentou a fala do regente e caracterizou o 

ministério de Feijó como protagonista de um “cisma” entre Brasil e Roma:  

 
(...) o ministério deseja por-se á frente de um novo Cisma no Catolicismo, negando em 
alguns pontos obediência ao Chefe Visível da Igreja Católica, bem que com 
precauções oratórias se pareça acatá-lo, e não faltar jamais respeito, e obediência que 
lhe é devida. Fala-se já na convocação de um concílio metropolitano para alterar a 
disciplina da Igreja, consentindo no casamento dos padres, fazendo sagrar Bispos, sem 
a aceitação, e contra a vontade expressa do Sumo Pontífice. 42 
 

 O periódico de Justiniano destacava as questões relativas ao embate entre Feijó e a 

Santa Sé, pintava um quadro preocupante da situação alegando que o Estado brasileiro se 

aproximava de um cisma e emitia sua opinião acerca do ocorrido: “Como políticos diremos, 

que o atual Ministério não deve nem por sombras tratar de sagrar o Ex. mo Bispo eleito do 

                                                        
40 O Sete de Abril, nº 343 – 12/05/1836.  
41 Ibidem.  
42 O Atlante, nº 3 – 10/05/1836. 
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Rio de Janeiro contra a vontade do Papa (...)”. 43 Continuando o artigo, o texto apontava o 

possível motivo pelo qual o governo pretendia uma mudança nas ordenações do chefe da 

Igreja: “(...) uma alteração na disciplina não será olhada como conselho da lisonja, ou como 

cálculo do interesse?” 44. Certamente, a pergunta que aparece no texto faz parte de um jogo de 

ironias, haja vista o conteúdo crítico que permeia toda a argumentação. Ao desenvolver suas 

idéias, Justiniano destacava a possibilidade de um rompimento com Roma e as ironias 

continuavam a aparecer em forma de interrogação:  

 
Sabendo-se como se sabe, que um rompimento com a Santa Sé, e que alterações na 
disciplina católica são o desideratum de algumas pessoas influentes, nem de leve 
acreditamos que esse desideratum encubra cálculos de interesse pessoal; mas podemos 
nós assegurar que todos o acreditarão com nosco? Por certo que não. 45  
 

Partindo do tema abordado pela folha periódica, ou seja, os problemas relacionados à 

confirmação do nome para o bispado do Rio de Janeiro, o “desideratum” citado acima parece 

se referir às propostas de reforma citadas por Feijó em sua fala de abertura da Assembléia 

Geral. Neste sentido, o “interesse pessoal” seria o da nomeação de Antônio Maria Moura, 

candidato eleito e amigo dos círculos íntimos de Feijó. Aproveitando-se de um impasse que já 

durava três anos, Justiniano endossava suas argumentações contra Feijó e, após os ataques ao 

regente, as críticas incidiam sobre clero brasileiro: 

 
Se a moral vai desaparecendo, se a religião vai se apagando do coração dos 
Brasileiros, é isso em grande parte culpa do nosso Clero: é porque os Sacerdotes do 
Cristo, esquecidos de sua santa missão trocaram as práticas religiosas pelas discussões 
mundanas, o culto do cordeiro imaculado pelo bezerro d’ouro de Baal. 46   
 

 Caracterizando deste modo o clero como um todo, o artigo certamente referia-se 

também ao chefe do governo. Culpar o clero pelo estado do culto católico no Brasil era 

atitude um tanto quanto superdimensionada, pois, a herança colonial, a qual os sacerdotes da 

Igreja também estavam ligados, deixou marcas profundas no modo sincrético e pouco 

ortodoxo com que era levada a vida religiosa pela população. Apesar da crítica não ser 

desprovida de sentido, sua motivação era em grande parte política e, na continuação do texto, 

                                                        
43 O Atlante, nº 3 – 10/05/1836. 
44 Ibidem.  
45 Ibidem. (grifos do autor). 
46 Ibidem.  
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o argumento incide sobre o setor reformista: “Enfim desconfiem os Ministros dos Sacerdotes 

reformadores” 47, do qual Feijó era parte integrante e um dos principais articuladores. 

Portanto, as argumentações encontradas no Sete de Abril e n’O Atlante em favor do 

cumprimento das normas relativas à disciplina católica continuavam em consonância com a 

ferrenha oposição ao padre regente. Para além da preocupação com a disciplina, a condução 

de um bispado era de influência significativa e direta nos assuntos do Estado e da política: 

“(...) as nomeações dos bispos atendiam muito mais aos interesses da corte do que aos 

interesses pastorais (...). Comum a quase todos os bispos é a participação direta na política, 

em funções de destaque, às vezes militando em campos opostos”. 48 O caso aqui elencado não 

é exceção, a “Questão Moura” envolvia um candidato ao bispado do Rio, amigo de longa data 

de Feijó e defensor de reformas nada ortodoxas na disciplina do catolicismo brasileiro.  

Portanto, em meio a estas polêmicas, a Igreja recebia o apoio de Justiniano José da 

Rocha e do periódico regressista de Vasconcelos. Enquanto isso, o grupo de Feijó mostrava 

suas discordâncias para com Roma, apesar da constante afirmação do respeito pelo chefe da 

“religião universal”. Contudo, os temas relativos aos desacordos entre os Estados brasileiro e 

romano não paravam por aí.  

Um desses temas seria o projeto do governo regencial de trazer protestantes para o 

Brasil – os irmãos Morávios 49 –, no intuito de catequizar os índios, ocupando o lugar deixado 

pelos Jesuítas, expulsos pelo Marquês de pombal. Novamente apareceria o aspecto de tensão 

entre Igreja e Estado. Desta vez, o tema remetia a uma situação complexa e de longa data, 

pois, na falta da Companhia de Jesus, o trato com os povos indígenas passou a ser da alçada 

estatal. 50 O catecismo era parte essencial na disciplina imposta aos índios, sua difusão 

envolvia uma imposição valorativa e, sobretudo no século XIX, servia como divulgação do 

tão propalado conceito de “civilização”. Desta maneira, o governo regencial se via na 

obrigação de administrar uma demanda que a Igreja não mais sustentava: “Diante do 

desinteresse dos padres brasileiros, o Governo convidou missionários estrangeiros; Feijó 

                                                        
47 O Atlante, nº 3 – 10/05/1836. 
48 HAUCK, João Fagundes. Op. Cit., pp. 81-82. 
49 A irmandade dos Morávios surgiu ainda no século XV na região da Boêmia (atual República Tcheca), antes 
mesmo do Calvinismo e do Luteranismo, influenciada fortemente pelas idéias e ações de John Huss (1369-
1415), pensador e religioso que questionou as autoridades cristãs e foi condenado à morte na fogueira em virtude 
disso. Huss foi um dos grandes precursores da Reforma Protestante na Europa. Sobre John Huss e os Morávios, 
ver: HUTTON, J. E. A History of the Moravian Church. Grand Rapids, Mich: Christian Classics Ethereal 
Library, 2000. Sobre a gênese do movimento protestante na América Latina e no Brasil, ver: BASTIAN, Jean-
Pierre (comp.). Op. Cit. 
50 Sobre a questão referente às políticas indigenistas no Brasil Império, ver: CUNHA, Manuela Carneiro da. 
Política indigenista no século XIX. In CUNHA, Manuela Carneiro da Cunha (Org). História dos índios no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992. 



90 
 

pensou até em trazer missionários não-católicos”. 51 Esta polêmica, assim como a nomeação 

do prelado do Rio de Janeiro, ganhou projeção nas fileiras do parlamento e da imprensa. Mais 

uma vez, os periódicos aqui analisados trariam argumentos em favor do catolicismo, opondo-

se à regência do reformista Feijó.  

No relatório de 1836, da pasta de negócios relacionados ao Império, tem-se uma nota 

sobre os Morávios. O assunto foi comentado de modo rápido e vinha elencado na parte do 

texto que remetia à questão das indústrias no país:  

 
Temos contudo de apontar que a cultura do chá vai prosperando em São Paulo, e o 
governo querendo concorrer com os meios a seu alcance para melhoramento de nossa 
perfeita agricultura, mandou convidar duas famílias de Lavradores Suiços, que 
tivessem a precisa habilitação para estabelecer uma escola prática; e para tirar alguma 
vantagem dos nossos Índios mandou solicitar também dois irmãos Moraves para bem 
de os empregar na catequese desta gente abandonada desde a extinção dos Jesuítas. 52 
 

 Apesar de breve, a referência à presença de protestantes no Brasil feita pela pasta do 

Império não agradou à oposição. Vasconcelos e Justiniano prontamente redigiram suas 

réplicas ao governo, tratando do assunto em mais de uma ocasião em seus periódicos. O Sete 

de Abril logo rechaçaria a proposta de deixar a catequese indígena nas mãos de instrutores que 

não fossem católicos. Para tanto, utilizaria também o discurso do arcebispo da Bahia, D. 

Romualdo Seixas, 53 discurso em resposta à nota da pasta do Império sobre a questão da 

catequese. Antes de reproduzir a fala do sacerdote, o artigo explicava o ocorrido e situava 

dúvida sobre a decisão do ministério, pois, a referência aos Morávios vinha na mesma parte 

onde era citado o desenvolvimento da indústria no país, como já salientado. Segundo o Sete 

de Abril, a resposta do ministro ao questionamento teria sido a seguinte:  

 
O Sr. Ministro do Império respondeu, que ele reconhecia não poder o Governo 
autorizar o ensino de outra Religião que a do Estado; mas que o destino dos Irmãos 
Moraves não era ensinar aos Indígenas os princípios religiosos, e sim civilizá-los, e 
torna-los úteis à sociedade. 54 
 

                                                        
51 HAUCK, João Fagundes. Op. Cit., p. 105.  
52 CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES. Brazilian Government Documents. Ministerial Reports (1821-
1960). Império – 1835, p.22. Disponível em: http://www.crl.edu. Acessado em maio de 2011. 
53 Romualdo Antônio de Seixas foi um importante sacerdote brasileiro que viveu no século XIX, atuando 
também, de forma incisiva, na política. Mais informações acerca de sua vida e ação serão elencadas adiante, por 
ora, cumpre destacar que a proximidade de Bernardo Pereira de Vasconcelos com o clérigo se deu no 
parlamento, quando ambos eram deputados. Segundo Paulo Pereira de Castro, Vasconcelos “Procurou apoio 
naquelas áreas que se haviam definido como as mais infensas a Feijó. Aproximou-se de Calmon e, por 
intermédio dele, de D Romualdo, o arcebispo da Bahia, que de longa data combatia as idéias heterodoxas de 
Feijó sobre a disciplina clerical”. In: CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., p. 44.  
54 O sete de Abril, nº 356 – 25/06/1836. (Grifos do autor).  
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 Contudo, a menção ao ensino da catequese é clara no texto do relatório, tal fato não 

passaria despercebido ao arcebispo da Bahia: 

 
Se pois é verdade, que o destino dos Moraves não é, como assevera o Nobre Ministro, 
ensinar essa Doutrina Religiosa, e formar prosélitos entre os nossos Indígenas, forçoso 
é desmentir e riscar as palavras, do Relatório; e se o é, permita-me dizer-lhe, que tal 
expediente é sumamente impolítico e digno de censura. 55 
 

 O embate direto entre Igreja e Estado tomava as fileiras do parlamento e as páginas da 

imprensa. O ministro do Império, à época Antônio Paulino Limpo de Abreu, continuava a ser 

respondido de modo áspero:  

 
É, em verdade, pasmoso, que o Governo de um País eminentemente Católico vá 
mendigar o auxílio de uma Congregação de Moraves para vir ensinar os rudimentos 
do Cristianismo aos Indígenas ou selvagens, que povoam os nossos bosques!! Não há 
nimguém hoje, que não reconheça a imensa superioridade dos Missionarios Católicos 
sobre os das diferentes seitas religionárias, que destituídos de legítima missão, mui 
pouco sucessos têm obtido na catequese e civilização das tribos errantes. 56 
 

 A questão da catequese suscitou assim um debate em torno das obrigações de um 

governo oficialmente católico para com os povos ditos “bárbaros” e a decisão do ministério 

foi atacada também por Justiniano José da Rocha em seu Atlante, um dia antes da edição do 

periódico de Bernardo Pereira de Vasconcelos. A argumentação era semelhante àquela 

proferida pelo arcebispo da Bahia:  

 
Oganize antes o Ministério, se é que quer a conversão, e civilização dos Índios, 
organize missão Católica, aí estão nossos Eclesiásticos regulares, e seculares, feche-
lhes as portas do poder humano obrigue-os á preencherem os seus primeiros deveres, 
os que contraíram para com Deus, e de que tanto se tem esquecido, e deixe-se de 
chamar Irmãos Morávios para catequizar, confie essa missão a irmãos católicos. 57  
 

Para endossar essa argumentação contra a vinda de protestantes ao Brasil, Justiniano 

iria citar em um breve artigo, alguns números depois, notas biográficas sobre um importante 

membro da congregação dos Morávios. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf fora praticamente o 

fundador e difusor das missões evangelizadoras dos protestantes Morávios pelo mundo, a 

                                                        
55 O sete de Abril, nº 356 – 25/06/1836. (Grifos do autor) 
56 Ibidem. (Grifos do autor)  
57 O Atlante, nº 14 – 24/06/1836.  
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partir de sua iniciativa - em 1722 - vários povos foram introduzidos na fé cristã. 58 Segundo o 

periódico O Atlante:  

 
Zinzendorf, dotado de uma imaginação fogosa, e de paixões ardentes, experimentou 
desde os primeiros anos todas as suas tormentas. Ele tinha treze anos somente, e já 
conhecia os excessos da licença, e as desgraças que a desordem dos costumes arrasta 
após de si. Desde a tenra mocidade, Zinzerdorf pareceu atormentado pelo desejo de 
ser Chefe de Seita. Ainda estava estudando em Halle na Saxônia, quando ele criou a 
ordem do grão de mostarda (...) 59 
 

O texto salientava o termo “Chefe de Seita”, na referência àquele que foi um expoente 

dos Morávios, fato que também era reconhecido no artigo: “Ele deu à [seita] dos Irmãos 

Moravos uma nova forma, - insinuando-lhes sobretudo o espírito do pietismo por ser um dos 

admiradores de Spencer, que em Halle deixara profundas lembranças e numerosos 

discípulos”.60  

Tendo em vista o problema envolvendo os religiosos protestantes, parece instigante o 

fato de tantas respostas e ataques ao ministério Feijó que mencionou tão rapidamente a vinda 

dos irmãos Morávios. Entretanto, é importante salientar que, desde a expulsão dos Jesuítas, as 

missões de catequização no Brasil estavam passando por um período difícil. Faltavam clérigos 

que pudessem dedicar-se exclusivamente à pregação, haja vista a massiva participação dos 

mesmos na política e em atividades econômicas, 61 além de seu comportamento tendendo ao 

regalismo, atitude um tanto quanto condenável sob a perspectiva de Roma. Ao mesmo tempo, 

os Morávios encampavam uma diáspora missionária pelo mundo. 62 Não era prudente deixar a 

semente protestante criar raízes em um território tradicionalmente católico, por ironia o mal 

daquelas “seitas” deveria ser cortado, não só pela raiz, como também pelo “grão de 

mostarda”. Tal perspectiva pode ser claramente vislumbrada em artigo intitulado “Os Irmãos 

Moraves”, que saíra no periódico O Cronista:  

 
Tais foram os primeiros irmãos moraves; sua doutrina reduzia-se a pontos capazes por 
si só de suberter a ordem e a moral de qualquer estado: eles pregavam: 1º que eram a 
nação santa que o senhor escolhera para depositária do verdadeiro culto: 2º que são 
ámpias todas as sociedades que não comunicam todos os seus bens: 3º que os cristãos 
não devem conhecer outros magistrados que não sejam os pastores eclesiásticos: 4º 

                                                        
58 Análises acerca da proeminência e pioneirismo de Zinzendorf na difusão das missões evangelizadoras podem 
ser encontradas em: GALLAGHER, Robert L. Zinzendorf and the early moravian mission movement. A Faith 
and Learning Paper Presented to the Director of the Faith and Learning Program and the Provost WHEATON 
COLLEGE In Partial Fulfillment of the Requirements for Promotion and Tenure. September 21, 2005.  
59 O Atlante, nº 19-12/07/1836.  
60 Ibidem. 
61 WERNET, Augustin. Op. Cit.   
62 GALLAGHER, Robert L. Op. Cit., p. 2.  
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que Jesus Christo não é Deus, mas sim profeta: 5º que os que não são rebatizados são 
infieis, que o batismo não é administrado para lavar as manchas do peccado original, 
mas um sinal pelo qual o fiel se liga à igreja. Vê-se pois que as heresias protestantes 
eram a base d’esta doutrina. 63 
 

 Assim, no mesmo período em que o Sete de Abril e o Atlante teciam suas 

argumentações contra a iniciativa do governo, O Cronista também deixava suas impressões 

negativas acerca da possível vinda dos missionários protestantes e, ao final do artigo, lia-se:  

 
Tire-nos o governo nossas liberdades, roube-nos do seio de nossas famílias, prive-nos 
da luz do dia, mas deixe-nos a religião de nossos pais, deixe que em nossas desgraças 
possamos elevar ao Criador dos sêres nossos corações angustiados. Mas não; o 
governo que toque na arca da santa religião, e a sorte que o espera lá está marcada na 
palavra eterna. 64 
 

Não só a crítica era suficiente, mas ainda havia o tom de súplica na referência à 

situação em debate e, enfim, uma conclusão escatológica, delineando o porvir do governo que 

ameaçava o refúgio último dos “corações angustiados”. Fato é que a proposta do ministério 

era a vinda de apenas dois missionários, entretanto, em meio à delicada conjuntura 

envolvendo também a nomeação do bispo do Rio de Janeiro e um possível “cisma”, 

Justiniano, Firmino e Vasconcelos optaram, em seus respectivos periódicos, pela ofensiva a 

Feijó e pela defesa intransigente dos valores do catolicismo. 

Deste modo, a religião aparecia como uma força social de dimensões significativas, 

influenciando os rumos dos grupos políticos e da opinião pública, marca de um universo 

valorativo onde o sagrado transpunha os limites de um pretenso mundo transcendente. O 

catolicismo surgiria, mais uma vez, travestido de importância na construção dos códigos 

políticos no Brasil. Nesta dinâmica e complexa trama, faz-se premente a análise do aspecto 

pragmático com o qual o tema foi abordado pelos periódicos por ora analisados, contudo, a 

defesa da instituição romana pelos atores em questão, ultrapassava o teor dos ataques ao 

regente reformista:  

 
Confessamos a curteza de nossas vistas; não atinamos com meio nenhum; porque a 
projetada reforma de nossa disciplina eclesiástica não é meio de salvar o decoro do 
trono, mas de fazer com que trono, instituições, Nação Brasileira tudo sucumba aos 
golpes da anarquia, e imoralidade que só se acham contidas pelo vínculo religioso. 65 

                                                        
63 O Cronista, nº 8 – 06/07/1836.  
64 Ibidem. 
65 O Atlante, nº 5 – 17/5/1836.  
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 Foi também atentando para os aspectos da reforma religiosa, encampada pelo grupo de 

Feijó, que Justiniano e Firmino, ao lado de Vasconcelos, posicionaram-se a favor das 

prerrogativas papais. Ao mesmo tempo em que enfraqueceriam os Ministérios e o governo do 

padre de São Paulo, o grupo em questão estaria defendendo outra proposta, mais próxima dos 

auspícios da cúria romana. Tal posicionamento implicava em discutir o papel da religião no 

regime monárquico e na própria sociedade brasileira. No curso desta disputa estariam 

envolvidos dois grupos, duas visões sobre a Igreja e, consequentemente, duas visões acerca da 

sua relação com o Estado nacional brasileiro. Diante de tal configuração, é necessário 

salientar alguns aspectos da reforma proposta pelo grupo de Diogo Antônio Feijó.  

 

2.4 Os reformistas   

 

Voltando à fala do regente, quando da abertura dos trabalhos legislativos de 1836, 

tem-se referência a uma possível reforma na disciplina da Igreja:  

 
É tão Santa a nossa religião tão bem calculado o sistema do governo eclesiástico, que 
sendo compatível com toda a casta de governo civil, pode sua disciplina ser 
modificada pelo interesse do estado, sem jamais comprometer o essencial da mesma 
religião. 66 

 

 Modificar a disciplina do catolicismo pensando nos interesses do Estado. O que Feijó 

pretendia fazia parte de um projeto de reestruturação do clero brasileiro, clero este que tinha 

sua ação distante das pretensões romanas, tanto que, ainda em 1827, o deputado exaltado 

Ferreira França dizia: “Indico que o nosso clero seja casado e que os frades e freiras, acabem 

entre nós”, 67 atentando o mesmo para uma realidade tão presente entre os sacerdotes no 

Brasil. A breve indicação não ficou sem resposta, o próprio Feijó, à época deputado, 

concluiria:  

 
Que se autorize ao governo para obter de Sua Santidade a revogação das penas 
espirituais impostas ao clérigo, que se casa; fazendo saber ao mesmo Santíssimo padre 

                                                        
66 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão Imperial da Abertura da Assembleia Geral Legislativa, 
03/05/1836. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em maio de 
2011.  
67 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão Imperial da Abertura da Assembleia Geral Legislativa, 
03/07/1837. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em maio de 
2011.  
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a necessidade de assim praticar, visto que a assembleia não pode deixar de revogar a 
lei do celibato. 68  
 

 Ao que parece, as polêmicas em torno da teoria eclesiástica e da prática vivida pelos 

clérigos brasileiros foi um assunto tratado tão logo começaram os trabalhos legislativos no 

recém-independente Estado nacional. Cumpria repensar a Igreja e a ação de seus membros 

diante da nova realidade, era essa a intenção do reformismo defendido por Feijó e outros 

padres paulistas. 69 Portanto, tendo sua origem no seio do clero iluminista, a proposta dos 

reformistas consistia em adaptar as regras da Igreja às ações de seus sacerdotes: “Muitos 

optavam por uma reforma que tomasse como ponto de partida a realidade brasileira de um 

clero não celibatário e pouco distinto dos leigos”. 70  

 Ou seja, na dinâmica da construção do Estado pós-independente, a primeira tentativa 

organizada de resolver, pragmaticamente, problemas relacionados ao cumprimento da 

disciplina católica partiu de São Paulo: “(...) uma primeira tendência pode ser classificada de 

regalista, nacionalista e liberal. Esta se manifesta muito ativa entre 1826 e 1842 e é dirigida 

por um grupo de padres paulistas”. 71  

 Entre os principais articuladores da ala reformista estariam, além de Feijó e o padre 

Antônio Maria de Moura, o padre mineiro Bento Ferreira de Melo e o bispo de São Paulo 

Dom Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade. As pautas defendidas pelo grupo versavam 

sobre variados temas que, em linhas gerais, confeririam caráter mais autônomo às decisões 

acerca da administração da Igreja, deixando-a mais independente da disciplina romana e, 

deste modo, fortalecendo a intervenção do Estado, já marcado pelas práticas regalistas, nos 

assuntos institucionais relacionados ao catolicismo: 

 
A proposta principal ficou consubstanciada no projeto apresentado à Assembléia 
Geral, em 1831, sob a responsabilidade da comissão Eclesiástica, e que cobria três 
áreas: a de governo (com a proposta de criação do presbitério, em substituição ao 
Cabido), a financeira (com a proposta de criação da caixa eclesiástica que substituiria 
a prática do dízimo), a canônico-disciplinar que daria ao poder civil faculdade de 
dispensar ou promulgar impedimentos para o matrimônio. Nesta última, como se 
dizia, havia uma tentativa indireta de atingir o celibato clerical, uma vez que o 
matrimônio é impedimento para a recepção das ordens sagradas maiores 
(subdiaconato, diaconato e presbiterato). 72  

                                                        
68 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão Imperial da Abertura da Assembleia Geral Legislativa, 
10/10/1837. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em maio de 
2011.  
69 Uma análise pormenorizada acerca das propostas do grupo reformista de Feijó para a igreja brasileira pode ser 
encontrada em: SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Op. Cit., pp. 377-397.  
70 HAUCK, João Fagundes. Op. Cit., p.82.  
71 LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. Op. Cit., p. 10.  
72 Idem, ibidem, p. 14.  
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Estas possíveis modificações aproximariam os clérigos de uma vida “comum”, leiga e, 

certamente, de práticas que não estavam abarcadas oficialmente pela disciplina eclesiástica. 

Abrir mão de hábitos como o celibato implicaria em precedentes oficiais a uma ação não mais 

exclusiva para com o “rebanho” de fiéis, podendo certamente refletir em uma aproximação 

com os círculos da política, realidade já tão presente no início do XIX e que, como visto, não 

agradava a alguns setores do parlamento. Por outro lado, adequar as normas da Igreja a estes 

supostos desvios de comportamento que marcaram, desde a colônia, a presença católica no 

Brasil, era também legitimar algo arraigado na dinâmica social coeva, respondendo de 

maneira prática e rápida a uma crise interna pela qual passava a religião no país. No decorrer 

dos processos envolvendo o clero reformista e suas demandas, concomitantemente ao 

florescimento do Estado nacional brasileiro, evidenciava-se uma trama onde os interesses da 

política e da religião se imiscuíam, sintetizando um período marcado pela dialética tão 

peculiar à presença e incorporação das ideias liberais em um país ainda imerso no universo 

valorativo do Antigo Regime.   

Assim, o período que compreendeu a crise do Primeiro Reinado, as conturbadas 

Regências e a rearticulação das elites foi também onde a resolução acerca dos assuntos da 

Igreja ganharam dimensão no parlamento e na opinião pública. Tal fato mobilizou 

importantes figuras, bem como delineou a ação de grupos na política. Os atores aqui 

elencados, como já salientado, estiveram a par do debate e se posicionaram contra o afã 

reformista e liberal de Feijó. Esta postura certamente esteve cercada de boa dose de 

pragmatismo, haja vista a necessidade de enfraquecer o padre regente. Entretanto, pensar a 

religião apenas como uma arma a ser usada na batalha da opinião pública seria dirimir a 

importância da mesma em uma sociedade em que o catolicismo possuía um papel 

fundamental nos códigos da cultura política. Enfim, a defesa das prerrogativas tridentinas, 

configurava-se também em um projeto para a sociedade, projeto este que envolvia os círculos 

políticos e religiosos na convergência dos interesses da monarquia, da ordem e do 

cumprimento de uma disciplina rígida pelos homens de Deus. Na contramão da reforma 

proposta pelos padres de São Paulo, estariam Vasconcelos, Justiniano e Firmino, bem como 

outro setor da Igreja católica.  

  

2.5 Opositores ao padre regente: proposições contra a reforma  

 

Analisando o início das publicações do periódico O Atlante, pode-se perceber 

claramente, já no seu terceiro volume, a atenção que seria dispensada aos assuntos sobre a 



97 
 

Igreja: “Apóstolos da moral que não pode existir sem a Religião; nós, para a regeneração 

social, procuraremos sempre incutir nos brasileiros o sentimento de Religiosidade, será esse 

um dos objetos de nossos maiores desvelos”. 73 A tônica do texto incide sobre a “regeneração 

social”, tão premente em um momento onde as revoltas provinciais preocupavam 

determinados setores da elite, além de representarem um problema de dimensões 

significativas a ser tratado pelo Estado. O catolicismo era invocado, assim, como uma 

resposta a uma realidade conturbada, seria um pilar de sustentação da própria sociedade, seria 

uma linha de costura para um tecido social rasgado pela “anarquia” advinda das liberdades 

adquiridas desde os idos de 1831, liberdades essas que, nos dizeres de Vasconcelos, deveriam 

ser contidas. 74 Cumpria “parar o carro da revolução” e a religião seria um importante freio.   

Tal perspectiva pode ser vislumbrada também em artigo do periódico O Cronista. O 

artigo trata da carta de um religioso português, frei Francisco de Santa Thereza. A epístola, 

enviada por um correspondente cognominado “Seu Assinante”, era dirigida a um parente do 

mesmo pelo supracitado religioso. Logo no início, o anônimo explicava o motivo do envio 

daquele documento à redação:  

 
(...) me apresso a pedir-lhe o obséquio de a publicar [a carta] na sua interessante folha 
para consolação dos bons brasileiros natos e adotivos que a cada passo tremem pela 
sorte futura do império brasileiro católico e monárquico constitucional, vendo-o a 
braços com a hidra da libertinagem e da heresia, que faz mil esforços para destruir a 
Religião Católica e a Monarquia Constitucional do Brasil. 75  
 

Os comentários relacionavam o Império ao catolicismo, atentando para a relação de 

legitimidade entre a religião e o regime monárquico constitucional. Novamente a ideia de 

unidade está presente e, em contraposição, o destaque para os iminentes “perigos” da 

“libertinagem” e da “heresia”, 76 “perigos” que certamente irradiavam das fileiras liberais do 

clero, apoiadas e, em parte, lideradas por Diogo Antônio Feijó. A linguagem áspera e incisiva 

                                                        
73 O Atlante, nº 3 – 10/05/1836.  
74 A famosa fala de Vasconcelos foi proferida entre os anos de 1837 e 1838 e ficou sendo um discurso marcado 
pelo teor de justificativa que carregava. Naquele momento, Vasconcelos deixava clara sua posição de 
regressista, em contraposição ao liberal de outrora. Apesar da amplitude que o excerto possui entre os trabalhos 
historiográficos acerca do tema, segundo José Murilo de Carvalho, ele não pode ser localizado nos anais da 
Câmara e do Senado ou nos jornais do período, ver: CARVALHO, José Murilo de. Bernardo Pereira de 
Vasconcelos. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 9.  
75 O Cronista, nº 12 – 05/11/1836.  
76 A definição de termos como “libertinagem” “heresia” é sempre complexa quando se atenta à sua dimensão 
polissêmica. No que diz respeito a estes conceitos, segundo o dicionário de Morais tem-se “libertinagem” como 
“o vicio de ser libertino, incredulo, mal morigerado”. In: SILVA, Antônio de Morais. Op. Cit. (Volume 2: L-Z), 
p. 21. No que se refere ao termo “heresia” o dicionário traz “Erro, desacerto” e explica ser este o termo correto e 
não “heregia” cujo significado aparece como “erro do entendimento com pertinacia, em pontos de fé, ou 
dogmaticos”. In: Idem, Ibidem (Volume 1 A-K), p. 680.  
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também chamava a atenção, estando em consonância com o conteúdo da carta que seria 

elencado logo em seguida e que, segundo o autor português, tratava-se de um “segredo” 

revelado por um amigo chamado de “padre Barboza”. Curiosamente, fazia-se referência ao 

nome de um sacerdote brasileiro no decorrer do texto: “(...) o padre Barboza foi o secretário 

particular do defunto Bispo Conde Reformador Reitor da Universidade de Coimbra, Dom 

Francisco de Lemos de Faria Pereira Azeredo Coutinho, o qual era natural do Rio de Janeiro”. 
77 Ao que parece, grande parte das citações utilizadas foram escritas pelo bispo brasileiro78:  

 
O padre Barboza ficou senhor de uma parte do espólio do Bispo Conde Azeredo 
Coutinho, e entre estes despojos achou um manuscrito que eu vi e dele tirei as 
passagens com que vou encher esta minha carta. O autógrafo é escrito pela própria 
letra do Bispo Conde Brasileiro, intitula-se, Profecias do Veneravel Dom Ximenes, 
abade de Fraga. 79  
 

 As referidas profecias traziam impressões sobre o Brasil e, entre as mesmas, havia 

uma de autoria do Abade Raynal: 80 “(...) vemos, no lugar de Vieira, um profeta, uma pitonisa, um 

auguro, um Bernardo, e a revolução no Brasil receberá, de repente, uma tonalidade sobrenatural; será 

Deus que, tocado pela santa ousadia de uma personagem extraordinária, terá suscitado um vingador 

para a nação oprimida”. 81 O texto foi retirado do livro em que o religioso analisa a relação entre 

Portugal e sua colônia na América, especificamente de um dos capítulos dirigidos à disputa 

entre portugueses e holandeses no Nordeste. O episódio narrado consiste na luta de um grupo 

chefiado por um comerciante português da capital de Pernambuco contra os flamengos. 82 O 

                                                        
77 O Cronista, nº 12 – 05/11/1836. 
78 Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho nasceu a 05/04/1735 no engenho de Marapicú, termo da vila de 
Iguassú, província do Rio de Janeiro.  Durante sua trajetória como religioso e intelectual, estudou no Rio de 
Janeiro e em Portugal, chegando a ser reitor da Universidade de Coimbra, quando do governo do Marquês de 
Pombal. Auxiliou a equipe do Marquês na reforma daquela Universidade e foi também bispo na mesma cidade 
de Coimbra. In: SILVA, João Manuel Pereira da Silva. Os varões ilustres do Brazil, durante os tempos 
coloniáes. Tomo primeiro. Paris: 1858, pp. 283-300.  
79 O Cronista, nº 12 – 05/11/1836 . (Grifos do autor). 
80Guillaume-Thomas François Raynal, o abade Raynal (1713 – 1796), foi filósofo, religioso e pensador francês, 
um dos expoentes das Luzes. Educado na ordem dos Jesuítas, renunciou ao posto de sacerdote da Companhia de 
Jesus em 1748. Dentre as suas obras, a mais importante é a “História filosófica e política do estabelecimento e 
comércio dos europeus nas duas Índias”, onde analisa os aspectos da empresa colonizadora europeia na América 
e na Ásia. In: BEETON, Samuel Orchart. Beeton's dictionary of universal biography; being the lives of eminent 
persons of all times. London: Ward, Lock and Tyler, 1870, p. 877.  
81 O Cronista, nº 12-05/11/1836. In: RAYNAL, Guillaume-Thomas François (Abade Raynal). O estabelecimento 
dos portugueses no Brasil. Arquivo Nacional:  Ed. UnB, 1998, p. 72. “Voyons á la place de Vieira, um profete, 
un pythonisse, un augure, un Bernard; et la revolution du Brésil prendra tout-a-coup une couleur surnaturelle. Ce 
sera Dieu qui, touché de la sainte hardiesse d’un personage extraordinaire, aura suscité um vengeur à la nation 
opprimée”. (Tradução nossa).   
82 “Do capítulo II ao XIV (...) Raynal trata de acontecimentos bastante conhecidos da história do período 
colonial: desde a menção ao acaso da descoberta, até as disputas territoriais com os espanhóis na região platina. 
Discorre também sobre o povoamento, as populações nativas, a divisão em capitanias, a vinda dos missionários, 
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nome deste chefe era justamente João Fernandes Vieira 83 e Raynal faz questão de destacar a 

audácia do mesmo durante a peleja. Certamente, utiliza-o como um modelo de protagonista ao 

seu prognóstico sobre a inevitável “revolução” rumo à independência. Logo após este 

fragmento, continuaram os comentários, desta vez do abade de Fraga, acerca da separação 

entre a colônia americana e a metrópole portuguesa, bem como as impressões sobre as marcas 

que o fato poderia deixar ao país a ser forjado nos trópicos:  

 
Ah! Meu bom prelado brasileiro! Nem eu, nem vós teremos de ver realizadas as 
profecias do virtuoso e santo abade Raynal. Vossa terra natalícia tem de passar por 
terríveis vicissitudes; ela ficara independente de Portugal; mas então mesmo 
começarão logo os libertinos e sofistas a querer destruir a Religião e a Monarquia; e os 
roubos, as violências, os assassínios serão cometidos em nome da lei, e da liberdade, 
da constituição e da república, e não haverá pai por filho nem filho por pai, nem amigo 
por amigo. 84 
 

  O embate de valores entre duas grandes vertentes políticas evidenciava-se mais uma 

vez, a República indo de encontro à Monarquia, a mesma República que, juntamente com a 

“liberdade” e a “constituição” seria uma forma de dissimular os “roubos” e “violências”. A 

libertinagem poderia ameaçar a moral política e religiosa da sociedade no momento em que 

delineava-se no horizonte a independência dos domínios coloniais portugueses, pois, as idéias 

republicanas davam ânimo aos projetos dos Estados nacionais outrora colonizados pela 

Espanha, sendo também utilizadas pelos setores Exaltados no Brasil. 

O tom da profecia parecia dar conta do momento pelo qual passava o Estado nacional 

brasileiro quando da sua publicação n’O Cronista.  A utilização daqueles dizeres dos 

religiosos fazia parte de um mosaico de ideias para embasar a argumentação dos atores aqui 

analisados, mosaico que também caracterizava o código político de um liberalismo marcado 

pela monarquia e por uma religião tão características ao universo valorativo do Antigo 

Regime, mas que recebiam um novo sentido no contexto do constitucionalismo moderno. 

Apesar disso, parece, no mínimo, curiosa a utilização de um texto redigido a partir das 

impressões de Raynal, haja vista a figuração do mesmo nas fileiras da Ilustração, movimento 

que inaugura uma concepção ideológica laica de Estado na contemporaneidade ocidental. 

                                                                                                                                                                             
as invasões e a luta contra os holandeses”. In: RAYNAL, Guillaume-Thomas François (Abade Raynal). Op. Cit., 
p. 19.   
83 João Fernandes Vieira (1613-1681) nasceu na Ilha da Madeira e foi em 1624 para a capitania de Pernambuco, 
se estabeleceu ali como comerciante e lutou contra os holandeses pela expulsão dos mesmos das terras 
portuguesas. Sobre a vida de Vieira e sua luta contra os holandeses, ver: JESUS, Frei Raphael de. Castrioto 
Lusitano. Nova edição segundo a de 1679, impressa em Lisboa, por Craesbeeck. Publicada por J. P. Aillaud. 
Paris, 1844.  
84 O Cronista, nº 12 – 05/11/1836.   
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Entretanto, um fragmento da própria carta publicada explica o intrigante fato. Segundo 

Azeredo Coutinho, na conversa que teve com dom Ximenes de Fraga, ouviu do mesmo o 

seguinte julgamento sobre o abade iluminista: “(...) quando já decrépito e às bordas do 

sepulcro ousou arrostar todos os perigos para lançar em rosto aos revolucionários de França 

os erros e atrocidades que cometiam, enganando-se a si proprios, querendo esmagar a 

Religião e a Monarquia”. 85  

Para além da opinião de Raynal acerca dos acontecimentos do pós-Revolução 

Francesa, cumpre analisar a maneira através da qual o texto se refere ao fato. Destacar a 

oposição de um representante das Luzes a um epifenômeno das mesmas era atacar o marco 

inicial de uma nova era na política do Ocidente. Além de desqualificar a república, a 

transcrição reproduzida atacava também o protestantismo, para tanto, citava a presença de 

Nassau e dos holandeses no Brasil, bem como um sermão do padre jesuíta Antônio Vieira:  

 
(...) hoje completam trez vezes cinquenta anos que o prestígio e o poder do herege 
Mauricio de Nassau caiu à força do braço da Divindade, comovida pelas queixas e 
clamores dos fieis cristãos romanos dos quais se havia constituído orgão o santo, o 
virtuoso padre Vieira (...) 86 
 

Segundo o texto, a presença de Nassau no Brasil ameaçava os domínios portugueses 

justamente pelo fato de ser o mesmo de religião protestante. Mais do que um “invasor” das 

terras americanas, o conde era um “herege” nos domínios do Estado católico português, a luta 

entre portugueses e holandeses era também religiosa. Não era para menos, o catolicismo 

induziu o surgimento de um universo valorativo comum aos povos que formaram a complexa 

sociedade colonial no território brasileiro, mesmo que sua propagação tenha sido feita sob 

imposição do Estado Ibérico e em meio a resistências e interpretações diversas por parte dos 

que, originalmente, não professavam a fé cristã. Deste modo, a religião católica, através da 

criação de múltiplas identidades simbólicas e religiosas, figurou como um denominador 

comum para a projeção da sociedade própria à Nação brasileira forjada ao longo do XIX. 

Ao invocar essa identificação histórica entre o Brasil e a religião romana, o artigo 

reforçava a correspondência entre unidade nacional e unidade religiosa e, após a colocação 

                                                        
85 O Cronista, nº 12 – 05/11/1836. Vale lembrar que Raynal fora jesuíta e apreciava o trabalho que a Companhia 
de Jesus fazia nas colônias Americanas: “Raynal sublinha de forma extremamente positiva a tarefa missionária, 
cujo mérito já se manifestava desde a tomada de decisão de ir para os trópicos, momento cujas motivações 
despertam a curiosidade desse ex-jesuíta”. In: RAYNAL, Guillaume-Thomas François (Abade Raynal). Op. Cit., 
p. 28.  
86 O Cronista, nº 12 – 05/11/1836. 
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sobre a expulsão de Maurício de Nassau, seguia o sermão do padre Antônio Vieira. Ao final 

da pregação, dizia o jesuíta:  

 
Enfim, Senhor, quando teus templos forem despojados e roubados, teus altares 
destruídos, teu culto interrompido e tua religião extinta no Brazil; quando a erva 
crescer nos telhados das igrejas, o dia de natal passará, sem que mais ninguém se 
lembre do dia do teu nascimento (...). Um dia se perguntará aos filhos daqueles que 
me cercam: Meninos, de que religião sois vós? E eles responderão: Nós somos 
calvinistas. E vós raparigas? E elas dirão: Nós somos luteranas (...) 87 
 

 A pregação de Vieira era utilizada para endossar o posicionamento dos redatores 

acerca do modo através do qual a religião deveria ser tratada, bem como a opinião do grupo 

sobre os rumos incertos que Estado e sociedade poderiam tomar caso os valores do 

catolicismo sucumbissem a religiões protestantes. O texto fora analisado também pelo abade 

Raynal no mesmo livro em que registrou-se a profecia sobre os rumos do Brasil independente. 

O sermão encontrava-se na parte dirigida aos episódios da invasão holandesa no século XVII, 

no capítulo IX que é intitulado “Queixas a Deus de um pregador português sobre o sucesso de 

uma nação herética”. A carta reproduzida no periódico O Cronista não trazia toda a fala do 

padre Vieira, destacando apenas o final apocalíptico da pregação.  

A partir da defesa do catolicismo e da monarquia, Justiniano, Firmino e Vasconcelos 

buscavam um respaldo histórico para seus posicionamentos, os ataques e questionamentos aos 

mandos da “religião universal” de Roma não estariam acontecendo apenas no momento da 

regência una de Feijó, mas remontariam à já longa e conturbada história da antiga colônia 

portuguesa. Era preciso aprender as lições da política e da moral, não apenas com sábios 

como o abade Raynal e o bispo Azeredo Coutinho, mas também com o curso dos 

acontecimentos no tempo, era preciso aprender com a história magistra vitae. Não eram 

saudáveis as ideias de reforma da disciplina da Igreja e da presença de religiosos protestantes 

a um Estado nacional ainda por se consolidar. 

 No curso das argumentações acerca do processo de mudanças pelo qual passava a 

sociedade brasileira no período regencial, parte da imprensa da Corte delineava uma 

identidade política ligada à ordem, no intuito de “parar o carro da revolução”. Tal identidade 

teve o reforço dos códigos morais da religião católica, salientando a eficiência dos mesmos na 

luta contra a “desordem” que pairava sobre as regências, o que certamente envolvia ainda o 

esboço de um país unido sob a égide da monarquia constitucional e católica em uma América 

                                                        
87 O Cronista, nº 12 – 05/11/1836. (Os grifos são do próprio abade Raynal).  
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majoritariamente republicana. A relação entre uma disciplina religiosa submetida aos jugos da 

Cúria Romana e um regime pautado na supremacia do executivo evidenciava-se nos debates 

levados a cabo no espaço público pelo principal partidário do Regresso, Vasconcelos, e 

também por Justiniano e Firmino. Como visto, tal linha de pensamento se aprofundou em um 

momento de oposição ao regente Feijó, figura de central importância no clero reformador, ala 

esta que certamente não representava a opinião de todos os servos da Igreja no Brasil: 

 
Formaram-se no clero, após a independência, dois partidos. Um era liderado pelo 
Padre Antônio Feijó, e incluía principalmente o bispo e boa parte do clero de São 
Paulo; viam eles a possibilidade de construir-se uma Igreja nacional, cujo centro de 
unidade seria um Concílio Nacional. Pragmáticos, julgavam que o melhor meio de 
resolver o problema da inobservância generalizada do celibato sacerdotal era torna-lo 
livre; quanto aos religiosos, o melhor meio de remediar sua decadência era acabar com 
eles.  
O outro partido, encabeçado pelo arcebispo da Bahia, Romualdo Antônio de Seixas, 
propunha a formação de um clero celibatário, mais ligado a Roma, com autonomia do 
poder espiritual em relação ao governo. 88  
 

 Portanto, existia uma divergência de opiniões também no interior da Igreja, a oposição 

às idéias liberais de Feijó não fora apresentada apenas por atores que agiam exclusivamente 

na imprensa e no parlamento. No momento de efervescência nas discussões dos códigos 

morais ligados de modo incisivo à religião e à política, vislumbrava-se também a maneira 

através da qual os círculos sociais ligados a estas instituições se articularam. Justiniano, 

Firmino e Vasconcelos opunham-se ao padre regente, angariando apoio no legislativo e na 

imprensa e buscavam sustentar suas noções de ordem social e religiosa a partir das relações 

com os que discordavam de Feijó também nas fileiras da Igreja.  

 Segundo Oscar de Figueiredo Lustosa, o grupo de religiosos que se opôs ao padre 

regente, estaria ligado, mesmo que de forma ainda tímida, ao pensamento Ultramontano. 89 O 

autor identifica tal posicionamento como uma “segunda tendência” no afã por uma reforma do 

clero nacional:  

 
(...) a segunda tendência é a dos semi-regalistas (no início), “ultramontanos e 
conservadores” depois. Enquanto dominam os “regalistas moderados”, essa tendência 

                                                        
88 HAUCK, João Fagundes. Op. Cit., p. 14.  
89 No século XIX, o pensamento Ultramontano tomara força no Vaticano sob o pontificado de Gregório XVI 
(1831-1846), sendo reafirmado, sobremaneira, por Pio IX (1846 -1878) a partir do ano de 1848, após um papado 
de início liberalizante. O Ultramontanismo tomou sua expressão máxima com a promulgação do Sillabus 
Errorum e da encíclica Quanta Cura – ambos em 1864 - e seria caracterizado pela “(...) velha idéia segundo a 
qual cabe ao poder temporal, impregnado da fé católica, pôr toda a sua força na propagação e no triunfo dela. 
Estando para a Igreja como a Lua está para o Sol, o Estado, daquela recebendo sua luz, não é senão o seu 
instrumento temporal”.  In: BARROS, Roque S. M. de. Op. Cit., p. 326.  



103 
 

fica mais na defensiva. Quando surgem, atuantes, os “ultramontanos e conservadores”, 
tomam a ofensiva e as iniciativas de uma revitalização do catolicismo brasileiro (1844 
– 1889). 90 

 

 Ao que parece, a concepção de um sacerdócio mais disciplinado e diretamente 

controlado pela Santa Sé estaria na contramão da reforma proposta pelo núcleo iluminista de 

São Paulo, seguindo a tendência da restauração monárquica da Europa pós-revolucionária. 91 

Neste ínterim, o que estava em jogo, além da necessidade de se fortalecer a moral religiosa 

perante a sociedade, era uma mudança nas relações entre o Estado e o clero nacional, 

mudança essa que implicava na reestruturação das próprias relações entre Roma e a Igreja 

brasileira: “(...) o relacionamento de Roma com a Igreja do Brasil era quase nulo, 

desnecessário, e até suspeito, uma vez que a extensão sem limites do padroado era aceita por 

bispos e padres”. 92 Urgia aproximar os sacerdotes brasileiros da figura papal, para isso era 

necessário afastá-los da política e do Estado. Regressistas e clérigos infensos às idéias liberais 

de Feijó encamparam a gênese de tal empresa, que, mais tarde implicaria na modificação 

efetiva do catolicismo no Brasil:  

 
A reforma que iria produzir frutos reais, ampliando-se numa cadeia crescente, teve 
início modesto no Pará, na pessoa de Dom Romualdo de Sousa Coelho (1819-1841), 
que criou um círculo de influências do qual sairiam, entre outros, seu sobrinho Dom 
Romualdo Antônio de Seixas, arcebispo da Bahia (1827-1860), e Dom Marcos 
Antônio de Sousa, bispo do Maranhão (1827-1842).  
O programa de reforma adotado pelos três bispos é o do Concílio Tridentino: 
formação de um clero ilustrado e santo, verdadeiros homens de Igreja, e instrução 
religiosa do povo pela catequese. 93  
 

Neste sentido, é válido salientar um dos principais nomes dentre os sacerdotes que 

apoiavam a maior influência de Roma na igreja brasileira, Dom Romualdo Seixas, à época 

arcebispo da Bahia e deputado pela mesma província. Diante das questões relacionadas aos 

problemas do governo Feijó com a Santa Sé, proferiu discursos de oposição na assembleia, 

discursos estes em resposta à Fala do Trono, onde o regente fez referência à reforma da 

                                                        
90 LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. Op. Cit. P. 10. As referências ao Ultramontanismo no clero brasileiro 
destacam a efetividade da corrente na Igreja católica nacional como um fenômeno do Segundo Reinado, ver: 
WERNET, Augustin. Op. Cit. OLIVEIRA, G. S. Entre o rígido e o flexível: D. Antônio Ferreira Viçoso e a 
reforma do clero mineiro (1844-1875). 2010. (Dissertação de mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas. UNICAMP, Campinas.  
91 BÉNICHOU, Paul. Op. Cit.; WINOCK, Michel. Op. Cit.  
92 HAUCK, João Fagundes. Op. Cit., p. 15.  
93 Idem, ibidem, p. 83. 
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disciplina eclesiástica. As falas do prelado na assembleia chegaram a ser reproduzidas pelo 

Sete de Abril e O Atlante 94 no ano de 1836.  

 Romualdo de Antônio Seixas nasceu em Cametá na província do Pará, a sete de 

fevereiro de 1787. Faleceu a 29 de dezembro de 1860, na Bahia. Teve carreira de destaque no 

clero, chagando a arcebispo da Bahia em 1826:  

 
(...) em 1841 presidiu a solenidade da sagração do segundo Imperador, como 
metropolita e primaz do Brasil. Agraciado por D. Pedro I com o título de pregador da 
capela imperial e com a grande dignataria da ordem da Rosa, foi por D. Pedro II 
agraciado com a grão-cruz da ordem de Cristo, com o título de Conde e depois o de 
Marquês de Santa Cruz (...) 95 
 

 Sua atuação na sociedade Imperial não se limitou às fileiras do clero, D. Romualdo foi 

eleito deputado pelas províncias do Pará e da Bahia em mais de uma ocasião. Ao que parece, 

o posicionamento político do sacerdote aproximava-se da oposição encampada pelo Regresso 

contra Feijó. Em discurso reproduzido pela folha de Justiniano José da Rocha, o prelado trata 

das relações da Igreja romana com o Estado brasileiro e faz questão de salientar a 

proximidade entre o chefe do catolicismo e a monarquia:  

 
O primado de Honra e Jurisdição, que por Direito Divino compete ao sucessor de S. 
Pedro, faz uma parte essencial da Constituição da Igreja reconhecida e garantida pela 
Lei Fundamental do Imperio. Cabeça visivel da Igreja Universal, e centro da Unidade 
Católica, donde partem, na frase de Bossuet, todos os raios do Governo Ecclesiástico, 
ele não pode ser estrangeiro a um Estado, que se gloria de professar a Religião 
Católica Apostólica Romana. 96  
 

 Do mesmo modo que Vasconcelos fizera em discurso, Romualdo Seixas buscava 

relacionar o Império ao catolicismo usando Bossuet como base de sua fala, apoiando-se em 

um dos maiores teóricos do direito absolutista. No curso das disputas políticas e das 

argumentações baseadas em uma moral religiosa, levadas a cabo pela imprensa do Regresso, 

apareciam os círculos de sociabilidade e as respectivas influências intelectuais que 

corroboravam para uma identificação entre os indivíduos que compunham tais círculos. Tão 

importante quanto o apoio de setores da própria Igreja, era um respaldo intelectual baseado 

em obras de referência no que dizia respeito às relações entre a Santa Sé e os Estados 

                                                        
94 O periódico de Justiniano José da Rocha reproduziu o discurso de D. Romualdo Seixas no seu número 9, já o 
Sete de Abril utilizou-se da fala em três ocasiões, números 356, 360 e 361.  
95 SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves. Op. Cit., p. 154. Para mais informações acerca da vida 
de D. Romualdo, ver: SEIXAS, D. Romualdo Antônio de. Memórias do Marquez de Santa Cruz, Arcebispo da 
Bahia. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1861. 
96 O Atlante, nº 9 – 31/05/1836. 
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monárquicos: “(...) se nos dá de sermos chamados hipócritas, se igual apelido cabe aos 

Chateaubriand, nos Lamenays, aos Lamartine, e a quase todos os jovens escritores da França 

que se regenera. A razão reage contra os insultos da escolha enciclopédica (...)”. 97 

Chateaubriand e Lamennais, fortes nomes da reação monárquica e católica na França, 

chegaram a redigir, juntos, um jornal em defesa de suas idéias. 98  

 Félicité de Lamennais, muitas vezes citado nas folhas aqui analisadas, foi um 

religioso e pensador francês ligado, de maneira combativa, ao movimento de restauração do 

catolicismo na França:  

 
A união do Trono e do Altar criaria de novo uma França cristã e ao mesmo tempo uma 
França monárquica. Este era o programa do partido ultra-realista e estas doutrinas 
receberiam a publicidade e o esplendor universais pelo talento de escritores como 
Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Félicité de Lamennais, François-René 
Chateaubriand. Assim a obra da restauração religiosa na França se confundiria, para 
bem ou para mal, com a obra da reação política. 99 
 

 Apesar da identificação feita entre Lamennais e a ala mais radical da Contra-

Revolução na França, o abade não foi intransigente em suas ideias, estando entre os 

defensores do pensamento Ultramontano somente na primeira fase de sua vida pública: 

 
El caso de Lamennais, en el seno del neo-catolicismo, es más dramático que ningún 
otro. Lo es por la amplitud de una curva que conduce de las regiones extremas de la 
contrarrevolución católica hasta las fronteras, finalmente franqueadas, del 
humanitarismo laico (…) 100 
 

  Como se percebe, o nome de Lamennais figura entre os principais teóricos do 

Neocatolicismo. Em suma, para além da complexidade de seu pensamento e de sua relação 

com a Igreja e a religião católica, Félicité de Lamennais se dispunha a um resgate da religião 

como esteio moral, atitude que certamente refletia-se na política. 101 Ao que parece, Justiniano 

e Firmino, juntamente com Vasconcelos e D. Romualdo Seixas, utilizavam-se de tais ideias 

para uma argumentação baseada no resgate da moral política e social pela religião, 

espelhavam-se, assim, em nomes da intelectualdiade francesa. As discussões acerca do 

modelo político ideal para a sociedade brasileira envolviam diferentes setores no espaço 

                                                        
97 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836. 
98 WINOCK, Michel. Op. Cit., p. 67.  
99 ROGIER, L. J; AUBERT, R; KNOULES, M. D. Nova história da igreja. Petropolis: Vozes, 1984, p. 251. 
100 BÉNICHOU, Paul. Op. Cit., p. 114.  
101 Sobre a ação de Lamennais na França pós-Revolução e seu pensamento, ver: WINOCK, Michel. Op. Cit. pp. 
173 - 191. Ver ainda: LAMMENAIS, Félicité de. Palavras de um homem de fé. São Paulo: Martins Fontes, 
1998; BÉNICHOU, Paul. Op. Cit., pp.114-162. 
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público da Corte e se teciam a partir de relações construídas em torno de personalidades e 

ideias que possuíam uma identificação comum na preferência pelo regime monárquico e pela 

religião católica, nos dois lados do Atlântico. 

No número 25 do periódico O Atlante aparece mais um indício da trama que ia se 

constituindo entre os grupos de oposição a Feijó: “O art. sobre a religião que transcrevemos 

no nosso n.º anterior, é tirado de um folheto mensal, redigido na Provincia da Bahia com o 

titulo de – Revista Católica”. 102 A folha citada pelo Atlante foi o primeiro periódico católico 

do Brasil, 103 marcando o alvorecer da imprensa ligada à religião romana no Brasil: “(...) 

sobretudo no final da Regência, vão surgindo periódicos que procuram defender o catolicismo 

em face das idéias liberais ou protestantes”. 104 No artigo reproduzido aparecem mais indícios 

da proximidade entre o redator d’O Atlante, Vasconcelos e D. Romualdo, deixando 

transparecer que compartilhavam uma opinião próxima aos partidários da restauração, bem 

como um repúdio aos arautos da Ilustração e da Revolução Francesa:  

 
Que delírio não foi ouvirem-se na França no tempo de sua vertiginosa reforma de 
Religião, os disparates desses reformistas! Uns a confessarem-se Ateístas, outros 
Deístas, outros Materialistas, outros Panteístas, outros Fatalistas, outros Epicureos, 
outros Estoicos, e todos Egoístas; uns querendo pertencer ao partido de Hobbes, outros 
ao de Spinosa, uns intitulando-se discipulos de Baile, outros de Holvecio, uns de 
Rosseau, outros de Voltaire (...) 105 
 

 Assim, de um lado, defendia-se aqueles que batalhavam pela reestruturação da religião 

cristã e monárquica na Europa pós-1789 – tais como Chateaubriand e Lamennais –, de outro, 

salientava-se um repúdio aos asseclas do movimento iluminista – Voltaire, Rousseau. 

Acompanhando as flutuações da configuração política internacional, homens da imprensa da 

Corte, juntamente com os defensores da Cúria Romana no clero brasileiro, configuravam as 

nuances de uma cultura política relacionada à ordem e à legitimidade simbólica da monarquia, 

características muito debatidas no momento do Regresso e defendidas por Vasconcelos. Para 

tanto, os atores em questão, utilizavam-se de idéias e valores vindos do Velho Continente e 

construíam seu projeto de monarquia católica constitucional readaptando aspectos da 

                                                        
102 O Atlante, nº 25 – 09/08/1836.  
103 “Superando todos esses empecilhos e tropeços, vão surgindo os primeiros periódicos católicos no Brasil. Ao 
que parece, o primeiro foi editado em Salvador (Bahia) e se intitulava Revista Católica. Circulou em 1836”. In: 
LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. Os bispos do Brasil e a imprensa. São Paulo: Loyola, 1983, p. 11. (grifos do 
autor). Sobre a imprensa ultramontana no Brasil, ver: HAUCK, João Fagundes. Op. Cit., pp. 214-215.  
104 HAUCK, João Fagundes. Op. Cit., p. 214.  
105 O Atlante, nº 24 – 05/08/1836.  
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conturbada restauração das dinastias europeias à complexa conjuntura brasileira, tão peculiar 

ao lado das repúblicas Americanas. 106  

Diante de toda a discussão correlata às tensões entre Igreja e Estado na arena política, 

Vasconcelos, Justiniano e Firmino se utilizaram de estratégias múltiplas, tanto em seus 

ataques ao governo do padre regente, quanto no projeto de ordem que se delineava a partir da 

idéia de fortalecimento das prerrogativas da Santa sé na instituição católica brasileira. Embora 

aparecessem nomes e argumentos transportados do movimento restaurador da Europa, 

atentou-se também para o que deveria ser feito de maneira pragmática. Assim como a ala 

reformista de Feijó defendia um projeto de reestruturação da disciplina romana, seus 

antagonistas sabiam bem que, para atingir a sociedade como um todo, modificações no clero 

eram prementes, haja vista o contato direto dos mesmos com a população, sendo estes 

também formadores de opinião, difusores de valores:  

 
Não queremos que os Sacerdotes deixem de ser Cidadãos, não queremos que se lhes 
negue influência na ordem Social; queremos que se lhes dê influência muito maior do 
que aque eles têm atualmente: mas antes de tudo, queremos que nunca se esqueçam de 
que são Sacerdotes, e como tais receberam de Deus missão sublime. Se depois de 
preenchidos conscienciosamente esses deveres, inda lhes sobrar tempo, estudem 
embora teorias políticas, habilitem-se para serem úteis aos seus concidadãos em os 
interesses mundanos (...) 107 
 

 Deste modo, para levar a cabo seu projeto de ordem e monarquia, tendo a religião 

como um dos sustentáculos da sociedade, os articuladores da oposição a Feijó sabiam da 

necessidade de reestruturação da ação sacerdotal no Brasil. Havia a necessidade de livrar-se 

do passado colonial, onde prevalecia um clero imerso no descuido com a evangelização e 

catequização, porém, ativamente político. Retirar esta influência era uma etapa fundamental e 

o reforço da autoridade romana ia ao encontro de tais auspícios. Reconfigurar a Igreja católica 

era uma ação pretensiosa, complexa e necessária. A campanha de Vasconcelos e Justiniano 

abarcava a atuação de grupos na imprensa e no parlamento, em um projeto que pudesse fazer 

frente àquele apresentado pelos reformistas. Cumpria dar organicidade a uma proposta que 

levasse a cabo uma oposição ao governo regencial, mas embebida de uma resposta que 

resolvesse os conflitos e crises internas de forma convincente e crível, pautada também em 

valores religiosos, mesmo que tais valores tivessem de ser revistos ou mesmo erguidos em 

consonância com as demandas de cada embate no espaço público.  
                                                        
106 A discussão acerca do movimento de incorporação das idéias do liberalismo pela intelectualidade política 
brasileira é feita de maneira cuidadosa em: ALONSO, Ângela. Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do 
Brasil - Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002, pp. 21-97.  
107 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836. 
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A partir da ação dos grupos políticos na opinião pública, dava-se a formulação de 

códigos concorrentes em um processo de formação de propostas, de grupos políticos e, 

consequentemente, de valores correlatos ao modelo ideal de Estado nacional para o Brasil. 

Tais códigos buscavam a resolução dos problemas apresentados a um governo que reconhecia 

as implicações que o período pós-abdicação teve para a sociedade que estava sob sua 

responsabilidade. Faziam-se complexas as tessituras do espaço no qual se constituía a trama 

da política Imperial no Brasil das Regências. Monarquia, constituição e liberalismos deveriam 

conviver e, ao mesmo tempo, resgatar a ideia de ordem ameaçada por um período onde a 

participação popular na cena pública fora intensa. 108 Este contexto não está dissociado da 

dimensão religiosa que as sociedades, outrora assentadas sob a égide do Antigo Regime, 

possuíam. Assim como na França e em outras partes do Velho Continente, este assunto 

aparecia de modo polêmico no campo da política:  

 
 A questão religiosa, neste século XIX, está no cerne de todas as interrogações 
filosóficas e políticas. Século da morte de Deus e século da Ciência, o XIX também é 
o século da insaciada nostalgia da divindade, quando se esgotam – apenas recém-
nascidas – as esperanças da razão. A religião não é somente uma explicação do mundo 
e seus fins, uma consolação para os que estão à beira da morte; é também o mais 
sólido da identidade coletiva e das normas de unidade. O Iluminismo e a Revolução 
minaram as bases do cristianismo sem conseguir substituí-la por um fundo de 
princípios (para o espírito) e de fervor (para o coração) capaz de cimentar a 
comunidade histórica que é a França. 109 
 

O século subsequente à Revolução Francesa fomentou as discussões em torno dos 

ideais políticos e morais no espaço público. No Brasil não foi diferente, diante da necessidade 

de resolução dos problemas relacionados ao contexto do pós-independência e, sobretudo, ao 

período regencial, os atores aqui estudados buscavam base para o regime de governo e para a 

sociedade na tradição religiosa cristã:  

 
(...) parece-nos que nem um crime comete o que constantemente observar os passos do 
nosso governo pela estrada da religião, nem crime será exprobrar-lhe suas faltas a este 
respeito, porque no Brasil a Religião dominante é a católica apostólica romana, e o 
governo brasileiro não pode deixar de ser – católico apostólico romano. 110 
 

A religião aparecia, assim, como uma possibilidade de resgate da tão pretendida 

moral, dimensão inerente às discussões no campo intelectual e social, uma importante 

                                                        
108 Sobre a construção da cidadania no Brasil e a participação popular em tal processo durante as regências, ver: 
BASILLE, Marcelo. Op. Cit.  
109 WINOCK, Michel. Op. Cit., p. 14.  
110 O Cronista, nº 9 – 09/07/1836.  
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variável do contexto social. Esta variável se redefinia no ínterim das disputas pelo Estado e 

influenciava a delimitação fronteiriça dos códigos políticos reclamados por cada grupo 

inserido no espaço público. No processo de construção do Estado Imperial, a opinião pública 

influenciou o pensamento religioso a partir de sua discussão, modificando-o e incorporando-o, 

ora à face de necessidades conjunturais pragmáticas, ora à face da premente necessidade de 

um projeto que pudesse sustentar a monarquia e manter unido um território de proporções 

continentais.  

 Diante da ameaça apresentada por um clero liberal que figurava à frente da regência, 

Vasconcelos se unira à parte mais conservadora do clero brasileiro em torno de interesses 

político-institucionais comuns, tendo suas argumentações apoiadas n’O Atlante e n’O 

Cronista. Tal aliança configurava um projeto de oposição e, mais que isso, um projeto de 

Estado e sociedade, além do mais, o contexto dessas lutas envolvendo o catolicismo brasileiro 

no momento do Regresso era o desfecho de uma situação que, desde o primeiro reinado, 

colocara o conservador D. Romualdo Seixas e o reformista Diogo Antônio Feijó em polos 

opostos do parlamento. 111  

Portanto, política e religião, lado a lado, compartilhavam códigos morais e 

direcionavam argumentações no espaço público, bem como agregavam indivíduos e grupos 

nesta instância que abrigava as lutas políticas e sociais em um Estado nacional a ser 

construído, em uma monarquia constitucional por se reestruturar. Neste contexto, a escravidão 

também se apresentou como um assunto importante e problemático, debatido por Cronistas e 

Atlantes da imprensa.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
111 SOUZA, Françoíse Jean de Oliveira. Op. Cit., p. 325.  
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3 TRÁFICO E ESCRAVIDÃO NAS CRÔNICAS DO REGRESSO  

 
Pois querem-me fazer cúmplice do haitianismo? Dize-me se o sujeito que 
tinha de mim essa ideia é amigo ou conhecido de alguns dos meus 
inimigos daqui. Não posso ser mais extenso porque estou inquietíssimo e 
com a cabeça a arder. 1   
 
De quase todos os colégios chegam cartas ao barão que me as mostra, 
dizendo que eu era muito guerreado (do Rio de Janeiro e de Ouro Preto) 
quer como enjeitado, quer, ainda mais, como chefe de um clube de 
haitianismo! Que infâmia! Em Queluz, em São José, em Itabira, ia essa 
intriga dando seus frutos, se não fosse o zelo de alguns amigos. Na 
Diamantina foi bem sucedida. No Correio que dessa cidade saiu a 24 de 
novembro vieram cartas asseverando-me todos os votos, e o colégio 
estava em ótimas disposições a meu respeito; mas chegaram no último 
momento as frenéticas acusações, e os pobres diamantinos, que acreditam 
em haitianismo, riscam-me de suas listas! Felizmente porém estou 
deputado, e, ou levar-me-á o diabo, ou na tribuna me reabilitarei, e 
conquistarei as afeições dos que me não deram seus votos (presunção e 
água benta (...) 2  
 

 Os trechos elencados acima foram retirados de cartas enviadas por Justiniano José da 

Rocha a seu amigo Firmino Rodrigues Silva. À época, 1842, estava este no posto de juiz na 

cidade de Barbacena e aquele continuava na imprensa da Corte no periódico O Brasil, órgão 

do então Partido Conservador. Rocha era candidato a uma vaga na Assembleia Geral pela 

província de Minas Gerais e a sua preocupação relacionava-se a um assunto polêmico que 

certamente poderia lhe custar muitos votos. Como visto, no fim do pleito, o jornalista 

conseguiu se eleger e teria de se defender das acusações que vinham do irmão de Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, Diogo Pereira de Vasconcelos. Enfim, seria totalmente infundada a 

pecha de “haitianista”? O que significaria o termo?  

Refletindo, mesmo que de maneira breve, acerca da história dos domínios portugueses 

na América, não é difícil perceber a importância da instituição escravista na formação do 

Brasil como Estado nacional. O momento das Regências e, por conseguinte, do Regresso 

Conservador, é crucial para um melhor entendimento do processo de manutenção do cativeiro 

como uma das bases de sustentação da monarquia americana e da economia cafeeira que 

despontava na aurora do oitocentos. Ao mesmo tempo, é nesse período que começam a se 

adensar também as críticas a um regime que iria de encontro ao século onde tomava corpo a 

ideia de “civilização” dos povos e da formação das identidades nacionais.   
                                                        
1 Carta de Justiniano José da Rocha endereçada a Firmino Rodrigues Silva, no dia 9 de novembro de 1842. In: 
MASCARENHAS, Nelson Lage. Op. Cit., p. 78.  
2 Carta de Justiniano a Firmino, dia 25 de dezembro de 1842. In: MASCARENHAS, Nelson Lage. Op. Cit., p. 
81.  
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Assim, cumpre no presente capítulo, apresentar como o tema da escravidão apareceu 

nos periódicos aqui destacados, evidenciando uma divergência de opiniões entre os seus 

redatores e o campeão do Regresso, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Colocar em pauta a 

discussão da escravidão e do tráfico era tocar em um assunto espinhoso, tempos depois da lei 

de 1831 e onde as revoltas de cativos levaram o temor a alguns setores da sociedade Imperial. 

O “haitianismo” se colocava como uma ameaça à ordem e, ao mesmo tempo, manter a 

economia sob os auspícios do “infame comércio” tornava-se cada vez mais uma afronta à 

ideia de civilização, com a expansão internacional de um sentimento antiescravista. 

 

3.1 A Regência e a Lei de 1831  

 

A presença secular da escravidão na história brasileira foi um fator que influenciou 

sobremaneira a dinâmica dos processos ligados à consolidação de suas estruturas sociais e 

econômicas. No século XIX, em um cenário onde o Estado nacional tomava forma, a 

escravidão continuou tendo grande importância como base de uma formação social inserida 

em um contexto de grandes transformações. 3 Assim, ao mesmo tempo em que se dava a 

“restauração da moeda colonial”, 4 o café despontava como um produto de grande 

expressividade. A produção deste gênero para o mercado internacional demandava uma 

quantidade significativa de mão de obra, em um momento onde o trabalho escravo começava 

a ser desnaturalizado, sobretudo na Europa, de modo gradual.  

Portanto, inserido entre as mudanças na economia de mercado e o despontar do 

liberalismo constitucional, o Império do Brasil não poderia se furtar às flutuações resultantes 

de tais processos. Teria de pensar como consolidar a base escravista da sua mão-de-obra 

inserido no novo modelo socioeconômico e em vista às sanções diplomáticas, pois o Império 

seria um dos poucos territórios das Américas a manter o escravismo no centro das suas 

atividades produtivas. 5 

                                                        
3 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., pp. 45-91.  
4 Idem, ibidem, pp. 92-113.  
5 Sobre as transformações advindas da nova ordem econômica na Europa do século XIX, ver: HOBSBAWN, 
Eric J. A era do capital: 1848 - 1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. Uma análise sobre a estrutura 
econômica do Império brasileiro pode ser encontrada em: SZMRECÁNYI, Tomás; LAPA, José 
Roberto do Amaral. História econômica da independência e do império. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2002. Para 
uma análise da estrutura da instituição escravista e das implicações dos mesmos nas sociedades americanas que 
adotaram a mão-de-obra escrava e no ocidente como um todo, ver: DAVIS, David Brion. O problema da 
escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; KLEIN, Herbert S. The Atlantic 
Slave Trade.   Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Sobre a escravidão no Brasil Imperial no contexto 
da economia mundo do século XIX, ver: MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da 
mente. Senhores, letrados e o controle dos escravos, 1660-1860. São Paulo: Cia das Letras, 2004, pp. 259-298.  
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 Diante de tal contexto, o período regencial representou um momento onde 

despontaram várias questões referentes à constituição do Brasil aos moldes de uma nação 

moderna 6. A presença do trabalho servil naquela sociedade não poderia deixar de figurar 

como pauta das discussões no espaço público. Assim, antes mesmo da abdicação, o assunto já 

preocupava setores sociais variados, principalmente os grandes proprietários que já 

vislumbravam a inevitável inserção do café como o novo produto da monocultura brasileira 

no mercado mundial. 7 Além dos senhores da terra, os membros das instituições políticas 

também tiveram de pensar a questão.    

No parlamento, como é evidente, interesses diversos estavam em jogo. Desde as 

veleidades dos intransigentes proprietários de grandes escravarias até as análises e projetos de 

homens já afinados com o diapasão do trabalho livre. Logo após a Independência, quando da 

convocação da Assembleia constituinte, José Bonifácio de Andrada e Silva colocara em 

discussão os males que a instituição escravista acarretava ao Estado nacional recém-

constituído. 8 Bonifácio não fora o único a discutir a necessidade de se refletir acerca do lugar 

dos cativos na sociedade brasileira, outros políticos e pensadores também o fizeram já nos 

primeiros anos de funcionamento do legislativo. 9 Portanto, a pressão da Velha Albion pelo 

cabo do tráfico no Brasil não fora a única força a reivindicar tal desfecho ou, pelo menos, sua 

discussão. Por outro lado, tais sanções acumularam-se ao longo da primeira metade do século 

XIX, deixando as nações envolvidas em um delicado jogo diplomático e forçando debates no 

legislativo.  

Desde os tempos em que estivera a família real portuguesa no seu território nas 

Américas, os ingleses começaram sua pressão para que houvesse um parecer sobre o assunto. 

                                                        
6 ANDERSON, Benedict. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Ática; 1989; JANCSÓ, István e 
PIMENTA, João Paulo Garrido. “Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da 
identidade nacional brasileira)” In MOTA, Carlos Guilherme (Org). Viagem incompleta 1500-2000. A 
experiência brasileira. Formação: histórias. São Paulo: Ed. Senac; 2000.  
7 Para uma análise sobre a relação do café com o sistema escravista, ver: COSTA, Emilia Viotti da. Da senzala a 
colônia. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
8 SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império 
do Brasil sobre a escravatura. Paris: Tipografia de Firmin Didot, 1825. Além da representação de Bonifácio, 
ainda na década de 1820, podem-se citar outros textos versando sobre os problemas do comércio de escravos: 
 COSTA, João Severiano Maciel da. Memória sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos 
africanos no Brasil; sobre o modo e condições com que esta abolição se deve fazer; e sobre os meios de 
remediar a falta de braços que ela pode ocasionar. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1821;  SILVA, José 
Eloy Pessoa da. Memória sobre a escravatura e projeto de colonização de europeus e de pretos da África no 
Império do Brasil. Rio de Janeiro: Plancher, 1826.  Todas as obras citadas encontram-se disponíveis em: 
http://www.brasiliana.usp.br.  
9 Dentre os poucos estudos que se preocuparam em elencar os debates parlamentares concernentes ao tráfico e ao 
regime escravista no parlamento estão o de Tâmis Peixoto e Jaime Rodrigues: PARRON, Tâmis Peixoto. Op. 
Cit.; RODRIGUES, Jaime. O Infame Comércio. Propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o 
Brasil. (1800-1850). Campinas, SP: Editora da UNICAMP: CECULT, 2000. 
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Contudo, só em 1826 a questão tomou uma direção mais nítida, pois a Inglaterra reconhecia o 

Estado brasileiro como independente e, em contrapartida, fazia exigências, entre elas, a 

supressão do tráfico de escravos. 10 Além do mais, o ano de 1826 representa o início das 

atividades parlamentares no Império recém-independente. Ou seja, na articulação dos 

contextos externo e interno, entre as sanções diplomáticas e as seções das câmaras, o 

parlamento referendava, em 1831, a lei para a repressão do tráfico, inaugurando o início do 

período regencial com uma mudança na legislação referente a uma das molas mestras da 

sociedade brasileira. Já nas primeiras linhas do documento, vinha claramente: “LEI de 7 de 

novembro de 1831. Declara livres todos os escravos vindos de fora do Imperio, e impõe penas 

aos importadores dos mesmos escravos”. 11  Liberdade condicionada a punições, impactante 

para uma sociedade onde a escravidão se estendia das suas vias principais até suas filigranas. 

Vinha à tona, em termos legais e por uma sanção do parlamento brasileiro, o problema da 

ilegalidade do tráfico de escravos. Um comércio que movimentava economias 

transcontinentais, pressionando políticas, moldando sociedades e remodelando culturas. 12  

Diante desta complexa trama que envolvia a sociedade imperial, muitos trabalhos na 

historiografia trataram o tema da lei anti-tráfico de modo a dirimir sua importância, e 

efetividade, como deliberação legislativa. 13 Com a grande pressão inglesa exercida ao 

governo brasileiro, alguns destes autores chegaram a utilizar a expressão “Lei pra Inglês ver” 

quando analisaram a referida legenda. 14 Entretanto, a letra aponta na direção de importantes 

nuances do contexto histórico nacional coevo. A lei de 1831 foi resultante de uma gradual 
                                                        
10 Sobre a relação entre Brasil e Inglaterra no tocante à questão do tráfico, ver: BETHELL, Leslie. A abolição do 
comércio de escravos no Brasil. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br; BONAVIDES, Paulo & AMARAL, Roberto. Textos políticos da história do Brasil. 
Brasília: Senado Federal, 2002, vol. 1 (Formação/Império), pp. 833-835. Disponível em: www.cebela.org.br; 
CARVALHO, José Murilo de. O teatro de sombras: a política imperial. São Paulo: Vértice, 1988, pp. 50-83; 
Idem. Escravidão e razão nacional. In: Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte: 
UFMG, 1999; CONRAD, Robert Edgar. Tumbeiros: o trafico escravista para o Brasil. São Paulo: Brasiliense, 
1985, pp. 66-90.  
11 Coleção de Leis do Império do Brasil - 1831, Página 182, Vol. 1 pt I (Publicação Original). Disponível em: 
http://www.camara.org.br. Acessado em 16/01/2012.  
12 Para uma análise pormenorizada acerca do tráfico de escravos, bem como sua estrutura e seu impacto nas 
sociedades envolvidas em sua dinâmica, principalmente na América, ver: DAVIS, David Brion. Op. Cit.; Idem. 
Inhuman bondage: the rise and fall of slavery in the new world. New York: Oxford University, 2006. No que se 
refere à especificidade do comércio de escravos na sua influência para a formação da sociedade brasileira, ver: 
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul: séculos XVI e XVII. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
 CONRAD, Robert Edgar. Op. Cit.; FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma historia do trafico de 
escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 1997; 
RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., pp. 127-170. Além das citadas obras, pode-se encontrar uma vasta base de dados 
acerca do comércio transatlântico de escravos disponível em: http://www.slavevoyages.org 
13 COSTA, Emilia Viotti da. Op. Cit., pp. 20, 70-71; NEEDELL, Jeffrey. Op. Cit., p. 120; PRADO 
JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1978, p. 149.  
14 CARVALHO, José Murilo de. Teatro de sombras: a política imperial. São Paulo: Vértice, 1988, p. 51; 
MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2004, pp. 240-241.  
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discussão do parlamento acerca da questão, representando um processo de acumulação dos 

debates no espaço público e o reconhecimento do antiescravismo por parte das autoridades. 15 

Para além do fato de se repudiar legalmente o tráfico, acirrando as disputas e opiniões 

divergentes nos domínios do espaço público, o referido momento aparecia também como uma 

corrida pela soberania. Trazendo a questão para o debate interno ao parlamento, o Estado 

imperial brasileiro tomava para si a responsabilidade pelas presas do mal, isso feito tão logo 

se constituiu enquanto independente e suas instituições políticas começaram a despontar como 

espaços legítimos de discussão e resolução. 16 Para além das ações diplomáticas inglesas e 

diante do processo de consolidação do Estado nacional brasileiro, o exercício da soberania 

encontrava meios de ação nas discussões do parlamento acerca da legitimidade do desumano 

comércio.  

Portanto, o período das regências teve em sua aurora a delicada questão da mão-de-

obra. Os grupos que contribuíam para a formação dos códigos da cultura política liberal se 

viram na incumbência de travar os debates a cerca do referido tema. O desfecho das 

discussões relativas ao fim do tráfico na lei de 1831 iria concorrer para círculos sociais de 

defesa e repúdio ao infame comércio e aos seus desdobramentos:  

 
Se a lei de 7 de novembro de 1831 é fruto de forças políticas conflitantes, parece 
indubitável a vitória de duas posições centrais. Em primeiro lugar, ela manifesta um 
exercício probatório de soberania dos órgãos representativos, em que a regulação 
supressora do tráfico ganhou autonomia em face dos artigos do tratado anglo-
brasileiro: deu liberdade a africanos, pronunciou fazendeiros e ignorou a pirataria. 
Afora isso, há nela uma dimensão extraparlamentar e autenticamente antiescravista. 17  
 

Além dos espaços do parlamento, a imprensa também seria um lócus privilegiado para 

o debate sobre o tema da escravidão. Os personagens aqui elencados iriam se debruçar sobre o 

assunto, apresentando uma opinião divergente daquela defendida pelo campeão do regresso 

Bernardo Pereira de Vasconcelos. Assim, os partidários da reação conservadora apresentaram 

dissensos acerca do tema. Cumpre elencar algumas das opiniões de Justiniano e Firmino, 

                                                        
15 Por mais que a Lei de 1831 figure, em alguns trabalhos, como algo quase imperceptível e irrelevante, alguns 
autores destacaram a importância da referida letra no processo que envolve as discussões e ações relacionadas às 
estruturas do tráfico e da escravidão no Império brasileiro: BETHELL, Leslie. Op. Cit., pp. 85-111; 
CONRAD, Robert Edgar. Op. Cit., pp. 90-117; RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., pp. 107-119. Para um balanço 
historiográfico sobre a questão, ver: PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., pp. 66-73. Um estudo mais abrangente 
acerca da Lei de 1831 pode ser encontrado em: MAMIGONIAN, Beatriz. & GRINBERG, Keila (orgs.). 
“Dossiê: ‘Para inglês ver’? Revisitando a Lei de 1831”. Estudos Afro-Asiáticos, ano 29, n. 1/2/3 (jan.-dez. 2007), 
pp. 87-340.  
16 Sobre as discussões acerca da escravidão nos círculos políticos do Estado imperial, ver: PARRON, Tâmis 
Peixoto. Op. Cit.; RODRIGUES, Jaime. Op. Cit.   
17 PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., pp. 71-72.  
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articulando-as com algumas forças sociais e políticas que se apresentavam. No momento em 

que os interesses da agricultura deveriam ser assegurados e os críticos da escravidão 

começavam a aparecer de maneira mais contundente, o liberalismo brasileiro seria discutido 

entre o nascente ouro verde e as peças de ébano trazidas, já há três séculos, do continente 

africano. 

 

3.2 Os males do tráfico e os males do cativeiro  

 

Desde os idos do século XVIII, além de uma significativa modificação na maneira 

através da qual as redes econômicas e políticas eram tecidas mundialmente, o Ocidente fora 

tomado por novas perspectivas filosóficas. As ideias embebidas nas ondas da razão iluminista 

fizeram com que o homem viesse a questionar vários dos princípios que embasavam, até 

então, o seu modus vivendi. Este giro ontológico, que pairou sobre espíritos inquietos em uma 

Europa que vivenciava reconfigurações de seu universo valorativo social, não deixou de lado 

o questionamento da instituição escravista. A nova concepção de sociedade política, 

constitucional e assentada no afã pela liberdade, começaria um processo de desnaturalização 

da subserviência cativa.  Para além dos interesses materiais subjacentes ao nascente 

antiescravismo, a magnitude de tais abalos deixaria profundas marcas em mentes irrequietas 

diante dos imperativos da famosa fórmula revolucionária: Liberté, Égalité, Fraternité.   

As ideias antiescravistas que circularam pelo mundo ocidental nos séculos XVIII e 

XIX tiveram sua gênese no seio de importantes movimentos e instituições. 

Fundamentalmente, pode-se dizer que o repúdio à escravidão no ocidente veio dos adeptos da 

Ilustração europeia e de religiosos protestantes da Inglaterra. 18 No plano destas ideias, 

apareciam questionamentos que remetiam ao lugar do homem na sociedade e à própria noção 

de indivíduo. 19 Na mesma onda de transformações surgia também a Economia Política, 

redimensionando as noções de riqueza e de trabalho. Diante de uma Europa em vias de 

transformação, nomes como o de Adam Smith aparecem entre aqueles que, se não repudiaram 

totalmente o trabalho escravo, identificaram seus males em um emaranhado de contradições 

diante das novas perspectivas econômicas, políticas e sociais que despontavam com as 

                                                        
18 A discussão sobre os adeptos do antiescravismo advindos do Iluminismo e das religiões protestantes é feita 
em: DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001.   
19 Sobre o movimento iluminista, suas origens e seus desdobramentos históricos, políticos e filosóficos, ver: 
ISRAEL, Jonathan I.  Iluminismo Radical: A Filosofia e a Construção da Modernidade 1650-1750.  
São Paulo: Madras, 2009; ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989.   
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transformações advindas da cultura política do liberalismo. 20 Por outro lado, tais 

perspectivas, assentadas na defesa da propriedade, poderiam vir a legitimar a própria 

instituição servil. Portanto, em um cenário de ambiguidades, contradições e mudanças o 

problema seria discutido nos antigos domínios portugueses da América.  

Por mais que a nascente monarquia americana escrevesse sua história sob os auspícios 

do trabalho servil, a nascente perspectiva liberal não se eximira de questionar uma das bases 

daquela sociedade. Começaram a se estruturar as faculdades nos antigos domínios lusitanos, 

além disso, muitos dos então brasileiros continuariam migrando para o Velho Continente em 

busca de formação, prática recorrente desde os tempos coloniais. Assim, no encalço dessas 

tramas, o Estado e a sociedade imperiais no Brasil teriam agentes, afinados com o repúdio ao 

trabalho servil, que procuraram relacionar o antiescravismo às necessidades econômicas da 

lavoura, buscando uma solução viável para o problema. Certamente não se deve pensar este 

processo em termos de um pretenso “humanismo”, pois, no início, a desqualificação do 

trabalho servil não teria como centro de sua argumentação o hediondo espetáculo propiciado 

pelo tráfico e pela escravidão. Por mais que este argumento estivesse presente, ele nunca 

estaria como pauta única:  

 
(...) para provar sua ilegitimidade foi necessário demonstrar que a escravidão se 
opunha aos princípios do cristianismo, representava uma ameaça ao Estado, era 
economicamente nociva, violava o direito natural, etc. Foi necessário, em suma, 
desmontar a rede de idéias que a colocava no mesmo plano das demais instituições 
mediante a demonstração de que ela lhes era prejudicial, e, portanto, deveria ser 
substituída pelo trabalho livre. 21 
 

A teia que envolveu o desmantelamento do sistema escravista no Brasil é, portanto, 

complexa e seus personagens diversos. 22 Alguns deles, tais como os partidários do 

movimento abolicionista, são mais conhecidos e figuram na história como verdadeiros 

baluartes da liberdade humana. 23 Entretanto, o caminho até o abolicionismo fora longo, 

                                                        
20 Para uma análise histórica sobre o Liberalismo, suas influências, definições e correntes, ver: MERQUIOR, 
Jose Guilherme. O liberalismo: antigo e moderno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. 
21 ROCHA, Antonio Penalves. Idéias antiescravistas da Ilustração na sociedade escravista brasileira. Revista 
Brasileira de História. São Paulo, v. 20, n° 39, pp. 43-79. 2000, p. 45. 
22 Uma análise que cobre o período de críticas ao sistema escravista, desde os tempos coloniais até o desfeche 
abolicionista, pode ser encontrada em: COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit., pp. 351-465.  
23 Dentre os personagens relacionados diretamente à campanha abolicionista, talvez sejam Joaquim Nabuco e 
Rui Barbosa os mais conhecidos. A obra emblemática sobre o referido processo é a de Nabuco: NABUCO, 
Joaquim. O Abolicionismo. São Paulo: Publifolha, 2000. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br. Por 
outro lado, Rui Barbosa assinou um projeto de lei também significativo para os estudos acerca do tema: 
BARBOSA, Rui. Emancipação dos escravos: o projeto Dantas (dos sexagenários) e o parecer que o justifica. 
Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988. Ainda na década de 1870, podem-se citar mais obras que 
versaram sobre o tema: BRITO, Peixoto de. Consideração sobre a emancipação dos escravos no Império do 
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tortuoso e, de modo algum, linear. Outros nomes começaram o processo de desqualificação 

do tráfico já na década de 1820 e, a partir de então, contribuíram com a voga do tema nos 

domínios da opinião pública.  

A representação de José Bonifácio 24 à Constituinte é o texto que mais ganhou 

projeção no que se refere à crítica do escravismo no período subsequente à Independência. O 

texto, redigido em 1823 e publicado em Paris em 1825, não fora discutido em virtude da 

dissolução da Assembleia pelo então Imperador Pedro I. O objetivo de Bonifácio era elencado 

em clara evidência já em suas primeiras linhas: “(...) me proponho mostrar a necessidade de 

abolir o tráfico da escravatura, de melhorar a sorte dos atuais cativos, e de promover a sua 

progressiva emancipação”. 25 As considerações do deputado paulista colocaram a questão da 

escravidão em evidência e serviram de base para muitas argumentações posteriores. 26 
 Desde os primórdios da Monarquia brasileira, as câmaras legislativas, bem como os 

círculos áulicos, foram locais privilegiados de debates sobre o tráfico e a escravidão, havendo 

espaço para críticos e defensores do sistema. Para além dos setores sociais comprometidos 

sobremaneira com a grande lavoura e com o trabalho cativo, alguns espaços de debate e 

produção intelectual, que surgiam com a cultura política liberal e constitucional, alinhavam-se 

com as novas ideias acerca das estruturas socioeconômicas. 27   

Deste modo, diante de um processo articulado em dimensões várias da realidade 

histórica, na década de 1830 apareceram mais textos versando sobre os males do cativeiro. 

Burlamaque e Torres-Homem destacaram-se na esteira de tais argumentações, adensando as 

críticas ao sistema escravista a partir de um ponto de vista dos males que tal estrutura 

acarretava à economia. Torres-Homem tecera suas impressões críticas na revista Niteroi, 

                                                                                                                                                                             
Brasil e indicação dos meios proprios para realisal-a. Lisboa: Typographya Portuguesa, 1870; OTTONI, 
Christiano Benedicto. A emancipação dos escravos: parecer. Rio de Janeiro: Typ. Perseverança, 1871. 
24 José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu na Vila de Santos a 13 de junho de 1763. Filho do Coronel 
Bonifácio José de Andrada e de dona Maria Bárbara da Silva, estudou na Universidade de Coimbra, onde obteve 
os bacharelados em Ciências Naturais e Direito. Aprofundando ainda mais seus estudos, no continente Europeu, 
participou de diversas instituições científicas. Além de Intendente Geral das Minas e professor da Universidade 
de Coimbra, sua participação nos acontecimentos relativos à Independência em 1822 foi de importância capital, 
tendo organizado, à época, o primeiro corpo ministerial brasileiro. Deputado à constituinte foi exilado do país, 
acusado de traição. Ao voltar, quando da abdicação de D. Pedro I ao posto de imperador, José Bonifácio fora 
nomeado como tutor do futuro imperador Pedro II e de suas irmãs, sendo exonerado da função no ano de 1833. 
Morreu a 6 de abril de 1838, em Niterói.  Ver: SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves. Op. Cit., pp. 
344-350, vol. 4. 
25 SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Op. Cit., pp. 5-6. 
26 COSTA, Emília Viotti da. Op. CIt., pp. 357-360.  
27 CARVALHO, José Murilo de. Escravidão e razão nacional. In: Pontos e Bordados. Escritos de História e 
política. Belo Horizonte: editora UFMG, 1998; COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit., pp. 351-465; ROCHA, 
Antonio Penalves. Op. Cit.; RODRIGUES, Jaime. Op. Cit. 
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primeira revista romântica publicada no Brasil. 28 A obra de Burlamarque 29 fora impressa a 

partir da ação da Sociedade Defensora da Liberdade, sob os auspícios de Evaristo Ferreira da 

Veiga, redator do periódico Aurora Fluminense, e que também foi identificado como detentor 

de opiniões contrárias ao tráfico. 30 Assim, como se pode ver, as críticas à instituição servil 

despontaram no Brasil tão logo o século XIX havia chegado e trouxeram para a tribuna 

pública um assunto visceral àquela sociedade. No calor das discussões, aparecia o problema 

da mão-de-obra, tratado por Justiniano e Firmino nas suas folhas periódicas.  

O Cronista, já em seu segundo número, trazia de maneira rápida a questão do tráfico 

de escravos. Ao comentar acerca das embarcações que zarpavam dos portos brasileiros dizia:  

 
Despacharam-se no mês de abril 143 embarcações nacionais com 9,016 toneladas, e 
tripuladas com 976 pessoas.  
Despacharam-se igualmente 62 embarcações estrangeiras com 18,818 tonel. E 809 
pessoas de tripulação. 
Onze d’estas embarcações, cobertas com o pavilhão português, foram destinadas para 
a costa d’África. Todas elas irão buscar cera, marfim e esteiras? Responda quem 
sabe.31  
 

A julgar pela pergunta inserida no texto, o redator certamente desconfiava do 

verdadeiro intento das empresas marítimas respectivamente citadas. O envolvimento dos 

portugueses e a mobilização de recursos a caminho da África certamente despertavam 

suspeitas, haja vista a participação ativa dos lusitanos no infame comércio. 32 Na sequência, a 

argumentação continua de modo instigante: “Recomendamos (...) aos amigos e apaixonados 

dos Estados Unidos a leitura do artigo do Jornal des débats que vem traduzido no Correio, 

sobre a questão da escravatura nos estados meridionais. Deus nos livre da liberdade e 

filantropia dos Estados Unidos”. 33 O referido artigo, traduzido do Jornal dos Debates 

francês, trazia uma análise das tensões pelas quais passava a sociedade estadunidense em 

virtude das divergências entre os defensores da escravidão e os que a repudiavam. O destaque 

aparecia com relação às novas resoluções do sul escravista:  

 
                                                        
28 TORRES HOMEM, F. de S. “Considerações Econômicas sobre a Escravatura”. In: Niteroi, Revista 
Brasiliense. Tomo Primeiro, nº. 1. São Paulo: Academia Paulista de Letras, 1978 (1836).  
29 BURLAMAQUE, Frederico Leopoldo César de. Memória analítica acerca do comércio de escravos e acerca 
dos males da escravidão doméstica. Rio de Janeiro: Typographia Commercial Fluminense, 1837. Disponível em: 
http://www.brasiliana.usp.br;  
30 PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., pp. 84-85.  
31 O Cronista, nº 2 – 23/05/1836.  
32 Para uma análise acerca do modo através do qual se dava o tráfico de escravos e dos respectivos envolvidos na 
empresa, ver: COSTA, Emília Viotti. Op. Cit.; pp. 85-91. RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., pp. 127-170; 
CORNRAD, Robert. Op. Cit. 
33 O Cronista, nº 2 – 23/05/1836. (Grifos do autor).  



119 
 

Os legisladores do sul, que anteriormente adotaram leis Draconianas, infligindo em 
certo caso pena de morte contra toda a provocação direta ou indireta, por via da 
Imprensa, à sublevação dos escravos, cuja maior parte tinham estabelecido penas 
contra qualquer, que ensinasse a ler aos escravos, ou aos homens livres de cor, 
acrescentam a seus Códigos, e às suas práticas, novas disposições ainda mais duras. 34 
 

 Assim, o texto dava exemplos da legislação referente aos escravos nos EUA, deixando 

clara sua posição de espanto diante daquelas “leis Draconianas”, tal como o periódico de 

Justiniano salientara. Entretanto, para além do conteúdo do artigo, o que chama a atenção é a 

indicação da leitura por parte d’O Cronista. Em muitas outras ocasiões, seus redatores 

desfeririam críticas ao Correio que, à época, estava sob os auspícios do governo Feijó. 

Entretanto, no que dizia respeito ao tráfico de escravos, ocorria um alinhamento com o jornal 

governista, mostrando a incisiva opinião de Justiniano sobre o polêmico assunto.  

O primeiro número do periódico de Rocha que trataria sobre o tráfico negreiro teria 

espaço para o assunto em dois artigos. Logo no início, a discussão seria tratada de modo a 

destacar as incompatibilidades entre a escravidão e o inevitável “progresso” que despontava 

no horizonte:  

 
A razão social vai fazendo progressos: a iniquidade do domínio do homem sobre o 
homem é atualmente reconhecida, e reconhecida, e apregoada; ja se não olham como 
filhos da fanática e louca filantropia os clamores que se erguem à favor da futura 
emancipação da espécie humana: poderosas nações se têm coligado para fazer cessar o 
hediondo tráfico de escravos; e no Código da civilização conta-se como crime reduzir 
à escravidão pessoa livre, traficar de homens: leis criminais já decretaram penas 
severas a esses atos... E o tráfico continua. 35 
 

 As leis e os clamores da “civilização”, fatos que deveriam acelerar o processo de 

término da servidão. Apesar de destacar a total emancipação como sendo um projeto de 

“futuro”, o texto deixava clara a intenção de desqualificar o tráfico que, além de estar em 

desacordo com o “Código da Civilização”, desrespeitava a lei de 1831: 

 
Apesar dos castigos que não receam, apesar do grito da consciência que não ouvem, 
animados pelos preceitos, excitados pela cobiça, acoroçados pela impunidade muitos – 
negociantes – ocupam-se com o tráfico; e o tráfico continua, e prospera. Vemos 
chegar todos os dias a este porto, navios da Costa d’África, e vêm em lastro; e as leis 
são impotentes, e a polícia não pode descobrir o fio dessas negociações, coligir provas 
e entregaá-las à justiça para que descarregue a espada da lei contra os criminosos. No 
entanto esses navios que chegam em lastro, são povoados por mais de um individuo, 
essas negociações tão complicadas que exigem tantos passos, cujo segredo é confiado 
a tanta gente, são inexecutáveis à vigilancia da Polícia. E todavia os traficantes são 

                                                        
34 Correio Oficial, nº 112 – 20/05/1836.  
35 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836.  
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publicamente indigitados, no interior mesmo do nosso porto eles desembarcam suas 
carregações criminosas, e passeam impunes, e alardeam suas mal adquiridas riquezas, 
e dão festins, e nesses festins não lhes lembra que os manjares que mastigam, são 
carne humana, os vinhos que bebem sangue humano, não se recordão que cada um dos 
gozos, que saboream, é comprado a preço de um crime. 36  
 

 A julgar pelas afirmações, o aparato repressor do Estado seria insuficiente no combate 

às presas que traziam cativos do continente africano. Os traficantes, principal alvo das 

punições homologadas em 1831, continuavam a fazer suas fortunas que se avolumavam à 

medida em que escorria o sangue humano nos portos do Rio de Janeiro. Não era de se 

subestimar a estrutura montada pelo comércio transatlântico de escravos, que se revelava 

incompatível aos progressos da legislação e da humanidade como um todo. Enfim, o motor de 

todas as atrocidades e violações seria a ganância daqueles que estabeleciam verdadeiras 

cruzadas marítimas em busca das peças de ébano:   

 
Neste número ataquemos a cobiça. 
As leis criminais não são executadas; sua existência não é pois senão um prêmio dado 
ao tráfico e seu rigor serve somente para aumentar o preço dos escravos, e com ele os 
lucros do negócio. Ganha-se muito dinheiro, e a cobiça não costuma a recuar diante de 
tão fácil meio de enriquecer e tão facil meio de enriquecer em poucos meses. Se uma 
carregação de peixe desse mais interesse do que uma carregação de homens, em vez 
de venderem homens, os traficantes venderiam peixe. Homens, ou peixes pouco se 
lhes dá; só atendem ao lucro das – mercadorias – (...) 37  
 

 Para além de todas as críticas à sede pelo lucro, deve-se destacar a percepção, 

desenvolvida na continuidade do artigo, de que a ilegalidade do comércio de cativos cumpria 

significante papel especulativo diante da premente necessidade de mão-de-obra para a 

lavoura. Com o aumento das pressões pelo fim do tráfico a partir de 1826, e com a lei de 7 de 

novembro de 1831, o preço dos cativos iria subir. Ao mesmo tempo as autoridades não 

conseguiriam conter toda a estrutura que envolvia traficantes, proprietários e várias outras 

parcelas sociais que se mostraram coniventes com o comércio de escravos. 38 Diante da 

situação, as linhas finais do artigo d’O Atlante trariam o desfecho das viagens encampadas 

pelos tumbeiros:  

 
                                                        
36 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836.  (Grifos do autor). 
37 Ibidem. (Grifos do autor).  
38 No que se refere à relação entre o contexto de aumento na pressão pelo fim do tráfico, a lei de 1831 e a alta 
nos preços dos escravos, ver: CONRAD, Robert. Op. Cit., pp. 76-80; FLORENTINO, Manolo; GOES, José 
Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e trafico atlântico, Rio de Janeiro, c.1790 - c.1850. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, pp. 67-71; PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 72. Sobre o 
envolvimento da sociedade brasileira com o tráfico ilegal de escravos, ver: RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., pp. 
171-202.  
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Um traficante, n’uma de suas especulações carrega 300 homens: destes, pelo mau trato 
que se lhes deu, ou sufocados por falta de ar no porão em que vêm atulhados, ou por 
tedio à nova existência que se lhe prepara, ou mesmo pelos açoites com que foram 
sufocados seus murmúrios, morrem cem, perde-se o terço da negociação: e esse 
traficante foi 100 vezes assassino (...) 39 
 

 Atentando para a argumentação do autor, percebe-se o destaque ao sofrimento do 

escravo africano e não apenas aos prejuízos econômicos ou morais que aquele indivíduo 

poderia trazer à sociedade, como ocorria na perspectiva de autores como Bonifácio, Torres-

Homem e Evaristo da Veiga. 40 Assim, na sequência do artigo de Justiniano, viria condenação 

daqueles que chefiavam tais cruzadas: “(...) então porque perseguis o assassino que só mata 

um homem, o ladrão que só furta objetos de pouco valor? Eles não são tão assassinos, nem 

tão ladrões quanto o é o traficante de homens”. 41 O traficante, figura que a lei de 1831 

atacava, estava sendo condenado também por Justiniano em seu periódico, era ele o gérmen 

do mal dentro da estrutura que envolvia o infame comércio. Na esteira de tais debates, além 

de criticar o tráfico e cobrar o cumprimento da legislação repressora, O Atlante traria, no 

mesmo número, suas opiniões acerca do intervencionismo inglês: 

 
Voltamos à questão das reclamações das presas Brasileiras na Costa d’África: esta 
questão, que, segundo o parecer dos melhores Jurisconsultos da Grã Bretanha, só pode 
ser decidida por convenção das duas nações, a qual tão mal tractada tem sido. No fim 
deste art. irá o quadro de todos os navios aprisionados que reclamamos, juntar-lhe-
emos algumas observações: atendam os leitores, e vejam como seremos ludibriados, 
se por acaso não tomar-mos algum dia bastante brio para podermo-nos mostrar à 
Inglaterra quais devemos ser – Nação livre e independente. 42  
 

 A intervenção da Velha Albion não agradava o jornalista, o Brasil deveria fazer 

cumprir a lei que deliberou sem, no entanto, se curvar diante das sanções que a potência 

europeia colocava em pauta desde o início do oitocentos, quando a Coroa Portuguesa ainda 

era mandatária do território colonial nas Américas. Tais pressões se intensificaram após a 

Independência, especialmente em 1826, e contribuíram para que a questão da mão-de-obra 

cativa fosse colocada em pauta na cena pública. Entretanto, a situação revelava um viés 

direcionado à questão da soberania 43 do novo Estado nacional brasileiro, o qual deveria, na 

opinião de Justiniano, gerir o problema relacionado às presas do mal. Diante do impasse, a 

                                                        
39 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836. (Grifos do autor) 
40Sobre as opiniões de Evaristo da Veiga e as publicações de seu periódico no tocante ao tráfico, ver: PARRON, 
Tâmis Peixoto. Op. Cit., pp, 40, 65, 80. 
41 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836. 
42 Ibidem. (Grifos do autor).  
43 Ver: PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., pp. 66-67; RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., pp. 101-107.  
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ação da Inglaterra em outra região da América do Sul também serviria de exemplo para 

argumentações:  

 
A República de Montevidéu que bem pouca importância pode vir a ter na balança dos 
interesses do mundo, há pouco tempo solicitada pelo Gabinete de St. James para entrar 
em negociações a respeito da cessação do tráfico: aproveitou a ocasião de sustentar 
seus direitos, e aos convites dos Ingleses não quis responder sem que primeiro se lhe 
pagasse quanto se havia injustamente apreendido; não recebeu obediente o quinhão 
que lhe quer a Nação poderosa: impôs-lhe condições; cedo ou tarde a Inglaterra lhe 
tem de ceder. 44  
 

 Como poderia o gigante da América do Sul se calar diante da situação? Mesmo a 

“pouco importante” República da região do Prata levantara a voz. Fato é que o volume do 

tráfico no Brasil era muito superior a qualquer outra região da América, além das relações 

diplomáticas, intensas e conflituosas mantidas com os ingleses – principalmente em virtude 

da questão do comércio ilegal. Soma-se a isso o significativo papel que o Brasil representava 

no quadro da economia-mundo liderada, à época, pelos súditos da rainha Vitória. 45 

Entretanto, nada justificava posições tão diferentes por parte dos Americanos diante dos 

Europeus: “Outro tanto não nos aconteceu; mais de um tratado temos feito com a Grã-

Bretanha, e sempre curvamo-nos submissos às vontades que ela manifestou”. 46  E as 

intervenções não haviam cessado desde o tratado que previa o fim do comércio ilegal de 

escravos:  

 
O Governo Inglês propõe artigos aditivos ao tratado que terminou o tráfico dos 
Africanos, artigos há muito desejados. O Ministro Inglês Gordon, tratando aqui de 
obter o consentimento de nosso Governo a adoção desses artigos pareceu insinuar que 
em retribuição a Inglaterra não duvidaria entrar em ajustes, sobre o que se reclamava: 
no entanto essas insinuações foram desprezadas: passam-se tempos, sucedem-se 
Ministros e finalmente vem o Sr. Alves Branco que adota os artigos sem nada 
estipular a bem da Nação a quem presidia; adota esses artigos que põem todo o 
Comércio Brasileiro na Africa à disposição, e mercê dos Ingleses, esses artigos que 
lhes permitem tomar os navios Brasileiros quando mesmo não tiverem escravos a seu 
bordo, sem ao menos se lembrar que mais de uma reclamação tinhamos junto ao 
Gabinete Inglês, desse nosso excelente aliado, e que era chegada a ocasião de se fazer 
ouvir. 47  
 

 As constantes intervenções do governo inglês voltavam à argumentação e, desta vez, a 

condescendência de um Ministério aparecia. A questão da soberania e da repressão ao tráfico 

                                                        
44 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836. 
45 SZMRECÁNYI, Tomás; LAPA, José Roberto do Amaral. Op. Cit.  
46 O Atlante, nº 10 – 07/06/1836. 
47 Ibidem.  
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servia, assim, como arma na batalha contra o governo Feijó. Apesar de acusar o comércio de 

escravos, a lei de 1831 não estaria sendo cumprida e seria inadmissível que ainda ficasse sem 

a contrapartida do reconhecimento dos interesses brasileiros. Como uma nação independente, 

o Brasil teria de policiar seus navios sem a necessidade de intervenções estrangeiras e, feito 

algum acordo, deveria o mesmo beneficiar ambos os lados. Neste sentido, já em outro 

número, as discussões em torno da questão continuavam e, desta vez, o periódico publicava 

uma carta do próprio Alves Branco: 48  

 
Tenho sido censurado, e ultimamente também por Vm., porque sendo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros não me aproveitei da ocasião em que a Grã Bretanha propôs os 
Artigos Adicionais do Tratado de abolição do Tráfico d’Africanos para fazê-la 
indenizar os Súditos Brasileiros dos injustos apresamentos, que sofreram de seus 
Cruzeiros n’Africa. 49  
 

 Os referidos artigos haviam sido assinados no ano de 1835, à época o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros era Alves Branco e, portanto, quem deliberou e fechou o acordo com o 

enviado britânico H. S. Fox. 50 Segundo Leslie Bethel, os artigos apresentavam os seguintes 

conteúdos:  

 
Um navio mercante brasileiro podia agora ser detido e levado perante uma das 
comissões mistas, tivessem escravos sido efetivamente embarcados ou não, desde que 
houvesse a bordo evidência de uma intenção de comerciar em escravos (isto é, desde 
que o navio tivesse “um ou mais” itens do que se tornara agora uma lista padrão de 
“artigos de equipamento”), e podia ser condenado a menos que o proprietário 
convencesse a comissão do seu objetivo de comércio legítimo (artigo 1). To dos os 
navios condenados seriam no futuro desmantelados e vendidos em partes separadas 
(artigo 2). 51 
 

                                                        
48 Manoel Alves Branco, segundo Visconde de Caravelas, nasceu na Bahia a 7 de junho de 1797. Era filho de 
João Alves Branco e de D. Anna Joaquina de S. Silvestre Branco. Estudou matemática e ciências naturais e 
formou-se bacharel em leis pela Universidade de Coimbra. Foi Deputado, Senador do Império e Conselheiro de 
Estado, além de ocupar cargos na magistratura. Foi Ministro em várias ocasiões, sendo responsável pela 
organização do Ministério em 1847. Em 1837 era Ministro do Império e, segundo Sacramento Blake, Feijó o 
cogitara para assumir a Regência. Na ocasião aqui discutida, Alves Branco teria tratado de questões referentes ao 
tráfico e por isso fora questionado por parte de Justiniano. O estadista morreu em Niterói, a 13 de julho de 1855. 
Ver: SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves. Op. Cit., pp. 7-9, vol. 6. 
49 O Atlante, nº 16 – 01/07/1836.  
50 Os relatórios do Ministério das Relações exteriores de 1835 e 1836 traziam breves apontamentos, acerca das 
discussões entre Brasil e Grã-Bretanha, no que se refere aos acordos firmados em torno da repressão ao tráfico 
naquele momento. Os textos se referiam ainda à preocupação da nação europeia com relação à continuidade do 
comércio de escravos: CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES. Brazilian Government Documents. Ministerial 
Reports (1821-1960). Relações Exteriores – 1835, p. 4-8; Idem. Relações Exteriores–1836, pp. 5-6. Disponível 
em: http://www.crl.edu. Consultado em 25/01/2012.  
51 BETHELL, Leslie. Op. Cit., p. 141.  
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Diante dos artigos, que certamente implicavam na ampliação da margem de ação da 

Inglaterra sobre os domínios marítimos brasileiros, Alves Branco fazia questão de explicar a 

situação aos redatores d’O Atlante:  

 
Ninguém ignora, que desde o ano de 1831 se tem difundido, e acreditado a opinião, de 
que existem entre nós sociedades, que tratam de dar liberdade aos escravos ainda 
mesmo pelo horrível meio das insurreições. Indivíduos, Periódicos, Sociedades 
populares tem sido uníssonos em reclamar medidas, que ao menos tornem de mais em 
mais difícil, senão impossível a colonização negra, e o bárbaro tráfico. O Governo, e 
as Câmaras seguiram a voz da população; e Leis, Decretos, e Regulamentos se fizeram 
com o fim indicado acima, e também com o de diminuir dentro do país a gente liberta. 
52  
 

 Segundo o ex-Ministro, os apelos da sociedade para a solução do problema foram o 

fator primordial para que o governo tomasse as medidas cabíveis. Dessa maneira, após a 

promulgação da lei de 1831, governo e setores da sociedade organizada estariam engajados na 

luta contra as barbaridades do tráfico, contudo: “Não tardou muito a reconhecer-se a 

ineficácia dessas medidas; o tráfico continuou, e como pareceu talvez, que no interior do 

Estado não se podiam tomar outras medidas, volveu-se o Governo para os meios 

diplomáticos”. 53 Assim, tamanha era a magnitude do problema, a questão foi levada aos 

auspícios de comissões diplomáticas e a intervenção da Inglaterra sempre estava em destaque:  

 
Foi com esse destino, que desde o Ministério do Sr. Conselheiro Lisboa (creio que foi 
o primeiro) principiou o mesmo governo a solicitar da Grã Bretanha, como Nação, que 
tinha tomado a peito este negócio, medidas mais eficazes para reprimir o tráfico nos 
mares do Brasil, onde era, e é escandaloso. 54  
 

Reconhecia-se a liderança britânica no tocante à repressão do comércio ilegal de 

escravos, o tráfico era intenso nos mares brasileiros e mobilizava grandes quantidades de 

recursos humanos e materiais. Portanto, mesmo diante da pressão de governo e sociedade, 

segundo a carta, a ajuda estrangeira era imprescindível e fora solicitada pelo governo 

brasileiro através de uma relação entre Nações e, portanto, soberana. Em seguida, a 

justificativa pessoal do autor:  

 
Foi justamente nesta ocasião, em que também me coube a sorte de ser Ministro (...). 
Vendo os Artigos apresentados achei, que ainda quando não fossem bastantes para 
conseguir-se de todo o fim, com tudo podiam servir de muito bem. Minhas opiniões 

                                                        
52 O Atlante, nº 16 – 01/07/1836.  
53 Ibidem.  
54 Ibidem.  
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conhecidas eram, são, e serão contra esse tráfico abominável não obstante quanto 
assoalhe o interesse do momento, e a piedade sarcástica, com que alguns homens 
olham hoje para os miseráveis, que pensam como eu. 55  
 

Continuando o texto, falava das resoluções advindas da pressão externa, a opinião era 

ainda mais incisiva. O cumprimento da cartilha inglesa seria um grande interesse do Brasil, 

além de um compromisso firmado entre os Estados de Europa e América:  

 
Em minha opinião, o Governo brasileiro os devia adotar pura, e simplesmente em 
qualquer corcunstância, porque eles tinham em vista um dos maiores interesses do 
país; como pois rejeitá-los, ou por-lhes condição, sine qua non nas circunstâncias, em 
que se achava o Império, e depois de os ter solicitado? 56 
 

Desde a década 1810, a coroa britânica já firmara tratados com o governo português 

no que dizia respeito ao comércio de escravos feito entre África e América e, a julgar pelas 

páginas d’O Atlante, a relação entre as duas nações continuava a dividir opiniões no debate 

sobre o tráfico de cativos. Assim, os interesses econômicos estavam diretamente relacionados 

à questão que, por sua vez, era delicada e demonstrava as tensas relações entre os Estados 

independentes do Novo Mundo e a Inglaterra, potência Europeia em expansão. A questão 

escravista situava-se no turbilhão de interesses concorrentes que despontava no oitocentos, 

sendo parte de um processo concomitante e intimamente ligado ao momento onde, nos dizeres 

de Ilmar Mattos, se recunhava a moeda colonial. 57  

Portanto, mesmo com uma argumentação direcionada a um aspecto político e social, 

Alves Branco estava ciente das implicações do não cumprimento do tratado como uma 

questão de compromissos diplomáticos e certamente de seus desdobramentos econômicos 

para ambas as partes. Por mais que as discussões entre Justiniano e o ex-ministro 

envolvessem uma sistemática oposição por parte do jornalista, elas envolviam também uma 

significativa dimensão do debate político da época, do amadurecimento de sua cultura política 

liberal e constitucional. Neste sentido, o artigo apresentava outro importante dado para a 

questão do tráfico no referido período, a Revolta dos Malês:  

 
Sabem todos, que entrando eu no Ministerio no dia 16 de janeiro de 1835 poucos dias 
depois chegou aqui a noticia da horrível insurreição de escravos, que teve lugar na 
Bahia no dia 25 do mesmo mês, e ano. Sabe-se o rebate d’horror, que deu esse 
acontecimento por toda a parte, principalmente nesta Corte e Província, onde até se 

                                                        
55 O Atlante, nº 16 – 01/07/1836.  
56 Ibidem.  
57 Para uma análise profícua acerca de como ocorreu o processo de reestruturação das relações entre a Inglaterra 
e Brasil no período Imperial pós-1822, ver: MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., pp. 21-113.  
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acreditou, que havia ramificações daquele flagelo, que a todo momento ameaçava a 
vida de seus habitantes. 58  
 

Certamente, o impacto do conflito ocorrido na província da Bahia fora sentido no 

Império, estando relacionado a importantes interesses do governo e das outras camadas 

sociais. Como salientado no início deste capítulo, o temor relacionado aos levantes escravistas 

se avolumava ao longo da década de 1830 e a revolta dos Malês, assim como a de Carrancas, 

só faria crescer o medo do “haitianismo”. 59 A capacidade de mobilização dos insurretos 

assustava as autoridades, os plantadores e a população em geral; era necessário discutir o 

assunto e, mais ainda, tomar as possíveis providências para extinguir os males e, 

principalmente, os Malês:  

 
A coincidência dessa insurreição com as tentativas, que por esse tempo se fizeram 
entre Nações, que tem escravos, tornavam provável a existência de um plano, e um 
pensamento diretor, e por conseguinte mais assustadora a crise. A Inglaterra então 
tratava de libertar os escravos de suas Colônias; e a América do Norte passava pelo 
risco de dividir-se por causa de Emissários das Sociedades Fiantropicas, que passando 
do Norte pregavam ao Sul entre escravos o dia da liberdade. Todas as opiniões se 
reuniam para clamar por medidas salvadoras; e por medidas que impossibilitassem, ou 
ao menos dificultassem o tráfico d’Africanos, que se via, e se vê todos os dias a 
crescer sem remédio. 60  
 

O quadro era grave, pois, tanto as mobilizações para o contrabando quanto às ações 

contrárias a ele exigiam esforços e recursos de diversas naturezas. Desse modo, o ciclo de 

revoltas escravas da Bahia – bem como as disputas ocorridas na América do Norte e toda a 

conjuntura relativa ao tráfico transatlântico –, deveria forçar o governo a resoluções, pois era 

o Império do Brasil o mais atingido por tais problemas:  

 
Se a Nação Brasileira não tivesse necessidade de tais medidas; se deles maior utilidade 
se seguisse à Ingleterra, do que ao Brasil; se o Governo do Brasil os não tivesse 
primeiro reclamado nem uma dúvida teria de considerar essa mais uma ocasião que se 
oferecia própria para obrigar a Grã Bretanha a pagar aquilo, que deve a nossos 
concidadãos. Mas nas circustâncias, de que hei fallado, ou nada havia fazer, ou havia 
resolver-me pelo interesse que me parecesse maior para o país, que entendi ser o da 

                                                        
58 O Atlante, nº 16 – 01/07/1836.  
59 Sobre a revolta dos Malês, ver: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês 
1835. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. Para uma análise da rebelião escrava ocorrida em Carrancas, ver: 
ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. Sobre a influência dos acontecimentos do Caribe na América e no 
mundo atlântico, ver: DAVIS, David Brion. Inhuman bondage: the rise and fall of slavery in the new world. 
New York: Oxford University, 2006, pp. 157-174. Sobre o medo do chamado haitianismo, ver: RODRIGUES, 
Jaime. Op. Cit., pp. 50-63.  
60 O Atlante, nº 16 – 01/07/1836. 
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repressão do tráfico; assim o fiz, e em iguais circunstâncias ainda obraria da mesma 
maneira. 61   
 

 Alves Branco mostrava, na carta, sua condição difícil, porém legalmente respaldada 

pela posição de ministro. Ao fim e ao cabo, o ex-ministro salientava que a decisão estava em 

suas mãos e a opção fora pelo bem maior, em nome da nação. No fim do texto, contudo, a 

questão das disputas políticas ajudaria na conclusão dos argumentos:  

 
Admira, que os Reclamadores não se queixem dos Ministros, que assinaram o Tratado 
da inteira abolição do Tráfico; e nem mesmo daquele, que propôs o pagamento das 
presas Inglesas feitas no Rio do Prata; e menos da Assembleia Geral, que o mandou 
fazer sem condição alguma. 62  
 

 A dimensão histórica da questão, necessariamente, traria a questão das alternâncias no 

poder e dividira a responsabilidade. Não se poderia culpar apenas um indivíduo, 1831 

continuava a ser um marco neste sentido e as razões apresentadas seriam mais que suficientes 

para a longa justificativa:  

 
Estas rasões, Sr. Redator, me parecem bastantes para os homens imparciais e para os 
que, como eu pensam, que não há interesse no Brasil, que contrabalance o que há de 
resultar da mais pronta cessação do Tráfico d’Africanos. Os que defendem a contrária 
opinião, e lançam sobre esta todo o ridículo, e compaixão de sua vaidade, ou interesse 
particular sem atenção aos interesses da Nação, não podem ser convencidos, nem 
talvez me queiram ler; também eu não escrevo para eles.  
Sou, Sr. Redator, 

O seu mais atento venerador 
M. Alves Branco.63    

 

 No fim da longa carta, a cortesia e a pretensa certeza de que existia um compromisso 

com a verdade por parte de seu assinante. Justiniano, que alguns anos depois seria acusado de 

“haitianista”, 64 publicava a justificativa de um ex-ministro da oposição em seu periódico. 

Apesar da crítica feita a Manuel Alves Branco pela assinatura do tratado, tal publicação é 

instigante. O jornalista e o político divergiam quanto a alguns termos dos tratados firmados 

com a Inglaterra, mas pareciam concordar quanto à necessidade de se dar uma solução 

definitiva para a cessação do tráfico.  

A postura de questionamento à instituição do comércio de cativos, apesar de não ser 

compartilhada pela maioria dos proprietários brasileiros naquele momento, surgia com força 
                                                        
61 O Atlante, nº 16 – 01/07/1836. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem.  
64 Ver: CARDIM, Dr. Elmano. Justiniano José da Rocha. São Paulo: Nacional, 1964, pp. 39-40.  
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em alguns círculos da intelectualidade política e literária. Compartilhando o gérmen do 

ideário antiescravista, portanto, estariam figuras de peso na dinâmica do espaço público. 

Estariam na imprensa e no parlamento Justiniano, 65 Alves Branco e Evaristo da Veiga, que 

deu fôlego às críticas ao contrabando através da Sociedade Defensora da Liberdade Nacional, 

entidade moderada que escolheu, por concurso, o texto de Burlamaque como melhor obra 

analítica acerca do tráfico negreiro. 66 Nas palavras de Antônio Penalves Rocha:  

 
Há testemunhos de que este mesmo ideário, principalmente nos termos em que havia 
sido formulado na Ilustração francesa, foi trazido para o Brasil – a segunda maior 
sociedade escravista da América –, nas primeiras décadas do século XIX, 
principalmente por estudantes do Brasil que tinham frequentado universidades 
europeias, como as de Coimbra, Montpelier, Edimburgo e Estrasburgo. 67 
 

 Justiniano José da Rocha estudara, quando jovem, na França; Alves Branco formou-se 

em Coimbra e os principais nomes do Romantismo no Brasil, 68 à época, também estiveram 

na Europa em contato com os círculos da intelectualidade francesa. 69 Assim, estes atores 

compunham uma geração 70 de homens de letras brasileiros que estiveram no Velho 

Continente em um momento de fervilhantes ideias. Por mais que nutrissem diferentes 

opiniões políticas e literárias, 71 mostravam também impressões em comum, ao que parece 

trazidas de seu período de estudos. Compartilhando uma cultura política liberal, e a partir de 

uma leitura própria do liberalismo, os personagens em questão reconheciam o tráfico como 

                                                        
65 Sobre o posicionamento antiescravista de Justiniano José da Rocha nos periódicos O Atlante e O Chronista, 
ver: CARDIM, Dr. Elmano. Op. Cit., p. 15; GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Ação, reação e transação: a 
pena de aluguel e a historiografia. In: CARVALHO, José Murilo de (org.). Nação e cidadania no Império: 
novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 75; MAGALHÃES JR., R. Três panfletários 
do segundo reinado. São Paulo: Nacional, 1956, pp. 133-135; VAINFAS, Ronaldo. Op. Cit., pp. 453-454; 
VIANNA, Hélio. Justiniano José da Rocha. RIHGB. v. 243, 1959, p. 21.  
66 Sobre a memória de Burlmaque e a as opiniões de Evaristo da Veiga, na Defensora, no governo e na imprensa, 
contra o tráfico de escravos, ver: BASILE, Marcello. Op. Cit., pp. 102-106; PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., 
pp. 83-84.  
67 ROCHA, Antônio Penalves. Op. Cit., p. 38.  
68 Sobre as propostas de alternativa à mão-de-obra escrava de Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre e 
Salles Torres-Homem nas revistas científicas Minerva Brasiliense e O Guanabara, ver: LIMA OLIVEIRA, G. 
A. O debate sobre as alternativas à mão-de-obra escrava nas revistas Minerva Brasiliense e Guanabara. 32 f. - 
Monografia (Curso História). Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. São João del Rei, 2009.  
69 PINASSI, Maria Orlandi. Op. Cit.  
70 Para a influência da noção de geração na formação dos círculos de sociabilidade no meio intelectual, ver: 
SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. In: REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: 
Editora FVG, 2003, pp. 254-256.  
71 Apesar das diferenças entre Justiniano e os românticos brasileiros, a força do Romantismo era significativa e o 
pioneirismo na publicação de folhetins no jornal do Sr. Rocha demonstram a absorção de influências estéticas 
românticas, por mais que os posicionamentos defendidos fossem diferentes. Uma contraposição entre as opções 
estética e política do romantismo brasileiro e as argumentações de Justiniano n’O Chronista pode ser encontrada 
em: CANO, Jefferson. Op. Cit., pp. 55-58. 
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um problema que, mesmo a passos lentos, deveria ser superado pelo Estado, pela sociedade e 

pela nação soberana.  

Diante da conturbada realidade histórica que envolvia a proibição do tráfico de 

escravos no período regencial, Justiniano e seus companheiros desferiam críticas ao não 

cumprimento da lei de 1831 e à própria instituição escravista. Tais ideias eram influenciadas, 

ao que parece, pela intelectualidade europeia. O próprio abade Raynal, citado pelo Cronista 

nas polêmicas envolvendo a questão religiosa (ver capítulo 2), havia colocado o problema da 

escravidão na América em discussão. Mesmo que sem reivindicar a total emancipação dos 

escravos, o iluminista francês identificara os problemas advindos da instituição escravista no 

Novo Mundo: “Como a maior parte dos philosophes daquela época, Raynal pensava que a 

escravidão era contrária à natureza e, portanto, universalmente errada”. 72  

Deste modo, seguindo a pista do questionamento iluminista à escravidão, aparecia um 

breve artigo n’O Cronista intitulado “A Liberdade e a Igualdade”. No texto, após desenvolver 

o argumento acerca da “tendência à liberdade” inerente ao homem, bem como dos limites 

desta prerrogativa tão cara aos tempos de liberalismo, salientava: “Nada há portanto mais 

ignominioso do que a escravidão; é Ela o pior de todos os males, e como tal deve ser repelida 

com a guerra e com a mesma morte”. 73 Aparecia a escravidão entre os males mais temerosos, 

mas não a escravidão física propriamente dita:  

 
E se é pois a escravidão, como na realidade é, a submissão cega d’um espírito vil e 
abjeto, que não goza de vontade própria, quem duvidará, que todos esses homens 
levianos, ambiciosos e perversos que se deixam dominar por paixões sejam 
verdadeiros escravos? 74  
 

 O cativeiro em questão remetia à “alma humana” e, em analogia ao cativeiro físico, a 

liberdade era tolhida de qualquer “espírito vil e abjeto”. A liberdade do homem deveria abranger o 

corpo e as mentes, respeitando sempre as leis e o equilíbrio entre o indivíduo e seu universo. A 

escravidão era um mal que pairava sobre os espíritos ambiciosos e também sobre os cativos africanos, 

a liberdade dos tempos constitucionais deveria ser do corpo e também a do espírito, mas garantida 

pelas leis, o que ficava claro no início do texto em questão:  

 

O que quer dizer liberdade? Será o poder de viver sempre à rédea solta? Não. Infelizes 
os que julgam que tudo lhes é permitido (...) Só vive satisfeito quem não procura 
senão a justiça, e que so se compraz com o cumprimento de seus deveres, que não 

                                                        
72 DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001, p. 30.  
73 O Cronista, nº 38 – 15/02/1837.  
74 Ibidem.  
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obedece somente às leis pelo temor, mas as respeita e reverencia como sendo a coisa 
mais salutar (...) 75 
 

Ao abordar o tema da escravidão e da liberdade, Justiniano não estaria reivindicando a 

abolição total do cativeiro, mas identificando os males do mesmo dentro dos limites de seu tempo e a 

Ilustração, direta ou indiretamente, influenciava tal posicionamento. As discussões e opiniões 

emitidas n’O Atlante e n’O Cronista estavam, deste modo, afinadas com alguns nomes da 

intelectualidade europeia, tal como Raynal, que refletira sobre o problema da escravidão nas 

Américas, condenando a instituição. 76 Mesmo que Justiniano não soubesse dos 

posicionamentos e atitudes de tais atores, é no mínimo instigante analisar a teia de opiniões – 

problematizando a questão da escravidão – que se formava entre os homens da Ilustração 

europeia e do Brasil. A complexidade do Estado e da sociedade que se costuravam teria, no 

tema da escravidão, um problema de difícil solução, problema este que se mostrou evidente 

com as Regências e com a lei de 1831.  

Portanto, para além dos brados antiescravistas de Justiniano e Firmino, é importante 

salientar a dimensão político-partidária da questão, pois, cobrar efetividade no cumprimento 

da lei de 1831 era uma maneira de pressionar o governo Feijó na imprensa. Apesar do 

posicionamento que revelava a preocupação com a questão da mão de obra no contexto da 

formação do Estado nacional e do liberalismo europeu que atravessaria as fronteiras 

oceânicas, os periódicos analisados utilizavam a questão para manobrar pelos meandros do 

pragmatismo político, pois a frequência com que o assunto aparece no periódico cai 

significativamente após a subida do gabinete de 19 de setembro de 1837. Neste momento, 

Vasconcelos – que lutava pela manutenção do abastecimento de escravos – fortaleceria sua 

figura na cena pública.  

 

3.3 A defesa do tráfico no Regresso Conservador   
 

As soluções para o problema do tráfico não eram propostas e discutidas apenas pelos 

seus críticos, vinham também do setor que dependia deste trabalho para a manutenção de todo 

o seu modus vivendi baseado no negócio da grande lavoura. Tais grupos tinham suas opiniões 

tendentes à manutenção da escravidão e até do tráfico, estando articulados no espaço público 

para defender suas ideias. No momento em que se dava a parada do “carro revolucionário”, a 

                                                        
75 O Cronista, nº 38 – 15/02/1837. 
76 DAVIS, David Brion. Inhuman bondage: the rise and fall of slavery in the new world. New York: Oxford 
University, 2006, p. 47.  
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economia seria uma pauta de extrema importância e, consequentemente, as políticas públicas 

relativas ao sistema escravista. A herança da estrutura da plantation colonial persistia e, com 

ela, a escravidão. 77 

Apesar da lei de 1831 figurar como “letra morta” em parte da historiografia corrente 

acerca do tema da escravidão no Império, tal fato estava inserido em um contexto onde a 

crítica à escravidão se fez de maneira constante. Os anos iniciais da regência talvez tenham 

sido aqueles em que o repúdio ao tráfico se deu de modo mais incisivo na primeira metade do 

oitocentos. Prova disso é o sistemático esforço de alguns setores da política pela retomada do 

tráfico, além dos dados que apresentam um real crescimento do comércio de cativos a partir 

do ano de 1835. Portanto, apesar do repúdio de Justiniano a tais atividades, grande parte dos 

defensores da reação centralizadora tinha como pauta o enfraquecimento da lei de 1831 ou até 

mesmo a sua extinção. 78  

Portanto, apesar das leis e sanções que tentariam impedir a vinda de cativos para o 

Brasil e das vozes que adensavam tais iniciativas, os apelos do imperativo antiescravista 

pareciam não ecoar nas consciências ávidas por grandes escravarias e por braças de café. Se 

existiam aqueles que se manifestavam contra o sistema escravista em suas análises, as 

opiniões a favor da instituição também apareceram, a partir de variadas justificativas, no 

espaço público. 79  

Dentre os defensores do tráfico e da escravidão, alguns trabalhos podem ser 

destacados, pois se propuseram mostrar os benefícios que a travessia oceânica poderia trazer 

aos cativos. Na esteira destes argumentos, aparece um importante texto em 1838, quando o 

Regresso se fazia sentir na política imperial. A publicação, Memória sobre o comércio de 

                                                        
77 Os estudos que abordaram os aspectos econômicos da realidade colonial na América portuguesa são muitos. O 
momento histórico que engendra o estabelecimento dos domínios portugueses no território americano provoca 
um amplo espectro de discussões, sobretudo no que se refere à contraposição entre os conceitos de formação 
social e modo de produção: CARDOSO, Ciro Flamarion. “O Modo de Produção Escravista Colonial na 
América”. In: SANTIAGO, Théo A. América Colonial. Rio de Janeiro: Pallas, 1975; MAZZEO, Antônio Carlos. 
O escravismo colonial: modo de produção ou formação social? Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 6 n 
12, pp. 203-214, mar./ago. 1986; GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. SãoPaulo: Ática, 1992; LAPA, 
José Roberto do Amaral (org.). Modos de produção e realidade brasileira. Rio de Janeiro: Vozes, 1980; 
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: Brasiliense, 2006.  
78 PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 104. 
79 Para um balanço sobre as opiniões contrárias e favoráveis ao sistema escravista no período imperial, ver: 
COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit., pp. 351-397. Sobre a relação entre os grupos econômicos envolvidos na 
produção do café e na política imperial, ver: CARVALHO, José Murilo de. O teatro de sombras: a política 
imperial. São Paulo: Vértice, 1988, pp. 50-83; COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit.; ESCOSTEGUY FILHO, João 
Carlos. Tráfico de escravos e direção Saquarema no Senado do Império do Brasil. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2010; 
MARQUESE, Rafael de Bivar. Op. Cit., pp. 259-298; MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo Saquarema. São 
Paulo: Hucitec, 2004; NEEDELL, Jeffrey. Op. Cit.; NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das & MACHADO, 
Humberto Fernandes. Op. Cit., pp. 121-142.  
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escravos, anônima, foi atribuída a José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho. 80 

Entretanto, estudos recentes revelam outro possível nome para a autoria do trabalho, José 

Carneiro da Silva. 81 De todo modo, para além de seu suposto autor, importa salientar a defesa 

do tráfico feita ao longo da argumentação que, no início do texto, apresenta seu ponto 

nevrálgico: “De que maiores vantagens não gozam os negros que, sendo feitos prisioneiros, 

são vendidos às nações cultas e civilizadas!”. 82 Se no continente africano os prisioneiros 

sofriam toda a sorte de horrores, no Brasil, mesmo sendo cativos, a vida lhes seria muito 

menos penosa. Certamente, o argumento que envolvia a defesa de uma melhor condição dos 

cativos no Brasil, atrelada à expansão econômica da nação, não foi utilizado poucas vezes. 

Outros trabalhos, como o de Taunay e Muniz Barreto, publicados no momento do Regresso, 

teceriam posições semelhantes a esta. 83 Tal visão fora elencada também por Bernardo Pereira 

de Vasconcelos em suas falas. 84  

Além dos trabalhos de intelectuais direcionados à defesa da escravidão e do tráfico, 

havia, assim como no que se refere ao antiescravismo, os entusiastas de tal posição no 

parlamento. Um nome a ser destacado neste sentido é o de Cunha Matos 85 que votou contra o 

acordo, do governo brasileiro com a Inglaterra, para a supressão do comércio de escravos. 86  

Deste modo, a teia de defesa da escravidão e do comércio de cativos ia se formando nas várias 

                                                        
80 Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho nasceu na Província do Rio de Janeiro a 8 de setembro de 
1743 e faleceu em Lisboa a 12 de setembro de 1821. Galgou altos postos nas carreiras política e eclesiástica. 
Defensor do tráfico e da instituição escravista teve seu nome, muitas vezes, relacionado ao trabalho escrito em 
1838. Inclusive no dicionário de Sacramento Blake. Ver: BLAKE, Augusto Vitorino Sacramento. Op. Cit., pp. 
475-480, vol. 4; RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., pp. 71-72.  
81 José Carneiro da Silva, primeiro Visconde de Araruama, nasceu na província do Rio de Janeiro, a 21 de maio 
de 1788. Tendo feito a maioria de seus estudos por conta própria, participou dos círculos intelectuais do Império, 
sendo membro da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e membro correspondente do Instituto Histórico 
de Paris. Ver: BLAKE, Augusto Vitorino Sacramento. Op. Cit., p. 380, vol. 4. Uma discussão acerca das 
atribuições à autoria do texto pode ser encontrada em:    MARQUESE, Rafael e PARRON, Tâmis Peixoto. 
Azeredo Coutinho, Visconde de Araruama e a Memória sobre o comercio de escravos de 1838. Revista de 
história. Universidade de São Paulo, nº 152, (1º - 2005), 99-126. Disponível em: 
http://www.revistasusp.sibi.usp.br.  
82 SILVA, José Carneiro da, (suposto autor). Memória sobre o commercio dos escravos, em que se pretende 
mostrar que este tráfico é, para eles, antes um bem que um mal. Escrita por ***, natural dos Campos dos 
Goitacazes. Rio de Janeiro: Typ. Imperial e Constitucional de Villeneuve, 1838, pp. 5-6. Disponível em: 
http://www.brasiliana.usp.br.  
83 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2001; 
BARRETO, Domingos Alves Branco Muniz. Memória sobre a abolição do comércio da escravatura. Rio de 
Janeiro: Paula Brito, 1837. Este último texto está disponível em http://www.brasiliana.usp.br.  
84 PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., pp. 58-59.  
85 Brigadeiro Raimundo José da Cunha Matos nasceu a 2 de novembro de 1776, na cidade de Faro, reino de 
Algarves. Durante sua vida formou extensa carreira militar, científica, política e intelectual, sendo deputado por 
Goiás nas duas primeiras legislaturas, vide presidente do IHGB e secretário perpétuo da Sociedade Auxiliadora 
da Indústria Nacional. Faleceu no Rio de Janeiro, a 2 de março de 1839. Ver: SACRAMENTO BLAKE, 
Augusto Vitorino. Op. Cit., pp. 112-115, v. 7. 
86 BETHEL, Leslie. Op. Cit., p. 86; PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 51.  
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dimensões do espaço público e o período do Regresso representou uma forte guinada neste 

sentido. 87  Bernardo Pereira de Vasconcelos, o campeão do Regresso, era o pivô de tal ideia.  

 

3.4 Cronistas versus Vasconcelos (O “fora da lei” 1831) 

 

Bernardo Pereira de Vasconcelos nasceu em Vila Rica, no dia 27 de agosto de 1795. 

Seu pai, Diogo Pereira de Vasconcelos, era português, criado em Minas Gerais; casou-se com 

D. Maria do Carmo Barradas, também de ascendência portuguesa. Assim como Vasconcelos, 

seu pai e seu avô materno formaram-se em Coimbra, o que certamente se consolidou como 

uma influência intelectual para o futuro pilar do Regresso. No que tange à política, Diogo 

Vasconcelos chegou a ser acusado de confabular com alguns círculos da Inconfidência. O 

berço em que nascera Bernardo Pereira de Vasconcelos estaria, desde cedo, tomado pelas 

marés da política.  

Vasconcelos esteve em duas ocasiões na terra natal de seu pai, aos 13 e aos 18 anos. 

Em ambas as ocasiões fora para estudar e, da segunda vez, bacharelou-se no curso de direito 

em Coimbra. De sua geração fizeram parte vultos como Nabuco de Araújo, Miguel Calmon e 

Araújo Lima.  Após formar-se, Vasconcelos trabalhou, por um ano, no escritório de seu tio 

Bernardo de Souza Barradas. Voltando ao Brasil, começou sua carreira de magistrado em 

Guaratinguetá, indo depois para o Maranhão. Na política, foi eleito deputado em 1826 por 

Minas Gerais, sendo reeleito até o ano de 1838 quando chegou a senador. Esteve à frente do 

Ministério da Fazenda em 1831 e da Justiça em 1837, quando, à frente do Regresso, 

organizou o chamado gabinete das capacidades. Em 1840, foi ministro do Império por apenas 

nove horas. Em 1833 era vice-presidente da sua província natal, quando ocorreu a Sedição de 

Ouro preto e, no meio de toda a confusão, chegou a ser preso. 88 Enfim, atentando-se para um 

breve histórico da vida dessa importante figura do período que cobre o presente trabalho, 

percebe-se sua importância para a vida política do Brasil Império. No que se refere à questão 

do tráfico de escravos não foi diferente. Vasconcelos lideraria as vozes que opinaram pela 

                                                        
87 CONRAD, Robert. Op. Cit., pp. 90-118; PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 104-121; RODRIGUES, 
Jaime. Op. Cit., pp. 71-77.  
88 Para informações sobre a vida de Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu envolvimento com a política nacional 
no Império, ver: SACRAMENTO BLAKE, Augusto Vitorino. Op. Cit., pp. 415-416, vol. 1; CARVALHO, José 
Murilo de. Bernardo Pereira de Vasconcelos. São Paulo: Ed. 34, 1999. SISSON, Sebastien Auguste. Galeria dos 
Brasileiros Ilustres: (os contemporâneos) (Volume 1). Rio de Janeiro: Lithographia de S. A. Sisson, 1861, pp. 
99-100. Disponível em: http://www.brasiliana.usp.br; SOUZA, Octávio Tarquínio de. História dos fundadores 
do Império do Brasil (volume V): Bernardo Pereira de Vasconcelos e Evaristo da Veiga. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1972. Os dados biográficos, referentes a Bernardo Pereira de Vasconcelos, que se encontram na 
Galeria dos Brasileiros Ilustres de Sisson, são atribuídos a Justiniano José da Rocha.   
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continuidade das viagens transatlânticas feitas pelos tumbeiros e, neste sentido, Justiniano e 

seus companheiros entrariam em discordância com o chefe do Regresso. 89 No sexto número 

d’O Cronista, a Crônica Legislativa traria uma discussão acerca do posicionamento de 

Bernardo Pereira de Vasconcelos sobre a lei de 1831:  

 
O Snr. Vasconcelos ofereceu um projeto para revogarem-se os 6 primeiros artigos da 
lei que veda o tráfico de homens. A delicadeza desta questão é tal, tantas são as faces 
porque deve ser considerado, que em outro número lhe daremos artigo especial (...) 90   
 

O projeto ao qual o artigo se referia havia sido apresentado pelo chefe do Regresso em 

25 de junho de 1836. 91 Entretanto, a cruzada pela defesa do tráfico de escravos, encampada 

por Vasconcelos no parlamento, começara dois anos antes. O então deputado enviou ao 

Senado em 1834 um projeto que simplesmente propunha a abolição da lei antitráfico. Em 

1835, após o encaminhamento da proposta pelos senadores, a Câmara dos Deputados 

deliberou sobre texto, rejeitando-o. 92  Em meio à contenda, o periódico O Sete de Abril 

chegou a comentar o problema discutido na Câmara: 

 
Discutiu-se aí ultimamente um Projeto de lei com o fito de vedar o tráfico da 
escravatura em alto mar, e de punir os que fossem compreendidos no crime de 
importar africanos ao Brasil e de os vender como escravos. Muitas opiniões 
filantrópicas e eminentemente sentimentais foram então desenvolvidas; apenas dois ou 
três Snrs. Deputados se pronunciaram contra as leis que proibiam esse negócio, sendo 
o que mais franca e claramente se pronunciou o Sr. B. P. de Vasconcelos. 93   
 

Filantropia e sentimentalismo talvez não combinassem com o momento pelo qual 

passava o Brasil; como abrir mão de um comércio tão importante para o sucesso da expansão 

econômica promovida pelo café? Diante dos fatos, o artigo continuaria a apoiar os 

argumentos de Vasconcelos, fornecendo um resumo dos mesmos:  

 
Este Sr. Deputado disse que a escravidão dos africanos não era tão odiosa como a 
representavam alguns outros Srs;  que ela era acomodada aos nossos costumes, 
conveniente aos nossos interesses e incontestavelmente proveitosa aos próprios 

                                                        
89 Sobre a relação entre Vasconcellos, o Regresso e a política de reabertura contrabando, ver: PARRON, Tâmis 
Peixoto. Op. Cit., pp.104-121.  
90 O Cronista, nº 6 – 02/07/1836.  
91 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 24 de junho de 1836. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Consultado em 13/05/2012.  
92 CONRAD, Robert. Op. Cit., p. 110; NEEDEL, Jeffrey. Op. Cit., p. 62; PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 
104; RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., p. 89. Ver a discussão em: BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. 
Sessão em 24 de julho de 1835. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www.camara.gov.br. 
Consultado em 13/05/2012. 
93 O Sete de Abril, nº 266 – 01/08/1835. (Grifos do autor). 
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africanos, que melhoravam de condição;  e confirmou quanto disse com a opinião dos 
filósofos antigos, e com os exemplos de todas as Nações civilizadas e não civilizadas, 
concluindo que a abolição d’este tráfico não era objeto de lei, mas que se devia deixar 
ao tempo e ao progresso do país: quando o tráfico não conviesse mais aos interesses 
publicos e particulares, seriam estes os seus mais pronunciados inimigos. 94  
 

 A sinceridade do campeão regressista salta aos olhos, o tráfico deveria permanecer 

enquanto fosse de interesse dos setores público e privado, prognóstico acertado diante dos 

quase vinte anos até a completa extinção do comércio de escravos e das longínquas cinco 

décadas que separaram o Regresso da completa abolição do cativeiro desumano. Entretanto, 

como salientado, a proposta de Vasconcelos não foi aceita em 1835, ano em que o tráfico de 

escravos começava a se reerguer na visão de alguns estudiosos. 95  

Não satisfeito, o Campeão do Regresso voltava em 1836 com um novo texto, dessa 

vez o intuito era revogar seis dos nove artigos da lei de 1831, ou seja, praticamente anularia 

seus efeitos, haja vista o conteúdo dos três artigos que continuariam em vigência. 96 A 

resposta d’O Cronista a tal questão vinha na continuação do artigo supracitado:  

 
O tráfico de escravos, esse crime que, (...) resume toda a barbaridade do assassino, 
toda a perfídia do ladrão, e toda ferocidade do salteador, esse atentado, nódoa da 
civilização moderna, e que ainda há tão pouco tempo foi declarado crime em nossa 
legislação, vai de novo, se passar a proposta do Snr. Deputado Vasconcelos, tornar-se 
ato lícito. – A civiliszção vai desandar. 97 
 

Justiniano entraria em discordância com Bernardo Pereira de Vasconcelos. Talvez a 

acusação de “haitianista” feita ao primeiro, em 1842, pelo irmão deste último tivesse como 

fundamento as opiniões do jovem jornalista que publicava O Cronista e O Atlante em 1836, 

antes mesmo do Ministério de 19 de sembro tomar a frente do Estado Imperial. Deste modo, a 

jovem pena de Justiniano caracterizaria a proposta do líder regressista:  

 
Em outro artigo procuraremos mostrar quanto ela [a proposta] é perigosa, quanto é 
bárbara, quanto anti-civilizadora, por ora a respeito dela só diremos, que não podemos 
conceber como com uma lei retroativa se pretende reduzir a escravidão milheiros de 

                                                        
94 O Sete de Abril, nº 266 – 01/08/1835. 
95 O problema da introdução de escravos no Brasil após a lei de 7 de novembro suscita uma série de debates. 
Saber as cifras de modo exato é uma tarefa complexa, senão impossível. Entretanto, vale salientar alguns 
apontamentos no sentido da retomada do tráfico a partir de 1835 e do seu crescimento após a reação, e o café, se 
colocar à frente do Estado em 1837: CONRAD, Robert. Op. Cit., pp. 90-118; COSTA, Emília Viotti. Op. Cit., 
pp. 57-99; PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., pp. 88-144; RODRIGUES, Jaime. Op. Cit., pp. 90 e 215 (tabela).  
96 Os três últimos artigos da lei de 7 de novembro de 1831 não tratavam dos cativos trazidos nos tumbeiros e sim 
dos libertos que desembarcariam nos portos brasileiros. Portanto, a proposta de Vasconcellos abriria o 
precedente legal para a continuidade do tráfico. Ver: Coleção de Leis do Império do Brasil - 1831, Página 182, 
Vol. 1 pt I (Publicação Original). Disponível em: http://www.camara.gov.br. Consultado em 16/01/2012.  
97 O Cronista, nº 7 – 02/07/ 1836.  
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homens livres, nem como os votos dos Snrs. Deputados poderão sem incorrer na 
cumplicidade de um crime abominável, privar os africanos livres, que o crime 
submeteu ao jugo do cativeiro, da sua liberdade, que as leis garantiram. Certo que a 
onipotência dos Legisladores não chega para tanto! 98  
 

Aparecia a questão relativa à ideia de “civilização” que, a partir de princípios 

diametralmente opostos, justificavam as opiniões de Vasconcelos e de Rocha. Como visto, 

Justiniano qualificava o tráfico como um “crime abominável” e a proposta para a supressão da 

lei de 1831 como “anticivilizadora”. Por outro lado, o líder do Regresso resumiria em 1843, já 

no posto de Senador, a sua opinião acerca da relação entre os continentes americano e 

africano: “(...) a África tem civilizado a América, e veja o nobre senador grandes homens da 

América do Norte, os mais eminentes onde têm nascido; vejo os outros todos que devem sua 

existência, o seu aperfeiçoamento aos países que têm procurado africanzar-se”. 99 Nota-se a 

semelhança entre o discurso citado e o fragmento do periódico O Sete de Abril publicado em 

agosto de 1835. Portanto, enquanto Vasconcelos, ainda em 1836, sustentava sua volição pela 

continuidade do tráfico, o “haitianista” Justiniano avisava:  

 
Receam-se insurreições perigosas quando um dia essa gente, vitimada pela cobiça, 
chegar a reunir-se, e pedir contas á seus oppressores. Mas não haverá mil meios de 
evitar esse mal sem que para isso tornem-se os deputados do Brasil protetores diretos 
da opressão: mil outros meios se nos apresentam, e nós os indicaremos em outra 
ocasião: por ora responderemos simplesmente. – Je ne sais pás prevoir des malheurs 
de si loin. 100  
 

Entre os imperativos da “civilização” e as contingências da economia cafeeira em 

expansão, o quadro do tráfico e da escravidão ia se configurando na opinião pública. Ao que 

parece, entre os partidários da reação conservadora, havia espaço para as discordâncias na 

imprensa e no parlamento, onde a cultura política do liberalismo tentaria acomodar, de modos 

diversos, o problema da escravidão à sua cartilha tropical.  

Atentando para a continuidade das publicações d’O Cronista, a promessa de discutir o 

texto proposto por Vasconcelos em outro artigo não fora cumprida. O periódico voltaria a 

falar do tráfico e da escravidão, mas não atacaria diretamente as opiniões do Campeão do 

Regresso. Entretanto, no número subsequente, viria uma provocação para complementar 

tamanha desqualificação já auferida às opiniões do deputado mineiro: “(...) as guias do café 

                                                        
98 O Cronista, nº 7 – 02/07/ 1836. 
99 BRASIL. Anais do Senado, 1843, Vol. IV, p. 343. Disponível em: http://www.senado.gov.br. Consultado em 
14/05/2012. Sobre a ação Conservadora, no Senado, com relação ao tráfico de escravos, ver: ESCOSTEGUY 
FILHO, João Carlos. Op. Cit.  
100 O Cronista, nº 7 – 02/07/ 1836. Tradução da última frase: “Eu não posso prever as desgraças de tão longe”.  
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estão no mesmo caso que o contrabando de escravos – zombam das leis, e de sua impotência”.  
101 A afirmativa era uma resposta aos dados relativos às receitas do Ministério, apresentados 

no Correio Oficial. Segundo o periódico de Justiniano, era preciso “pôr termo a tão 

escandaloso extravio dos dinheiros nacionais”. 102  

Já no ano seguinte, em um artigo relativo às eleições para o legislativo, o tráfico 

apareceria novamente entre os interesses escusos do poder público: 

 “(...) para que pois ambicionam estes cargos homens sem às vezes teres ou sem eira nem 

beira, nem ramo de figueira, como diz o vulgo? Para que? Para ganância, votasse neste para 

favorecer o tráfico do contrabando de africanos que a alguns tem opulentado”. 103 Não se sabe 

se o tráfico opulentava aos próprios legisladores que o defendiam, como Vasconcelos, ou 

apenas às suas redes de contato, mas é certo que, sobre o infame comércio, opulentava-se o 

Império. O espaço público abrigava um amplo espectro de opiniões sobre o futuro da nação, 

de seus componentes sociais e de seus dividendos. 

No decorrer das suas publicações, O Cronista traria dados sobre o tráfico de cativos. 

Ainda no ano de 1836, forneceria notícias acerca do término do comércio de escravos pelo 

mundo 104 e, ao final daquele mesmo ano, uma pequena nota:  

 
Contam-nos que em certa vila marítima de uma província limítrofe recebeu certo 
sujeito uma grande carregação de carne humana, e vendendo-a, foi-lhe 
imediatammente contado o preço de sua mercadoria em notas... Do novo padrão... Das 
roubadas no tesouro. 105  
 

Ao imaginar que o Rio de Janeiro possuía apenas duas Províncias fronteiriças que 

eram banhadas pelo mar – São Paulo e Espírito Santo – fica a dúvida se o carregamento de 

escravos teria ou não chegado diretamente nas regiões mais próximas ao Vale do Paraíba, 

como, por exemplo, no Porto de Santos, Ubatuba ou São Sebastião. Além das especulações, é 

interessante salientar o tom de denúncia que a passagem apresenta, haja vista o título que o 

pequeno artigo apresentava em letras de caixa alta: “PAR PARI REFERTUR”. 106 Ironias à 

parte, a argumentação teria seu ponto central nas relações escusas de compra e venda de 

escravos e, levando em conta o alcance dos temas abordados, não se pode deixar de perceber 

a importância do café e, consequentemente, da sua base de sustentação escravista. Assim, ao 

                                                        
101 O Cronista, nº 8 – 06/07/1836.  
102 Ibidem.  
103 Ibidem, nº 59 – 03/05/1837.   
104 Ibidem, nº 16 – 29/08/1836.  
105 Ibidem, nº 14 – 12/11/1836 (segundo trimestre).  
106 A expressão vem do latim e significa algo como “Pagar com a mesma moeda”.  
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destacar a importância da escravidão para o Império e para o período aqui abordado, percebe-

se a insistência das falas no que se refere ao conceito de “civilização”. Entretanto, com o 

crescimento da economia cafeeira e o envolvimento entre as elites política e econômica no 

Império, não se pode dirimir a importância do novo complexo latifundiário que se erguia no 

horizonte e as contradições que tal imperativo da contingente realidade histórica gerava.  

Assim, urgia buscar uma solução para a questão da mão de obra e Vasconcelos – ao 

lado de alguns intelectuais, políticos e todos os beneficiários do tráfico – deixava bem 

demarcada sua posição ao apoiar a continuidade do comércio de escravos e propor a anulação 

da lei de 7 de novembro de 1831. 107 No que se refere a Justiniano e seus companheiros de 

redação, além das críticas ao tráfico, poucos apontamentos foram feitos no sentido das 

alternativas à mão de obra escrava e, em um deles, aparece, nas crônicas legislativas, em 

passagem sobre uma proposta do deputado progressista Ferreira França que, na sessão do dia 

15 de julho de 1837:  

 

Propôs (...) a proibição de todo o comércio direto do Brasil com a África.  
Este, o único meio de estorvar eficazmente o tráfico de africanos, foi já 

lembrado, mas se nos não falha a memória, não se tomou em consideração por ir de 
encontro a direitos garantidos por tratados, e talvez a interesses diretos do Brasil. 

Enfim, e esta foi a mais bela das propostas que na nossa câmara tem sido 
feitas, propôs o digno deputado que se concedesse no território do Brasil a cada uma 
nação europeia o espaço necessário para a fundação de uma colônia, - e que se lhes 
facultasse, a cada uma o direito de nomear deputado a nossas câmaras legislativas, 
com direitos iguais aos de nossos atuais deputados. 108 

  

 Aparecia uma alternativa à mão de obra escravista, a fundação de colônias européias. 
109 Certamente era uma proposta a ser discutida, uma hipótese, mas que era “a mais bela das 

propostas” feitas na câmara. O texto fora apresentado pelo deputado Ferreira França, aliado de 

Feijó e criticado pelo Cronista em outras ocasiões (ver capítulo 2). Além do artigo comentado 

por Justiniano, o deputado pedia que “Desta em diante todos os que nascerem no Brasil serão 

                                                        
107 Sobre o compromisso do líder regressista com a política de reabertura do contrabando, ver: PARRON, Tâmis 
Peixoto. Op. Cit., pp. 88-144. Além de Vasconcellos, outros políticos articulados com o Regresso e herdeiros da 
tradição monárquica portuguesa estavam envolvidos com os grupos do complexo cafeeiro do Vale do Paraíba e, 
por conseguinte, com a estrutura de manutenção da escravidão e do tráfico. Entre estes atores pode-se destacar 
aqueles que escreveram suas defesas e as apresentaram na cena pública – Taunay, José Carneiro da Silva, Cunha 
Matos, Azeredo Coutinnho – e aqueles envolvidos nos altos círculos da política Imperial em nome da Reação –  
Uruguay, Rodrigues Torres, Araújo Lima. Para uma análise da questão, ver: MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. 
Cit.; NEEDEL, Jeffrey. Op. Cit. 
108 O Cronista, nº 80 – 19/07/1837. (Grifos do autor).  
109 A proposta dos núcleos coloniais de europeus era defendida também pelos Românticos da primeira geração, 
ver: OLIVEIRA, G. A. L. Op. Cit.  
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livres”. 110 Deste modo, é importante salientar que, além de críticas ao tráfico, Justiniano 

apresentou alternativas à mão de obra escrava, concordando com opinião de um deputado 

aliado do governo Feijó e reproduzindo a mesma.  

Diante das discussões percebe-se que, apesar da proximidade entre as ideias políticas 

de Justiniano, Vasconcelos e dos regressistas, o espaço para a diversidade das opiniões 

aparecia no tocante à questão do tráfico. Portanto, destacam-se as divergências apresentadas 

entre O Cronista e Vasconcelos, mesmo que elas aparecessem rapidamente, mesmo que antes 

do fatídico 19 de setembro e do contrato de Rocha com o Correio Oficial a pedido do 

Campeão do Regresso.  

No ano de 1837 ainda foi apresentado um artigo de crítica ao tráfico no periódico de 

Justiniano. A análise foi feita baseando-se em um projeto que vinha do Senado para ser 

discutido na Câmara dos Deputados e o texto foi apresentado pela mesma pessoa que havia 

elaborado a lei de 7 de novembro, o Marquês de Barbacena. 111 Entretanto, diferentemente do 

projeto antitráfico: 112 

 
(...) Barbacena propôs, então, um texto substitutivo da medida que criara, cujo 
primeiro artigo, no lugar da libertação imediata dos africanos contrabandeados, previa 
apenas a interdição de seu comércio (“É proibida a importação de escravos e de pretos 
livres no território do Brasil”). Livrar o fruto do roubo de conflitos jurídicos era a 
anistia geral reclamada pelos proprietários. 113 
 

Assim, Caldeira Brant garantia a proibição do tráfico, mas, anistiava os proprietários 

de africanos que transgrediram a lei de 1831 até então: “(...) o projeto buscava um termo de 

compromisso, cedendo à pressão dos proprietários sem transformar seus desejos em programa 

de governo”. 114  Portanto, diante do conteúdo apresentado nos círculos legislativos, comentou 

O Cronista:  

 

                                                        
110 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 15 de julho de 1837. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Consultado em 16/05/2012.  
111 Felisberto Caldeira Brant Ponte, Marques de Barbacena, nasceu em Mariana, Província de Minas Gerais, a 19 
de setembro de 1772. Foi marechal do exército, senador, conselheiro de Estado, ministro, mordomo da 
imperatriz, além de ter trabalhado de modo intenso em questões diplomáticas. Faleceu no Rio de Janeiro a 13 de 
junho de 1841. Ver: BLAKE, Augusto Vitorino Sacramento. Op. Cit., pp. 327-329, vol. 2.  
112 No início de sua intervenção junto ao Senado, Cladeira Brant forneceu um breve histórico da situação em que 
se encontrava a estrutura do tráfico após 1831, chegando a justificar os infratores da lei de 7 de novembro, pois a 
transgressão teria “plausíveis razões para ser attenuada”. O senador destacou ainda o nefasto resultado que o 
problema trazia para a economia, condenando o Brasil à “pobresa involuntaria”. Ver: Anais do Senado, 1837, 
Vol. I, pp. 175-181. Disponível em: http://www.senado.gov.br. Consultado em 16/05/2012. 
113 PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 111.  
114 Idem, ibidem, p. 112.  
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Nódoa indelével seria para o Brasil, nódoa de opróbio para seus legisladores, se eles 
viessem a afeiar nossa legislação com uma medida que premeia o crime, o atentado 
contra a alheia liberdade, a violação de uma lei positiva, dando-lhe não só carta de 
imunidade, mas mesmo reconhecendo como legal o seu domínio sobre sua vítima: 
negamos-lhe pois o direito de votar sobre essa medida.  
E não queremos prostituir o nome de lei para designá-la, porque a lei, embora possam 
modificá-la as circunstâncias, a lei deve sempre ter uma relação com um principio 
eterno e sagrado, - a justiça, e que essa lei contraria o principio da justiça, e pois que 
lhe ela repugna, poder-la-emos designar como quisermos; é uma medida de salvação 
(na frase de alguns), é uma medida de rigor, medida de despotismo – na nossa opinião. 
115  
 

 A opinião contrária ao tráfico e pelo cumprimento da repressão ao mesmo era 

sustentada. O apego à lei que fora homologada com vistas à liberdade dos cativos 

transportados da África para o Brasil vinha no argumento dos jovens advogados. Continuando 

o texto, o reforço ao argumento contrário à lei de Barbacena envolvia também a questão dos 

compromissos firmados com a Inglaterra:  

 
Se censuramos o projecto do sr. Barbacena, aprovado pelo senado, por ofensivo do 
princípio eterno e único soberano – a justiça, ainda por outro lado o censuraremos 
também. Um tratado fizemos com a Inglaterra, e prometemos a essa zeladora da 
liberdade dos Africanos – a cessação desse tráfico: ora a lei, que se discute, viola de 
algum modo esse tratado, e pode comprometer-nos com essa nação. 116  
 

 Novamente um artigo procurava dar as voltas necessárias à análise da situação ao 

resenhar as reuniões do legislativo, associando os contextos externo e interno para a 

fundamentação de um ponto de vista. Deste modo, Justiniano e seus companheiros 

discordavam do projeto de Barbacena que, por sua vez, tivera o comentário do deputado 

Sebastião do Rego Barros que: “ofereceu como substitutivo [à proposta de Barbacena] o 

projeto de Vasconcelos, cujo único artigo abolia a liberdade aos africanos sem estipular 

medidas severas para a apreensão de negreiros”. 117 Portanto, O Cronista era contrário ao 

substitutivo de Barbacena, mas parecia discordar mais ainda de Vasconcelos e Rego Barros, 

deputado por Pernambuco que financiara Justiniano n’O Atlante. O líder do Regresso e o 

parlamentar pernambucano tinham, assim, opinião diversa sobre o problema do tráfico: 

 
Ao contrário da orientação de Montezuma e Barbacena – que, juntos, davam a 
impressão de anistiar o passado, mas de coartar o contrabando futuro –, as falar de 
Vasconcelos, assim como as representações dos municípios e da província do Rio de 
Janeiro, pediam declaradamente a reabertura definitiva do contrabando – e isso em 

                                                        
115 O Cronista, nº 94 – 06/09/1837.  
116 Ibidem 
117 PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 113.  



141 
 

todos os níveis, desde a operação de particulares até o apoio do governo. Vasconcelos 
voltou mesmo a reafirmá-lo dias após o engavetamento do projeto de Barbacena, 
quando prometeu tratar o problema do tráfico pelo lado da economia política, além de 
demonstrar que a maior parte dos direitos sociais procedem da força e da violência. Da 
crítica à lei, os líderes regressistas passaram à defesa do contrabando. 118  
 

A política dos chefes regressistas era baseada na retomada do contrabando, a qual 

Justiniano e Firmino pareciam não concordar. É fato que, após a subida do gabinete 

regressista, onde estariam Vasconcelos e Rego Barros, as análises críticas ao tráfico e à 

escravidão apareceriam em menos número nas páginas d’O Cronista e, no ano de 1838, o 

periódico chega a defender o governo das críticas oposicionistas à sua ineficácia na repressão 

ao contrabando: “Como pois insinuais que o governo atual é conivente com esse tráfico? 

Quereis que ele faça impossíveis?” 119 Desta vez, os redatores das Crônicas preferiram aliviar 

o peso das críticas a Vasconcelos que: 

 
Em outubro [1837] (...) agindo como Ministro da Justiça, cancelou a ordem de 
Montezuma para que fossem detidos e inspecionados os navios negreiros que 
chegassem da África, e em três meses aumentou o número de chegadas ao Rio, 
presumivelmente em função do comportamento mais indulgente do novo governo 
conservador. 120  
 

 Ao que parece, as acusações da oposição não seriam totalmente infundadas. 

Vasconcelos representava o “freio do carro revolucionário”, a conservação. Isto implicava em 

lutar para conter algumas liberdades e manter algumas estruturas como as do tráfico e da 

escravidão. Estruturas caras à formação social e, porque não, ao modo de produção que se 

consolidavam no Império e remodelavam as características da sociedade colonial, adaptando-

as ao constitucionalismo, aos liberalismos e às novas formas de articulação no espaço público 

que se dinamizava.  

Quanto aos redatores dos periódicos aqui elencados, curiosamente, mesmo após as 

críticas ao tráfico e à escravidão, as fontes históricas dão conta de um instigante ocorrido. O 

fato refere-se à distribuição de escravos apreendidos por autoridades da Corte ligadas ao 

governo de Araújo Lima (1837-1841) e ao Ministério de Vasconcelos (1837-1839). O próprio 

Justiniano, em seu inflamado discurso à Câmara em 1855, relatou o ocorrido quando 

comentava sobre o início de sua carreira de jornalista n’O Cronista:  

 

                                                        
118 PARRON, Tâmis Peixoto. Op. Cit., p. 113.  
119 O Cronista,  nº 180 – 15/05/1838. 
120 CONRAD, Robert. Op. Cit., p. 107.  
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E, senhores, já que falo nisto, vá uma pequena revelação. Distribuiam-se africanos, e 
estava eu conversando com o ministro que os distribuía, e S. Ex. me disse: “– Então, 
Sr. Rocha, não quer algum africano? – Um africano me fazia conta, respondi-lhe. – 
Então porque o não pede? – Se V. Ex. quer, dê-me um para mim e um para cada um 
dos meus colegas”. O ministro chamou imediatamente o oficial de gabinete e disse-
lhe: “Lance na lista um africano para o Dr. Rocha, um para o Dr. Fulano e outro para o 
Dr. Fulano”.  121  
 

 A filantropia do Dr. Rocha possuía um limite, o do próprio interesse, apesar da sua 

lamuriosa justificativa: “casei-me sem o dote mais insignificante”. 122 De todo modo, não se 

sabe ao certo o ministro que o concedeu as benesses, entretanto Firmino Rodrigues Silva e 

Josino do Nascimento Silva também foram premiados, graças à amizade de seu companheiro, 

por defender o Ministério. Voltando ao ano de 1838, o ocorrido também fora narrado pelo 

Cronista em um artigo intitulado “A oposição e os Africanos”, onde a distribuição de 

escravos apreendidos era pintada como uma grande intriga dos opositores:  

 
(...) diz-se somente que o ministerio foi parcial, que deu os Africanos a quem bem 
quis, que deu-os em galardão de serviços. E a tudo seguia-se uma série de mentiras tão 
absurdas quanto ignóbeis. F. teve 20 Africanos, recebeu sicrano 40: até mesmo não 
foram esquecidos os míseros e mesquinhos redatores do CRONISTA: d’eles um teve 
três, o outro dois. 123 
 

Explicava-se o mal entendido e a maldade da oposição, apesar da distribuição dos 

africanos o periódico alegava que “para 400 Africanos houve mais de 4000 requerimentos” e, 

diante disso: “(...) como poderia o ministro reproduzir o milagre da multiplicação dos pães e 

dos peixes para que fartasse a tantas fomes?”. Enfim, o redator prestava contas sobre a parte 

que coube a ele e seus companheiros: “Por nossa parte apenas obtivemos um, e um somente 

havíamos pedido” 124 e justificava o recebimento da “mercadoria”:  

 
Ora, temos para nós que tanto direito tínhamos a ser atendidos, como qualquer outro; 
nem vemos que escrever um periódico seja motivo suficiente para não ser atendido.  
Mas tem razão de sobra a oposição: os Africanos eram menos de 400, os 
requerimentos mais de 4000: ampla colheita pode ela fazer nos 3600 que não puderam 
ser atendidos. 125  
 

                                                        
121 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 26 de maio de 1855. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Consultado em 17/05/2012.  
122 Ibidem.  
123 O Cronista, nº 257 – 20/11/1838. 
124 Ibidem.  
125 Ibidem. 
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O precedente estava aberto durante a distribuição dos cativos e os redatores d’O 

Cronista não viam problema algum em reivindicarem seu quinhão, tampouco em provocarem 

aqueles que eram contrários ao governo. Justiniano, que por muito tempo criticara o tráfico e 

escravidão, ganhava um presente que o perseguiria por quase vinte anos em suas memórias da 

juventude. Assim, através das páginas dos periódicos aqui elencados, vê-se que, dentre as 

opiniões sobre a questão da escravidão e do abastecimento, o peso em favor do contrabando 

vinha de Vasconcelos e dos regressistas.  

Ao fim e ao cabo, não se pode atribuir a defesa ou a crítica à escravatura apenas ao 

café, pois o mercado de abastecimento que insuflava nas Minas demandava mão-de-obra 

vasta mesmo antes de ocorrer a corrida pelo ouro verde. 126 Além do mais, a escravidão figura 

na história do Brasil, e do continente americano, enraizada na sua formação social. 127 Como 

visto, as argumentações a favor e contra o comércio de escravos possuíam uma variada 

miríade de argumentos – inferioridade racial, paganismo, barbarismo, submissão a piores 

condições na África – e suscitavam uma verdadeira batalha de interesses. Tal contexto revela 

um país começava a exercer sua soberania política com a lei de 1831, ao mesmo tempo em 

que algumas forças sociais se organizavam em vistas à manutenção do tráfico.   

Neste ínterim, a montagem do complexo cafeeiro no Vale do Paraíba, só veio a 

intensificar a necessidade da entrada de escravos no Brasil. 128 Assim, o governo brasileiro se 

viu na incumbência de resolver a questão e garantir os interesses da lavoura, apesar das forças 

concorrentes que existiam no seio do Estado e do antiescravismo que nascia e se intensificava 

em alguns setores articulados no espaço público. Ao mesmo tempo, as revoltas escravas 

ocorriam e o medo do “haitianismo” se expandia. Desse modo, suscitavam argumentos em 

favor de um tratamento menos cruel aos escravos, mas faziam surgir formas de repressão aos 

levantes que marcaram o período das Regências e agregaram forças populares, inclusive 

vindas das senzalas, de um modo que nunca se viu no Império. 129 Justiniano e Firmino 

estariam no centro dessas discussões e, apesar de diminuírem a frequência do assunto 

relacionado ao tráfico após o 19 de setembro de 1837, discordaram de Vasconcelos ao emitir 

um posicionamento essencialmente antiescravista, compartilhado por setores da 

intelectualidade imperial e da oposição ao Regresso Conservador. 
                                                        
126 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit.; LENHARO, Alcir. Op. Cit.  
127 Até os dias atuais, os refluxos da estrutura escravista que vigorou por mais de três séculos podem ser sentidos. 
Dentre os muitos trabalhos que se preocuparam em analisar o impacto da escravidão para a formação social do 
Brasil, não se pode deixar de destacar o pioneirismo de Casa Grande & Senzala: FREYRE, Gilberto. Op. Cit.  
128 MATTOS, Ilmar Rohllof de. Op. Cit., pp. 45-115.  
129 No que se refere à repressão dos levantes escravos, é importante destacar a lei de 10 de junho de 1835, que 
punia com a morte os escravos que se rebelassem contra seus proprietários. Sobre o tema, ver: RIBEIRO, José 
Luis. Op. Cit.  
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No contexto do Regresso, outras discussões viriam e também outras discordâncias 

entre Cronistas, Atlantes e Vasconcelos. Desta vez, os temas seriam o Ato Adicional e as 

Maioridades dos herdeiros da Casa de Bragança. Justiniano e Firmino deixariam suas 

opiniões sobre a pertinência dos Atos e as propostas em torno das Maioridades. 
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4 CRONISTAS E ATLANTES: ENTRE ATOS E MAIORIDADES 

 
Tive a curiosidade de ler esta depois de a haver escrito, e pasmei de muitas alterações 
que fiz, ainda assim bem pouco desenvolvimento dou ao que enuncio, especialmente 
quanto ao Norte, queria desenvolver melhor os meus pensamentos, mostrar-te o 
fundamento das minhas conjecturas para que reconhecesses comigo que cedo ou tarde, 
isto é em 1843 ou em 1844 teremos a separação dessas províncias. Já aqui há quem 
fale com desembaraço na necessidade de criar um vice-reino, abrangendo as 
províncias que ficam além do Cabo de São Roque, e o dar ao Príncipe de Joinvile! 
Essa ideia é, como dizem os franceses, le commecement de la fin. Eu faço de dia em 
dia profissão de fé monárquica e absolutista (salvo sempre o predomínio da 
inteligência por meio do Parlamento e da imprensa bem regulados) e vou proclamando 
a unidade monárquica, a autoridade e a hierarquia, palavras sacramentadas desse 
novo legitimismo. Em religião vou me pronunciando muito clerical, monástico... Viste 
o meu último discurso a esse respeito? Que tal o achas? Eu estou persuadido que se 
alguma coisa pode salvar nossa terra é a unidade monárquica como a entendiam 
Richelieu e Luis XIV, e como a deve entender o Imperador: estarei enganado? Será 
possível com jeito ir propagando essas ideias? Viste o Brasil do século futuro: 
penetraste a minha intenção, ou, como a mor parte dos leitores, o consideraste 
unicamente como uma caçoada de abril? Queres saber o gosto do nosso povo? A 
edição desse Brasil foi de 2000 exemplares e não há um à venda. Tanto que vou 
completá-lo, e imprimi-lo em folheto – pois diz o Paula Brito que se tem vendido 
como a Mulher do Simplício. 1  
 

 Mais uma vez Justiniano escrevia, da Corte Imperial, a seu amigo Firmino em Minas 

Gerais. As impressões referentes ao período eram dramáticas, como muitas vezes o foram. 

Em 1843, os ânimos da Revolta Liberal já haviam se acalmado, mas na Farroupilha ainda 

brandiam espadas. As discussões sobre a unidade do Estado nacional e a sobrevivência do 

país não tinham deixado as preocupações da imprensa e dos atores aqui estudados. Os 

refluxos da verve liberal que caracterizara a Regência ainda se faziam sentir no pós-

maioridade. 

 Norte e sul, em suas clivagens regionais e culturais, preocupavam o Sr. Rocha e, ainda 

mais, a possibilidade de uma fragmentação territorial – real ou não – em nome do cunhado de 

Sua Majestade. Para além dos problemas territoriais e políticos, e relacionados aos mesmos, a 

opinião do jornalista chama a atenção. As bases de sustentação do Império apareciam na 

unidade monárquica de um modo hiperbólico, a partir das figuras de Richelieu e Luiz XIV. A 

religião que, coerentemente, não poderia deixar a pauta das argumentações, só viria a reforçar 

o modo persuasivo do texto. Enfim, a carta traria impressões, modos de dizer, opiniões e, 

sobretudo, uma visão de mundo assentada nos valores compartilhados pelo Regresso.  

                                                        
1 Post Scriptum de uma carta de Justiniano José da Rocha a Firmino Rodrigues Silva, 31 de dezembro de 1843. 
In: MASCARENHAS, Nelson Lage. Op. Cit., pp. 95-96. (Grifos do autor).  
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 Diante das opções, ou da falta delas, que circularam o Paço Imperial durante a 

Regência, grupos políticos se formaram e se redefiniram, a Constituição fora discutida e a 

instituição monárquica, bem como a sua chefia, esteve sempre no cerne de todo o processo 

político levado no espaço público. Em meio a essas tramas, o presente capítulo analisa a 

maneira através da qual os periódicos aqui elencados trataram a questão da proposta de 

elevação da princesa Januária à regência e da ideia de maioridade que começava a germinar, 

definindo posições e arranjos políticos. Ao mesmo tempo, não há como fugir das discussões 

em torno da Constituição, do Ato Adicional e da possível interpretação deste. Enfim, além de 

elencarem suas opiniões sobre duas bases de sustentação do regime monárquico – catolicismo 

e escravidão – Justiniano e seus companheiros também estiveram às voltas com o problema 

das instituições políticas da monarquia, de seus arranjos políticos e de sua lei.  

 

4.1 O Regresso, os Januaristas e as maioridades  

 

 Desde que o Império brasileiro optou pela monarquia constitucional na década de 

1820, os desafios relacionados a tal escolha não foram poucos. Agregar interesses de grupos 

socialmente variados em torno de um governo único era um problema que passava por 

acomodar as novas ideias liberais a uma sociedade que se formara ainda sob os auspícios do 

Ancien Régime, tudo isso diante de territórios provinciais que revelavam peculiaridades 

diversas. 2 

Neste sentido, ao longo dos anos iniciais do Império, o quadro da opção política pela 

monarquia foi traçado em um caminho de tensões, passando pela outorga da Constituição de 

1824 e culminando na renúncia de Pedro I em 1831. Assim, atentando para o contexto das 

Regências, a discussão sobre a figura central do Império esteve presente e o representante do 

poder moderador se constituiu em um ponto de tensão na trama política. 

Nos anos que se seguiram à saída do primeiro imperador, três grupos políticos se 

definiram e aquele denominado Caramuru esteve envolvido em teorias conspiratórias pela 

                                                        
2 Sobre a consolidação da monarquia no Brasil no contexto da Independência e a pluralidade dos seus arranjos 
político-institucionais, bem como a dimensão de uma cultura política liberal em transição, ver: NEVES, Lúcia 
Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política da independência (18201822). Rio de 
Janeiro: Devan, 2003; SLEMIAN, Andréa. Sob o império das leis: constituição e unidade nacional na formação 
do Brasil (1822-1834). São Paulo: Hucitec 2009, pp. 45-143; SOUZA, Iara Lis Carvalho. Pátria coroada: o 
Brasil como corpo político autônomo - 1780-1831. São Paulo: UNESP, 1999. Para uma análise dos arranjos 
políticos e dos desafios da administração provincial na Corte durante o Império, ver: GOUVÊA, Maria de 
Fátima. O Império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.  
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volta de D. Pedro I. 3 Assim, a marca da família Bragantina permaneceria no cenário imperial 

e, apesar dessa tentativa frustrada de restauração e dos grupos que pesavam suas propostas 

para o modelo do sistema republicano nos antigos domínios portugueses na América4, o tema 

da menoridade do herdeiro do trono da Casa de Bragança gerou discussões e conflitos 

políticos durante o período regencial, culminando no que ficou conhecido como Golpe da 

Maioridade em 1840. A interpretação de que esta iniciativa teria sido obra dos Liberais é 

recorrente na historiografia. Em 1879, Moreira de Azevedo analisaria a questão da seguinte 

maneira: 

 
Estava travada a luta pela maioridade (...) de um lado o partido liberal, desejoso de 
assumir a direção dos negócios, pugnava por uma ideia que parecia aceita pela nação; 
de outro lado, firmado no terreno da legalidade, jurava o partido moderado resistir aos 
adversários. 5 
 

A disputa entre Liberais e Conservadores seria uma das molas propulsoras do Golpe; 

os primeiros, alijados do poder, utilizaram-se da ideia para voltar aos círculos do governo 

imperial. Tal perspectiva fora adotada também por Paulo Pereira de Castro que, além de 

destacar as conjuras palacianas em torno da maioridade, salienta: “É que os liberais se 

aproveitaram do próprio impulso dado pelos conservadores ao ideal monárquico para voltar 

ao poder do qual haviam sido apeados com a renúncia de Feijó”. 6 A ala Liberal seria, deste 

modo, o grupo que manobrou politicamente a subida de Pedro II ao trono. A opinião de 

Marcello Basile endossa as teses de Azevedo e Castro: “Desejosos de tomar o poder, mas em 

minoria no Parlamento, os progressistas começaram a articular um golpe para antecipar a 

maioridade do imperador, estabelecida pela Constituição em 18 anos”. 7  Portanto, a 

cristalização historiográfica da proposição de um golpe levado a cabo por Liberais gerou um 

consenso em torno da questão e fez com que a ação do Clube da Maioridade fosse colocada 

como uma marcha conspiratória daquele grupo: 

 
Um grupo de políticos do Partido Liberal, articulado pelo senador José Martiniano de 
Alencar e composto por figuras ilustres como Nicolau de Campos Vergueiro, Holanda 
Cavalcanti, os irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco de Andrada, Teófilo Otoni, 

                                                        
3 Sobre os Caramurus e sua ação durante o primeiro lustro da década de 1830, ver: BASILE, Marcello Otávio 
Neri de Campos. Op. Cit., pp. 337-448.  
4 Ver: BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. Op. Cit., 129-337.  
5 AZEVEDO, Moreira de. Declaração da maioridade do Imperador em 1840. RIHGB, tomo XLII, 1879, pp. 12-
13.  
6 CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., p. 61.  
7 BASILE, Marcelo.  O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). GRINBERG, Keila; SALLES, 
Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial: v. II - 1831-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, pp. 94-95.  
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Montezuma, Limpo de Abreu, Trsitão de Alencar Araripe, entre tantos outros, 
organizaria, em abril de 1840, o Clube da Maioridade, para cuidar com mais 
objetividade da forma de encaminhamento constitucional dessa questão. 8  
 

Certamente, nomes como os de Limpo de Abreu e Montezuma poderiam ser 

identificados sob o signo da bandeira progressista e Liberal, por outro lado os irmãos 

Andrada eram remanescentes da ala Caramuru. Deste modo, Jeffrey Needel atenta para a 

complexidade do problema:  

 
Embora a historiografia o considere [o Golpe da Maioridade], quase sempre, 
desdobramento de uma conspiração Liberal, é mais preciso caracterizá-lo como uma 
trama oposicionista; não havia uma ideologia política unificada. O grupo inicial era 
uma combinação de antigos restauradores e de relações pessoais de Alencar, 
proeminente entre elas, Antônio Carlos. Mais tarde foram acompanhados por antigos 
moderados e antigos exaltados. Tal aliança indica a falta de uma bandeira partidária 
particular. De fato, o aspecto inteiramente oportunista da conspiração é um claro 
exemplo da incoerência ideológica da oposição e da unidade derivada da oposição por 
si mesma e a consequente ambição por alcançar o poder. 9  
 

O autor salienta a heterogeneidade do Clube da Maioridade e destaca como sua meta 

comum apenas a busca pelo poder, permeada pela indiferença ideológica. Desenvolvendo 

seus argumentos, Needell preza pelas desavenças provinciais, como no caso dos Cavalcanti 

em Pernambuco, para explicar a composição do grupo de apoio ao Golpe. O autor, matizando 

a questão partidária, destaca os conluios da Maioridade como resultado de uma ação 

oposicionista e desprovido de uma unidade ideológica comum.  

Outro aspecto a ser destacado nas discussões sobre o Golpe é aquele relacionado à 

Facção Áulica, grupo liderado por Aureliano Coutinho, figura responsável por retirar 

Bonifácio da tutoria imperial em 1833 e que teve grande influência no processo de 

consolidação da subida de Pedro II ao trono. Segundo Paulo Pereira de Castro:  

 
Aureliano era íntimo de Evaristo e de Feijó e participara como Intendente-Geral de 
Polícia da conspiração preparatória para o golpe de 30 de julho. Seu irmão Saturnino 
fora um dos mais ativos comandantes da Guarda Municipal, depois de Guarda 
Nacional, na execução da repressão de Feijó. Paulo da Silva Barbosa, seu sócio de 

                                                        
8 LYRA, Maria de Lourdes Viana. O Império em construção: Primeiro Reinado e Regências. São Paulo, Atual, 
2000, p. 116.  
9 NEEDELL, Jeffrey D. Op. Cit., p. 84. “Although the historiography often calls the unfolding conspiracy a 
Liberal one, it is most accurately characterized as an opposition plot; there was no unifying political ideology. 
The initial group was a combination of former restorationists and of Alencar’s personal relations, prominent 
among them, Antônio Carlos. It was later joined by former moderados and exaltados. Such an alliance indicates 
the lack of any particular partisan color. Indeed, the entirely opportunistic aspect of the conspiracy is a clear 
example of the opposition’s ideological incoherence and a unity derived from opposition in and of itself and a 
consequent ambition for attaining power”. (Tradução nossa).  
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todas as empresas, acompanhou voluntariamente na qualidade de ajudante-de-ordens a 
Pinto Peixoto, em Ouro Preto. 10 
 

 A proximidade entre os irmãos Coutinho, Saturnino e Feijó aponta o que poderia 

significar uma coalizão entre os futuros progressistas e os áulicos no momento da 

Maioridade. Deste modo, a tese de uma maior participação de elementos “Liberais” no Golpe 

não seria infundada. Diante do contexto, um estudo mais recente sobre o tema traz outros 

apontamentos, em artigo sobre a Facção Áulica afirma Júlio Bentivoglio:  
 

(...) além de liberais e conservadores, um terceiro grupo, pequeno mas  bastante 
influente, tentou se beneficiar naquele momento, ganhando espaço político e 
procurando preservar seus privilégios junto ao poder. De vida efêmera, não constituiu 
um partido, ou um conjunto suficientemente coeso.   Tiveram papel de destaque na 
articulação das forças necessárias para desferir o Golpe da Maioridade. Lentamente 
aderiram às reformas, buscando preservar seus cargos e seus interesses econômicos.  
Em grande parte, estiveram atrelados ao Paço, procurando obter vantagens advindas 
de seu trânsito facilitado junto aos órgãos do governo imperial, visto ocuparem postos 
importantes da administração. Em sua maioria, tinham ligações com negociantes de 
grosso trato ligados do comércio de importação e exportação, com a alta burocracia da 
Corte; influência junto ao poder Judiciário boa parte deles eram magistrados e tinham 
acesso aos representantes do corpo diplomático de diferentes países como França, 
Inglaterra e Áustria. Ficaram conhecidos como palacianos ou áulicos. 11 
 

 A Facção Áulica seria, portanto, um grupo coeso e articulado a partir de várias 

instâncias da Sociedade Imperial e, aproveitando-se do seu trânsito no Paço, teria se 

constituído como uma terceira força em meio a Liberais e Conservadores. Diante dessa 

questão, importante no que se refere aos acontecimentos da Maioridade, cumpre elencar 

alguns partícipes deste conluio. O autor do texto supracitado fornece alguns nomes que 

estariam envolvidos na trama palaciana:  

 
No início de 1840, os liberais se aproximaram da facção áulica numa tentativa de 
conter o Regresso com o plano da Maioridade. O grupo que a compunha é de difícil 
delimitação, mas provavelmente foi integrado por Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho, visconde de Sepetiba, Saturnino de Sousa e Oliveira, que era seu irmão, 
Cândido José de Araújo Viana, Paulo Barbosa, mordomo-mor e amigo pessoal de 
Aureliano, e,  talvez,  Peixoto de Brito e Lopes Gama. Alguns autores acreditam 
também que eles contavam com a simpatia do magistrado e senador José Clemente 
Pereira, que foi reabilitado politicamente depois da Maioridade. 12 
 

                                                        
10 CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., 34.  
11 BENTIVOGLIO, Júlio César. Op. Cit., p. 8.  
12 Idem, ibidem, p. 9.  
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Além dos irmãos Coutinho e Paulo Barbosa, personalidades de grande influência nos 

círculos pessoais dos herdeiros de Bragança, outros nomes de peso na política imperial 

estariam envolvidos na Facção Áulica. Entre os nomes elencados estavam deputados, 

senadores, ministros, conselheiros de Estado, membros do IHGB, magistrados e diplomatas. 

Ao que parece, o processo que envolveu a Maioridade ultrapassava a divisão entre 

progressistas e regressistas revelava os círculos áulicos como um importante elemento no 

jogo político. Assim, a partir dos vários desdobramentos contidos nas pesquisas sobre o 

processo em questão percebe-se o problema histórico que o fato envolve, revelando intrigas 

palacianas, brigas partidárias, interesses pessoais, a sede pelo poder e toda a sorte de 

veleidades que se possa imaginar.  

Para o presente trabalho, cumpre salientar o que significou a Maioridade no momento 

do Regresso e como ela foi tratada pelos periódicos aqui elencados. Analisar tal contexto 

exige, deste modo, que se atenha aos vários aspectos da questão. É certo que a ação dos 

progressistas neste ínterim foi de grande efetividade, haja vista sua verve oposicionista do 

momento. Contudo, para além dos arranjos políticos que se definiram em torno da 

Maioridade, utilizando-a em nome de interesses individuais ou de grupo, é preciso levar em 

conta a amplitude do processo e suas múltiplas facetas, múltiplos interesses. Apreende-se daí 

um espectro variado de atores políticos que se colocaram sob o signo da Maioridade (de 

antigos Exaltados a antigos Caramurus), a participação ativa dos elementos áulicos – na figura 

central de Aureliano Coutinho – e o delicado contexto regencial. Diante da vacância do trono, 

das discussões em torno das atribuições do regente e das lutas envolvendo Estado e sociedade, 

o processo de afirmação da monarquia no Brasil unificou e dividiu atores variados em direção 

à subida dos membros da dinastia de Bragança ao trono.  

É importante lembrar que a recuperação dos valores da monarquia, de seus ritos e 

personagens fora uma bandeira do Regresso Conservador e as propostas relativas à elevação 

do menino herdeiro da Casa de Bragança não foram forjadas apenas no calor das lutas entre 

os grupos políticos que se definiam na aurora do Segundo Reinado. Uma alternativa havia 

sido cogitada por algumas figuras da política imperial. Entre o despertar do Regresso e o 

Golpe da Maioridade, apareceria a proposta de elevar à regência do Império a princesa 

Januária Maria de Bragança que, juntamente com seus irmãos Pedro e Francisca, havia ficado 

no Brasil após a partida de seu pai para Portugal em 1831: “A ideia de antecipação da 

maioridade foi levantada já na luta contra Feijó. Em 1835, Vasconcelos aventou a 

possibilidade da regência da princesa Januária, três anos mais velha do que d. Pedro. A ideia 
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não foi adiante”. 13 Vasconcelos, para fazer frente a Feijó, colocaria mais cartas na mesa, 

acirrando as disputas no jogo da Cisão Moderada e das eleições para regente. Juntamente com 

o líder do Regresso apareceria outra importante personalidade do período:  

 
Inicialmente, Vasconcelos concebeu a aliança com D. Romualdo como uma 
conjuração passageira com um objetivo limitado. O primeiro pensamento que os 
aproximou foi o de elevar à Regência a Princesa D. Januária. Vasconcelos, D. 
Romualdo e Calmon conferenciaram a respeito, desde que a marcha das apurações 
começou a afastar as possíveis dúvidas quanto à vitória de Feijó. Em fins de julho já 
Álvares Machado o denunciava a Costa Carvalho. Segundo aquele liberal paulista, 
tratava-se de uma conspiração do partido holandês que contava com a maioria na 
Câmara dos Deputados e baseado nela queria “fazer uma espécie de 30 de julho”, 
declarando a maioridade da Princesa e confiando-lhe a Regência. 14 
 

 Ao que parece, D. Romualdo Seixas e Bernardo Pereira de Vasconcelos 

compartilhavam opiniões que iam além da questão religiosa, formando uma forte oposição ao 

padre Feijó na cena pública, contando ainda com a figura de Miguel Calmon 15 e dos 

partidários de Holanda Cavalcanti nas suas conspirações. Na iminência da vitória de Feijó em 

1835, o líder do Regresso se valia de artifícios diversos na situação de oposicionista. O 

político mineiro, juntamente com os holandeses, apontava na direção dos círculos áulicos para 

suas manobras política. Estaria, com a proposta de antecipação da maioridade da princesa, 

fortalecendo o caminho para a via do Regresso? O fato é que, para fazer frente aos seus 

opositores, Vasconcelos iniciava sua cruzada contra o futuro regente reivindicando a volta de 

um dos herdeiros do trono, enquanto isso, Justiniano e Firmino seriam contrários à ideia.  

 Mesmo que a conspiração para elevar a princesa imperial ao posto de regente do 

Império tenha fracassado, é instigante analisar as opiniões de Justiniano José da Rocha 16 

sobre a questão no momento da articulação do Regresso Conservador. No primeiro número do 

periódico O Atlante, grande parte das suas quatro páginas seria dedicada à análise do assunto 

                                                        
13  CARVALHO, José Murilo de. D. Pedro II. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 37.  
14 CASTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., pp. 44-45.  Ainda sobre as conjecturas de Vasconcellos para a possível 
elevação da irmã de Pedro II ao posto de regente do Império, ver: LYRA, Maria de Lourdes Viana. Op. Cit., p. 
108; SOUZA, Octávio Tarquínio de. Op. Cit. (volume V). Rio de Janeiro: José Olympio, 1972, pp. 157-158;  
15 Miguel Calmon du Pin e Almeida, marques de Abrantes, nasceu na então Vila de Santo Amaro na Bahia, a 22 
de setembro de 1796. Bacharel em leis pela Universidade de Coimbra foi deputado, senador, conselheiro de 
Estado, diplomata, ministro, membro do IHGB e de várias sociedades culturais e científicas. Esteve sempre a 
serviço dos círculos áulicos da monarquia brasileira. Quando o Ministério das Capacidades assumiu, esteve à 
frente da pasta da Fazenda. Faleceu no Rio de Janeiro, a 5 de outubro de 1865. Ver: SACRAMENTO BLAKE, 
Augusto Victorino Alves. Op. Cit., pp. 273-276, vol. 6. 
16 CARDIM, Elmano. Justiniano José da Rocha. São Paulo: Nacional, 1964, p. 15; GUIMARÃES, Lucia Maria 
Paschoal. “Ação, reação e transação: a pena de aluguel e a historiografia”. In: CARVALHO, José Murilo de 
(org.). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 75; 
MAGALHÃES JR., R. Três panfletários do segundo reinado. São Paulo: Nacional, 1956, p. 133.  
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relativo à princesa imperial. O artigo, intitulado “A regência da senhora D. Januaria”, traria 

um histórico sobre a questão:  

 
Em fins do ano passado, um periódico ergueu a voz proclamando a regência, da 
Augusta Princesa a Sra. D. Januária: e a deu logo como o anelo do Brasil inteiro do 
norte ao Sul, do Poente ao Nascente: mas o Brasil não fez ecoar os clamores desse 
periódico; apenas um ou outro jornal se lhe reuniu. 17 
 

 O periódico ao qual Justiniano se referia era justamente O Sete de Abril que, em 

setembro de 1835, traria um artigo com o seguinte título: “Viva a Regência de S. A. I. A 

Senhora D. Januária! Viva! De Norte ao Sul, do Poente ao Oriente! Viva!”. 18 O texto do Sete 

continuaria explicando que as notícias correntes sobre o tema eram vagas, mas, ao mesmo 

tempo, argumentava que este caminho seria uma saída para os problemas do Império:  

 
Se pois a nossa AUGUSTA PRINCESA, A SENHORA D. JANUÁRIA, possui a 
aptidão necessária, não vemos razão alguma a opor a que lhe seja dispensada a idade 
para tomar a Regência do Império durante a minoridade do seu AUGUSTO IRMÃO 
O IMPERADOR. 19  
 

 O apoio à ideia fora realmente proclamado por Vasconcelos, chegando a figurar na 

folha periódica a qual este último era mentor. Diante desses rumores e ocorridos, o líder do 

Regresso Conservador adensava sua campanha contra Feijó apelando para um nome 

diretamente ligado à dinastia dos Bragança. Entretanto, como teria sido a reação de Justiniano 

à ideia? No mesmo artigo d’O Atlante, onde o jornalista noticiara a hipótese, viriam mais 

análises sobre a proposta relativa à princesa: “(...) esse pensamento vai pouco a pouco 

formando um partido, recrutando prosélitos: esse pensamento, que ao seu nascimento fazia 

assomar o riso do desprezo aos lábios do homem cordato, vai tomando incremento (...)”. 20 E, 

logo após, a opinião sobre a possibilidade aventada por Vasconcelos:  

 
(...) a regência da Sra. D. Januária encontrará realmente simpatias na população do 
Império? Satisfará por acaso as necessidades públicas? Não: cumpre explicar a causa 
desse incremento: - a administração lhe parece avessa, os restos das influências 
moderadas a combatem: eis o porque ganha sectários. Por ódio a essas influências, por 
desamor ao Governo, a população vai abraçando esse pensamento. 21 
 

                                                        
17 O Atlante, nº 1 – 03/05/1836.  
18 O Sete de Abril, nº 279 – 22/09/1835. (Grifos do autor).  
19 Ibidem.  
20 O Atlante, nº 1 – 03/05/1836. 
21 Ibidem. 
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 Aparecia a proposta de elevação da princesa imperial apenas como uma manobra 

política, um artifício da oposição. Mesmo que Justiniano fizesse oposição ao governo Feijó 

em muitas ocasiões, neste caso – assim como na questão do tráfico – estaria também contra a 

opinião do líder do Regresso. Era politicamente danosa a ideia de entregar o governo à filha 

de Pedro I, seria apenas uma guerra contra o governo e o “senso público” só aceitava tal 

argumento por que:  

 
(...) não admite se não ideias símplices, argumentos fáceis; não dá ouvidos a divisões, 
e a argumentações complicadas: dizem-lhe – a administração não quer a felicidade da 
pátria, a administração combate essa ideia, é porque essa ideia pode produzir a 
felicidade publica; logo vós devereis pugnar por seu triumfo. – E o senso público, sem 
examinar a exatidão das premissas, sem reparar na connexão delas com sua 
consequência, deixa-se convencer, porque o argumento lhe parece claro: e então 
quanto maiores forem os esforços da administração para combater essa ideia, tanto 
maiores forças ganha, de modo que cedo ou tarde triumfa, e a administração tem de 
ceder. 22  
 

 O senso público não mostrava capacidade de deslindar a trama política por trás das 

propostas que se consubstanciavam na imprensa e no parlamento. Aceitava de bom grado a 

opção que parecia ser a mais fácil. Assim, o jovem Justiniano José da Rocha combatia a ideia 

de substituir a administração do regente Feijó pela de uma infante princesa. Os arrojos da 

juventude embebiam os textos do advogado e jornalista, sua pena começava a carreira de 

modo a analisar a complexa situação política do país, tocando em assuntos polêmicos. Neste 

sentido, as influências moderadas do governo também estariam na mira d’O Atlante:  

 
(...) a regência da Sra. D. Januária vai ganhando sectários ao passo que vão brotando 
os germens de perdição que no Brasil têm a porfia semeado as administrações, e 
influências moderadas. Mas a regência desta Augusta Princesa é precursora da 
aniquilação do Brasil, e por isso convém evita-la: nós portanto a combateremos por 
amor da pátria que nos viu nascer, por veneração mesmo da Augusta Princesa, e para 
salvarmos essa monarquia Americana, que inda pouco era tão preconizada. 23  
 

A ideia de Vasconcelos faria coro às nocivas influências moderadas e seria o prelúdio 

de uma tragédia. Aparecia o costumeiro exagero no texto, para pintar a cena das discussões no 

espaço público e das brigas políticas, Justiniano previa a “aniquilação do Brasil”. 

Argumentava-se sobre uma reinante instabilidade institucional daquilo que o autor chama de 

                                                        
22 O Atlante, nº 1 – 03/05/1836. 
23 Ibidem.  
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“monarquia Americana” 24 que, em algum tempo, já fora preconizada. O problema era de 

maiores proporções e envolvia tanto a instituição monárquica quanto o país:  

 
No meio das divisões que retalham o Brasil, no meio dos clamores de guerra civil que 
se cruzam; lançar uma Princesa, inda em tenros anos, sem experiência nem dos 
homens nem das coisas; na voragem de uma revolução que fermenta horrível, não é 
querer salvar a monarquia: é querer perdê-la e o Brasil com Ela. 25  
 

 A fragilidade da pretendida candidata à regência era destacada no texto, a sua falta de 

conhecimento significava a ruína da monarquia. Além do mais, a pessoa da princesa não 

conseguiria o necessário discernimento das questões políticas que rondavam o Paço: “Donde 

lhe virá o necessário conhecimento dos homens que Ela tem de escolher para agentes do 

poder executivo? Deixaremos este campo em aberto às vastas intrigas palacianas que 

circundarão uma jovem inexperta donzela?” 26 Apareciam, na argumentação, as disputas 

políticas que certamente se formavam em torno dos herdeiros do trono imperial e, logo após, a 

análise versava sobre uma instituição abolida em 1834: 

 
Dar-se-lhe-há um Conselho de Estado? Um Conselho de Estado! Inda há pouco, se 
implorava como medida salvadora a aniquilação daquele que o pacto fundamental 
havia criado. Mas, bem, esse Conselho de Estado será o verdadeiro Regente. – E 
teremos uma regência governando sob o nome de uma regente, que Ela mesma 
governa debaixo do nome do Imperador. E com essa complicada organização 
ganharemos alguma coisa? Não: somente em vez de um regente teremos tantos 
regentes quantos forem os membros desse Conselho (...) 27  
 

 Através de uma confusa distribuição das funções, os poderes estariam fadados à ruína 

caso ocorresse uma regência aos moldes da proposta da elevação da princesa Januária. Nas 

                                                        
24 O termo “monarquia americana” aparece no ano de 1838, no primeiro número do periódico Aurora 
Fluminense sob a redação de Francisco de Sales Torres-Homem.  Entretanto, a folha não explica o significado do 
termo, apenas aponta que o Regresso estaria lutando contra a “monarquia americana”, que seria uma “doutrina” 
de “imenso sucesso”. Ver: Aurora Fluminense, nº 1 – 02/05/1838. Segundo Marcello Basile, a proposta de uma 
“monarquia americana sui generis” teria aparecido, no início dos anos 1830, no periódico Exaltado Nova Luz 
Brasileira, cujo redator era Ezequiel Corrêa dos Santos: “Tratava-se de uma espécie de monarquia democrática, 
que, além de constitucional, representativa e federalista, seria também não hereditária e eletiva, sendo o monarca 
eleito, a princípio, com mandato vitalício, mas plenamente passível de destituição caso atentasse contra a 
Constituição, os poderes instituídos e os direitos dos cidadãos”. In: BASILE, Marcello. O bom exemplo de 
Washington – o republicanismo no Rio de Janeiro (c. 1830-1835). VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 27, 
nº 45: p.17-45, jan/jun 2011, p. 25. Diante desses breves apontamentos, não é possível precisar qual seria o 
sentido, adotado por Justiniano, de “monarquia americana”, pois o jornalista não faz uma tipologia do termo em 
seu Atlante.   
25 O Atlante, nº 1 – 03/05/1836. 
26 Ibidem.  
27 Ibidem. 
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previsões de Justiniano, o Conselho de Estado 28 tomaria a frente da Monarquia, causando 

sérias consequências à administração. Além do mais, a escolha dos Ministérios também seria 

objeto de controvérsias:  

 
Mas nós argumentamos na hipótese de um Conselho de Estado, sem que inda nos 
dissessem que tal era a intenção dos Januaristas. 
Suponhamos agora que este Conselho é o mesmo ministério, e não corpo, dele 
distinto; como na precedente hipótese. 
Aqui crescem as dificuldades: quem nomeará esse ministério? Quem o alterará, quem 
o modficará, quando exigirem-no as circunstâncias administrativas? Será a Regente? 
Mas a Regente tem apenas 14 annos, não nos esqueçamos disso: e nessa idade 
impossível lhe é pesar as necessidades do País, as exigências das circumstâncias: tudo 
será pois entregue ao acaso: dizemos mal, o acaso às vezes acerta; tudo será entregue a 
intrigados que ponderam iludir uma Princesa incauta, e inexperiente. 29  
 

 Os “Januaristas” só estariam contribuindo para confundir as funções institucionais e 

criar dificuldades para a ação dos Ministérios, haja vista a incapacidade da Regente de tomar 

as decisões corretas em virtude de sua idade e inexperiência. Os partidários da maioridade da 

Princesa deixariam o país à deriva, ao acaso. Ao final do artigo, a opinião contraria à proposta 

de Vasconcelos era reiterada:  

 
(...) dispensar a idade da Augusta Princesa, para que com o seu Nome governem 
alguns ambiciosos, cujos erros servirão só para comprometê-lo, e com ele a 
monarquia; nos parece o passo mais impolítico a que nos pode levar a cegueira da 
ignorância, ou a habilidade da intriga. 30   
 

 Enfim, novamente Justiniano se colocava contra o líder do Regresso. Destacava, para 

tanto, a ambição dos “januaristas” e o caráter de manobra política que guiava a proposta da 

regência da princesa imperial, manobra esta que, segundo o artigo, fragilizaria a monarquia ao 

invés de fortalecê-la. Apesar da efêmera vida que teve O Atlante, seu redator voltaria, 

algumas vezes, ao assunto sobre a possibilidade da elevação da filha de D. Pedro I ao trono e 

reafirmaria sua opinião contrária à ideia. 31 Entretanto, a questão figuraria ainda nas páginas 

d’O Cronista. Em uma de suas Crônicas Legislativas, o periódico de Justiniano e Firmino iria 

comentar os atritos entre o ministério e aqueles que simpatizavam com a regência da princesa 

Januária:  

                                                        
28 Sobre o Conselho de Estado, suas redes de sociabilidade e a atuação de seus membros, ver: 
 MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A velha arte de governar: um estudo sobre política e elites a partir do 
Conselho de Estado (1842-1889). Rio deJaneiro: Arquivo Nacional, 2007. 
29 O Atlante, nº 1 – 03/05/1836. 
30 Ibidem.  
31 Ibidem, números 12, 19, 25.  
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Também os ultra e com eles o Snr. Calmon, perguntaram ao ministério, que passos se 
haviam dado para o casamento da princesa Snra. D. Januária. Pois que! Tendo um 
imperador menor, queremos dar marido à herdeira presuntiva da Coroa? Queremos 
aumentar as tramas das intrigas e das ambições? Queremos desenrolar no Brasil mais 
uma bandeira em redor da qual se aglomerem os partidos? Queremos guerras de 
sucessão? Tantos males provenientes do casamento extemporâneo da herdeira 
presumtiva, e tão salientes eles nos parecem, que não julgamos ser necessário 
determo-nos mais sobre esse assumpo. – A coroa tem bastante valor para ser 
comprada por um crime – diz Fredegonda na tragédia de Macbeth, e a história nos 
mostra que muita gente pensa como essa ambiciosa de Shakespeare. 32  
 

 Os denominados “ultra” pelo redator eram os opositores ao Ministério e, segundo o 

artigo, não fariam parte da “oposição verdadeira”, mas dos “ultra ministeriais e 

monarquistas”, dentre os quais estaria Miguel Calmon. Além do destaque ao grupo que 

entrava em atrito com o governo, o texto chamava a atenção para o mal que poderia surgir de 

um casamento da princesa Januária. Neste sentido, um cônjuge estrangeiro só faria aumentar 

as intrigas e os problemas em torno da sucessão imperial e, talvez, fosse também uma ameaça 

à “monarquia americana” comentada por Justiniano no seu Atlante. Em outra ocasião, diante 

das discussões ocorridas na Câmara, o Cronista iria analisar a questão da maioridade do 

futuro Imperador:  

 
Depois dessa proposta o mesmo SR [José Joaquim Vieira Souto]; continuando a ter a 
palavra; oferece um projeto de lei que dispensa a SMI os anos que lhe faltam para 
tomar conta da adm. do império; cria um presidente do ministério, restaura o antigo 
conselho de estado, e extingue a tutoria, passando para o mordomo que SM nomeasse 
toda a administração da casa imperial. 33 
 

 Os debates em torno da figura da princesa imperial possuíam desdobramentos que 

incluíam seu irmão mais jovem, além da configuração dos círculos áulicos e das instituições 

caras à monarquia. Deste modo, em maio de 1837, José Joaquim Vieira Souto, 34 deputado 

pela província do Rio de Janeiro, incitava a câmara à discussão sobre a maioridade do 

                                                        
32 O Cronista, nº 9 – 09/07/1836. (Grifos do autor).  
33 Ibidem, nº 65 – 20/05/1837.  
34 Segundo Sacramento Blake, José Joaquim Vieira Souto era natural do Rio de Janeiro e nascido no final do 
século XVIII. Para além dessas informações o autor acrescenta que “foi um dos nossos mais distinctos 
jornalistas”, tendo redigido o periódico Astréa (1826-1832), em oposição ao governo de D Pedro I. In: 
SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves. Op. Cit., p. 502, vol. 4.  Nos anais do parlamento 
brasileiro, consta ainda que o deputado Vieria Souto possuía a patente de major. In: BRASIL. Anais da Câmara 
dos Deputados. Sessão em 25 de abril de 1834. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br. Acessado em 12/06/2012.   
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Imperador constitucional quando este contava apenas onze anos. 35 O projeto do parlamentar 

possuía sete artigos e o primeiro deles pontuava claramente: “Art. 1º S. M Imperial e 

constitucional o Sr. D. Pedro II é dispensado de sua minoridade, para ser inaugurado 

imperador do Brasil, e entrar desde já no exercício dos poderes políticos que lhe são 

outorgados pela constituição do império”. 36 Dos artigos subsequentes, o que mais implicava 

em modificações nas instituições imperiais era o segundo:  

 
Art. 2º Fica instaurado o antigo conselho de estado, da mesma forma em que se achava 
quando foi extinto pela lei de 12 de Agosto de 1834; com a diferença somente de que 
fica suspensa a exceção que faz o art. 142, a respeito do § 6 º do art. 101 da 
constituição, e devendo o conselho de estado permanecer no exercício de suas 
atribuições até que S. M. Imperial e constitucional complete os seus dezoito anos de 
idade. 37 
 

 Aparecia desta vez, o Conselho de Estado, o texto do deputado Souto levava em 

consideração a maioridade do Imperador e, mais ainda, a ação do grupo de conselheiros que 

ficaria extinto até 1842. Além do mais, restringiam-se as atribuições do monarca, haja vista a 

proposta de se revogar a exceção feita ao conteúdo do parágrafo 6, artigo 101 da Constituição 

de 1824, que dava ao chefe da monarquia o poder de nomear e demitir livremente os 

ministros. 38 

A monarquia constitucional brasileira, nas suas dimensões política e institucional, 

suscitava debates em torno de sua figura central. Coroar a maioridade de um herdeiro imperial 

seria um processo longamente discutido na cena pública da Corte, dividindo opiniões e 

grupos. No caso aqui elencado, cumpre evidenciar como o artigo d’O Cronista continuou a 

análise das propostas do deputado Vieira Souto: 

 
Sem querermos ainda (por não supormos ainda chegada a ocasião) dar nossa opinião 
sobre a principal ideia deste projeto, o suprimento de idade do Imperador, para 
terminar de uma vez com esse fatal interregno que vai dando cabo do Brasil, diremos 
todavia que a sua rejeição na câmara foi em grande parte devida a mudança do 
ministerio. Certo se continuasse o fatal emperramento da administração, maior número 
de indivíduos teriam abraçado uma resolução talvez arriscada, mas que nos daria pelo 

                                                        
35 No que se refere à proposta de dispensa da idade ao menino Pedro, a primeira proposta fora feita em 1835, por 
Luis Cavalcanti, em artigo único: “O imperador e o príncipe imperial são maiores na idade de quatorze anos”. In: 
BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 06 de junho de 1835. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em 15/06/2012.  
36 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 20 de maio de 1837. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em 12/06/2012.   
37 Ibidem.  
38 Constituição política do Império do Brasil (de 25 de março de 1824). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br 
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menos o grande benefício de fazer desaparecer como uma sombra o imutavel gabinete. 
39  
 

 Apesar de todas as voltas na argumentação, e da recorrente estratégia de se eximir das 

opiniões, o periódico parecia criticar o Ministério que, ineficiente em sua administração e 

sustentado pela Regência, fortaleceria no legislativo as propostas de maioridade do futuro 

Imperador. Portanto, as soluções referentes à possibilidade de se dispensar a idade de Pedro II 

eram soluções aos males do Brasil, o que não se separa da questão política e da constante 

oposição de Justiniano e seus companheiros a Feijó. Neste sentido, no número subsequente 

viria um artigo intitulado “Rejeição do projeto, apresentado pelo snr. Souto na câmara dos 

deputados, para se decretar já a maioridade de S. M. I.”. 40  Novamente, já no início do 

texto, o tom de imparcialidade apareceria:  

 
Temos até aqui guardado silêncio sobre esta questão e nele nos conservaremos, que 
ainda para nós não é tempo de discuti-la, mas, como jornalistas, cumpre-nos falar da 
rejeição do projeto do snr. deputado Souto, e declararmos quais, em nossa humilde 
opinião, serão as consequências prováveis deste fato. 41  
 

 A imparcialidade era justificada pela veia profissional, como jornalistas era seu dever 

apresentar um parecer relativo às discussões na câmara. Os prognósticos feitos começavam 

por se respaldar em uma argumentação que isentasse os redatores das disputas políticas 

ocorridas no momento do Regresso. Segundo o texto, os males continuavam a atingir o país e 

a ineficácia das administrações regenciais era um grande problema: 

 
As administrações passadas desde a reforma da constituição, desde que a regência se 
tornou provisória, não tem preenchido a expectativa da nação: as necessidades 
públicas não tem por elas sido compreendidas, e, em vez de melhoramentos, nos tem 
atrasado, ocupando-se de pequenas intrigas, entregando-se inteiramente a interesses 
particulares, e a vinganças indignas d’um governo ilustrado e forte. D’ai, 
descontentamentos e inimizades, d’ai desejo fortemente pronunciado d’uma mudança 
qualquer. 42  
 

 Na opinião dos redatores, o histórico dos governos regenciais apresentava apenas 

interesses escusos na gestão da coisa pública, o que dava à nação uma ideia de instabilidade 

da monarquia. Portanto, urgia uma discussão sobre a questão da maioridade dos herdeiros:  

 

                                                        
39 O Cronista, nº 65 – 20/05/1837. (Grifos do autor).  
40 Ibidem, nº 66 – 27/05/1837.  
41 Ibidem.  
42 Ibidem.  



159 
 

A ideia da maioridade apareceu, depois de se haver esquecido a outra de entregar a 
regência a snra. D. Januária, e essa ideia achou eco em todos os que anelavam 
mudança na ordem atual de coisas, e um partido poderoso, si não a maioria nacional, 
se pronunciou por ela. Lavra o descontentamento e a par dele ganha partidarios a ideia 
da maioridade. 43  
 

 Segundo Justiniano e seus companheiros, a ideia de elevar a princesa imperial à 

regência já não encontrava adeptos, mas sim a de outra maioridade, a do futuro Imperador D. 

Pedro II, tal iniciativa estaria angariando adeptos e formando um “partido poderoso”. Mesmo 

sem uma afirmação clara, a folha periódica dava sinais de como enxergava a proposta de 

Vieira Souto: 

 
Neste fato reconhecemos o desejo de ordem, o medo d’uma revolução; o pensamento 
abafado e sufocado não se extingue, ao contrário adquire forças e vai minando oculto, 
sem que o pressintam, e por fim faz a necessária explosão. Evita-la nos parece ter sido 
o primeiro intuito do autor do projeto, que será sem duvida fruto de seu isolamento, 
mas que é tambem opinião de muita gente: a discussão e exame matam as 
conspirações que se formam no segredo e no escuro, e quando aparecem tudo 
destroem. 44 
 

 Para O Cronista, a maioridade de Pedro II seria um desejo de ordem e evitar tal 

discussão só iria corroborar para que se formassem conluios em torno da ideia e, como visto 

na discussão sobre o Golpe da Maioridade, assim como no caso da princesa Januária, as 

tramas e grupos surgiram em redor do futuro Imperador. Continuando sua análise sobre o 

cenário político em torno do assunto, o redator salientava:  

 
A maioridade de S. M. I. decretada já tem por si muitas pessoas de luzes, que por não 
serem convencidos de seu erro si é que estão em erro, não deixarão de continuar a usar 
de seu talento e de sua influência para angariar partido, e talvez estomagados com a 
rejeição, trabalhem com mais força e atividade. 45 
 

 Observando as considerações do artigo, percebe-se que, diferentemente das opiniões 

sobre a proposta em torno da princesa, não existia total rejeição à ideia de dispensar alguns 

anos ao menino Pedro. Cronistas e Atlantes pareciam não concordar com Vasconcelos, mas 

cobravam uma discussão quanto ao texto de Vieira Souto. Entretanto, Otávio Tarquínio de 

Souza, em sua biografia sobre Bernardo Pereira de Vasconcelos, deixou uma pista sobre as 

opiniões do próprio político mineiro no que se referia à maioridade do futuro imperador: 

 
                                                        
43 O Cronista, nº 66 – 27/05/1837. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem.  
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 Nos primeiros meses de 1837, antes da abertura dos trabalhos parlamentares, surgiu a 
ideia da antecipação da maioridade de D. Pedro II. O monarca tinha apenas doze anos 
e já se cogitava a sério chamá-lo a reinar. Álvares Machado tacharia o plano de 
“loucura”, quando surgiu na Câmara. Mas a essa “loucura” parece que Bernardo de 
Vasconcelos não foi de todo infenso, embora combatesse mais tarde, em 1840, quando 
o imperador já fosse completar quinze anos. O Sete de Abril, da sua intimidade, em 
números sucessivos, defendeu a decretação da maioridade de D. Pedro II, assistido por 
um Conselho (...) 46   
 

Ao que parece, o periódico de Vasconcelos não repudiara a ideia da Maioridade de 

Pedro II em um primeiro momento. 47 No que se refere a Justiniano e Firmino, fizeram 

oposição ao Sete de Abril em 1836 e, um ano depois, não seriam mais tão incisivos nas 

opiniões realtivas à ideia que o Campeão do Regresso defenderia no seu periódico. Os 

jornalistas aventavam a possibilidade de discussão e viam na omissão da mesma uma ameaça: 

“Assim temos que o resultado provável da rejeição do prjeto do snr. Souto será uma 

conspiração, o que não traria a sua discussão e exame”. 48  

Portanto, em tempos de uma conjuntura sociopolítica conturbada, a imprensa vivia 

intensas flutuações e se direcionava de acordo com a arena de disputas estabelecida no 

legislativo. Em 1837, os adversários de Diogo Antônio Feijó buscavam meios para abalar sua 

Regência e as discussões em torno das propostas das maioridades de Pedro e Januária 

serviriam para o propósito de enfraquecer a figura, já abalada, do padre de Itu. Ao fim e ao 

cabo, tal como em outros assuntos polêmicos, a questão relativa à Maioridade começaria a 

desaparecer das páginas d’O Cronista após a subida do Ministério das Capacidades. Algum 

tempo depois, à parte das considerações sobre o texto de Vieira Souto, Justiniano e Firmino 

fariam campanha contra a Maioridade do Imperador no periódico O Brasil, 49 posicionamento 

compartilhado por Vasconcelos que, com o fim que levou o golpe, justificou:  

 
Nunca fui considerado infenso ao governo de S. M. I. o senhor D. Pedro II; tendo até 
em outra época desejado a regência da augusta princesa imperial a senhora D. 
Januária, desejo este que nunca excede os limites de um pensamento, e que me custou 
as mais acerbas injúrias e calúnias, havendo mesmo quem, nas discussões da 
assembleia provincial de Minas Gerais, me indigitasse como conspirador contra o 
regente do ato adicional, imprecando a minha morte. 50  
 

                                                        
46 SOUZA, Octávio Tarquínio de. Op. Cit., p. 166.  
47 Ver O Sete de Abril de 22 e 24 de Abril e de 3 de maio de 1837.  
48 O Cronista, nº 66 – 27/05/1837. 
49 CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 20; MAGALHÃES JR., R. Op. Cit., pp. 136-137; VAIFAS, Ronaldo. Op. Cit., 
p. 454.  
50 A declaração da Maioridade de Sua Majestade Imperial o Senhor D. Pedro II, desde o momento em que esta 
ideia foi aventada no corpo legislativo até o ato de sua realização. Rio de Janeiro: Typographia da Associação 
do Despertador, dirigida por F. de S. Torres Homem, 1840, P. 116.  
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Vasconcelos, aproveitando para se defender de acusações sofridas à época em que 

defendeu a proposta da regência da princesa, colocava-se ao lado da figura de D. Pedro II e, 

portanto, salientava seu apoio aos herdeiros da Casa de Bragança. Durante as batalhas pelas 

fileiras do governo imperial, o líder do Regresso revelou-se capaz de articular forças políticas 

e dividir grupos. Por outro lado, os jovens jornalistas d’O Cronista analisavam a conjuntura e 

deixavam suas opiniões, que demonstraram uma imprensa plural e em constante dinâmica, tal 

como foi o período regressista e tal como se apresentaram as incertezas próprias à realidade 

histórica da política.  

Neste sentido, o momento do Regresso representou um momento de pensar nas 

soluções viáveis aos percalços que o recente Estado nacional enfrentava e às propostas em 

torno das maioridades ilustraram bem este processo. Entretanto, a sobrevivência do Império 

brasileiro e de suas instituições não dependia somente das figuras da realeza Bragantina. 

Levada pelo turbilhão liberal do século XIX, a antiga colônia portuguesa teve um movimento 

constitucional que culminou com uma carta outorgada em 1824 e que, dez anos mais tarde, 

teria um Ato Adicional. Uma das bandeiras do Regresso seria a “interpretação” deste último e 

os personagens aqui elencados debruçaram-se sobre o tema.  

 

4.2 – Crônicas do Regresso: entre atos e interpretações  

 

 O ano de 1834 foi um divisor de águas na história política do Império brasileiro. Após 

a abdicação do primeiro Imperador, em 1831, e a reestruturação das forças que compunham o 

governo do Estado, a pauta da constituição foi um assunto constante nos espaços de discussão 

da sociedade. O problema dividiu grupos políticos e revelou uma intensa disputa em torno das 

atribuições do poder central e daquelas que deveriam ser alçada provincial. Este contexto 

gerou um significativo debate em torno dos conceitos de centralização e descentralização, 

bem como do modelo ao qual a monarquia brasileira teria aderido ou deveria aderir. O 

referido debate atravessou as páginas da historiografia sobre o período imperial, 

acompanhado de uma polêmica em torno da questão. 

 Dentre os autores que fizeram a discussão sobre o tema, existem aqueles que 

entenderam o Estado imperial como um corpo político-administrativo centralizado. Deste 

modo, apesar das demandas em torno do federalismo aparecerem no período das Regências e, 

sobretudo, com o Ato Adicional, o Regresso representaria o arrefecimento do poder 
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provincial e o fortalecimento do centro. Neste sentido estão os trabalhos de José Murilo de 

Carvalho e Gabriela Nunes Ferreira. 51  

 Outra importante tese que diz respeito ao problema é a de Ilmar Mattos. O autor 

salienta o Regresso como um período de redefinição da liberdade propugnada no conturbado 

período regencial. Neste momento seria formado o núcleo dos Saquaremas, grupo que se 

consolidaria na direção do Estado imperial. As prerrogativas do executivo seriam fortalecidas 

à medida que os regressistas iriam impor seu predomínio no “mundo do governo”. A 

centralização ocorreria, em grande parte, a partir de um projeto político respaldado pelo 

discurso da “organização” e da “ordem”. 52  

 Para além dos trabalhos que destacam a centralização das atribuições relativas ao 

Estado imperial, alguns autores prezam pela opinião do federalismo como uma prerrogativa 

que se consolidou no Ato Adicional. Neste sentido, a reforma teria permitido um arranjo que 

dirimiu os atritos entre o centro e as províncias, atendendo aos interesses de ambos e 

consolidando a monarquia a partir destas dimensões política e administrativa. 53 Percebe-se, 

em meio a estas discussões, o quão amplo e complexo é o processo de consolidação do Estado 

monárquico e do seu corpo de leis.  

 No cerne do problema histórico que envolve o debate entre centralização e 

descentralização, tem-se o processo que levou à promulgação do Ato Adicional como o 

resultado de uma intensa experiência constitucional que envolveu forças sociais com 

interesses diversos. Desde as reuniões da Assembleia Constituinte, passando pela sanção da 

carta por Pedro I até as discussões sobre a necessidade da modificação das leis, os espaços do 

legislativo e da imprensa foram palco de acalorados debates. 54 A insatisfação com alguns 

pontos do primeiro corpo de leis do Império tornava-se, cada vez mais, latente e emanava 

principalmente dos grupos políticos provinciais organizados em torno de suas demandas 

específicas. A acumulação de poder do Estado monárquico, sediado no Rio de Janeiro, não 

agradava a muitos grupos que, das suas províncias, podiam muito bem vislumbrar, com as 

discussões em torno das prerrogativas do liberalismo constitucional, as novas possibilidades 

na garantia de seus interesses. 

                                                        
51 CARVALHO, José Murilo de. “Federalismo e centralização no império brasileiro: história e argumento”. In: 
Pontos e bordados: escritos de historia e política. Belo Horizonte: UFMG, 1999, pp. 155-188; Idem. A 
construção da Ordem: a elite política imperial. Brasília: UnB, 1981; FERREIRA, Gabriela Nunes. Op. Cit.,pp. 
23-63.  
52  MATTOS, Ilmar Rohloff. Op. Cit., pp. 150-153.  
53 DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005; 
SLEMIAN, Andréa. Op. Cit., pp. 231-302.  
54 Um estudo sobre o processo das discussões em torno da Constituição do Império pode ser encontrada em: 
SLEMIAN, Andréa. Op. Cit.  
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No que se refere ao aspecto das mudanças no corpus das leis do Império brasileiro, o 

primeiro lustro dos anos 1830 teve dois momentos importantes, ambos apontaram para uma 

modificação das funções políticas, administrativas e judiciais no âmbito provincial: “O 

Código do Processo Criminal é publicado a 29 de novembro de 1832, mês e meio depois da 

publicação da lei de outubro de 1832 sobre as bases da reforma constitucional”. 55 O Código 

do Processo Criminal de 1832 ampliou as atribuições e os poderes do Juiz de Paz, cargo 

regulamentado em 1827; já as bases da reforma constitucional precederiam o Ato Adicional e 

fariam parte de um processo de discussões e deliberações nas instâncias do legislativo.  

As demandas relativas à reforma da Constituição versavam principalmente sobre o 

deslocamento de algumas responsabilidades político-administrativas para o eixo provincial, 

ou pelo menos sobre possíveis modificações dos arranjos que sustentavam tais 

responsabilidades. Além da questão centro-província, mas não desvinculada da mesma, 

discutia-se a estrutura das instituições mais próximas ao poder central – Senado e Conselho de 

Estado – bem como as atribuições do Poder Moderador. Portanto, sinalizando para um 

questionamento do poder monárquico, todo este processo de discussões resultaria no texto 

apresentado pela comissão encarregada da reforma, texto este resumido no substitutivo do 

deputado Miranda Ribeiro. 56 Tal projeto, concluído em 1831, pontuava: 

 
A transformação do governo do Brasil numa “monarquia federativa”; o 
reconhecimento de apenas três poderes políticos (as atribuições do moderador “que 
forem conveniente conservar” passariam para o executivo); o Senado eletivo e 
temporário; a diminuição do tempo da legislatura para dois anos; a supressão do 
Conselho de Estado; a conversão dos Conselhos Gerais de Províncias em Assembleias 
Legislativas; a divisão das rendas públicas em “nacionais e provinciais”; e a exigência 
para o Executivo apresentar por escrito as razões de uma eventual recusa à sanção de 
lei aprovada na Assembleia. 57  
 

 Apesar de uma base que contemplava várias modificações na dinâmica centro-

província, o Senado apresentou resistências frente à Câmara e vetou o projeto. A 12 de 

outubro de 1832, as duas casas promulgavam uma lei que conferia o direito de reforma 

                                                        
55 CSTRO, Paulo Pereira de. Op. Cit., p. 28. Para um estudo sobe as questões de ordem jurídica no Império 
brasileiro e as discussões em torno das mesmas, ver: FLORY, Thomas. El Juez de Paz y el Jurado en el Brasil 
Imperial, 1808 –1871. Control social e estabilidade política en nuevo Estado. México. Fondo de Cultura 
Econômica, 1986. 
56 José Cesário de Miranda Ribeiro (visconde de Uberaba) nasceu em Minas Gerais, em 1792. Formou-se em 
direito na Universidade de Coimbra e seguiu carreira de magistrado. Na política, representou a província de 
Minas desde a Constituinte até o ano de 1844, quando foi eleito senador por São Paulo. Foi conselheiro de 
Estado e membro do IHGB. Ver: SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino. Op. Cit., p. 382. 
57 SLEMIAN, Andréa. Op. Cit., p. 243.  
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constitucional aos deputados da legislatura vindoura (1834-1837). A lei indicava as 

possibilidades: 

 
(...) de o Senado poder reunir-se independentemente dos deputados (art. 49), de existir 
um Conselho Geral de Província também na capital do Império (art. 72), de os 
mesmos Conselhos Gerais poderem ser convertidos em Assembleias Legislativas 
Provinciais (vários artigos), de a Regencia permanente ser unitária (art. 123), e de o 
Conselho de Estado poder ser suprimido (vários artigos). 58 
 

Como se percebe, o processo histórico que envolve a promulgação do Ato Adicional 

revela uma complexa trama. As discordâncias em torno da questão se apresentavam em forma 

projetos e interesses em conflito, tal fato revela uma instigante dimensão política relacionada 

aos três grupos que dominavam a cena pública à época.  

O Senado, casa ligada às forças caramurus, tentava conter o afã reformista que 

emanava, desde o início da década de 1830, da ala exaltada. Este embate de forças deixava os 

então moderados em um difícil campo de batalha, pois, as opiniões sobre a reforma não eram 

unânimes entre os membros desta facção. Assim, o problema dividia os grupos políticos, 

internamente e externamente, naquele momento: “(...) o principal item em pauta das reformas 

era, desde o início, a questão do sistema de governo, que opunha os federalistas exaltados, os 

unitários caramurus e os indecisos moderados, estes, ainda por cima, confusamente divididos 

entre si”. 59  

À época, nomes como o de Feijó, Evaristo e Vasconcelos figuravam sob a égide 

moderada e, este último agente, teve participação central na promulgação do Ato Adicional, 

compondo a Comissão Especial para a “redação das reformas da Constituição”. Entretanto, 

diante dos percalços encontrados no caminho da mudança, ao final das discussões o próprio 

Vasconcelos parecia não estar certo sobre a pertinência do Ato:  

 
Foi muito grande (...) a ação de Vasconcelos nesse passo da nossa história política. 
Redigindo o projeto, defendendo-o sem descanso em mais de três meses de debates, 
parece que não ficou satisfeito com o texto definitivo. É conhecida a versão segundo a 
qual, ao entregar aos seus companheiros de Comissão a redação final, feita de acordo 
com as emendas votadas pela Câmara dissera: “Entrego-lhes o código da anarquia”. 60  
 

Vasconcelos representava a ala moderada em toda a sua indecisão sobre a adequação 

das reformas à realidade política do Império em 1834. De todo modo, as mudanças foram 
                                                        
58 SLEMIAN, Andréa. Op. Cit., p. 261.  
59 BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. Op. Cit., p. 59.  
60 SOUZA, Octávio Tarquínio de. História dos fundadores do Império do Brasil (volume V): Bernardo Pereira 
de Vasconcelos e Evaristo da Veiga. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972, p. 147.  
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aprovadas. Dentre as modificações de maior amplitude, destacaram-se a conversão dos 

Conselhos Gerais de Província em Assembleias Provinciais; a extinção do Conselho de 

Estado; a definição das regras para a eleição de regente único. Entretanto, apesar das medidas 

que redistribuíram o poder a nível provincial, resguardou-se a vitaliciedade do Senado. 61 

Neste contexto, a configuração dos grupos políticos mudaria sensivelmente, exaltados 

e caramurus se desarticulariam. Assim, fosse com vistas ao esvaziamento das propostas 

exaltadas, fosse para conter a suposta ameaça “restauradora”, o grupo de maioria na Câmara 

aprovaria as mudanças na Carta de 1824 e, com elas, as vicissitudes internas viriam à tona:  

 
(...) a vitória, que implicou em uma transação com os exaltados e mesmo com os 
caramurus no Senado, teve um alto custo para os moderados; trazia consigo o germe 
da derrota, tamanha foi a divisão que suscitou no partido e tantos foram os problemas 
ocasionados pelo Ato Adicional, abrindo as portas para o Regresso. 62 
 

Ao que parece, as implicações jurídicas e administrativas da reforma de 1834 não se 

dissociavam da sua dimensão política. Para além da questão da distribuição dos poderes entre 

as instituições do Estado imperial no centro e na província, a mudança redirecionou as 

articulações entre os grupos políticos. Dessa maneira, a divisão dos moderados apontaria para 

a desarticulação do próprio grupo e, consequentemente, para a definição de novos horizontes 

no espaço público.   No decorrer dos anos, entre 1834 e 1837, a Constituição continuou na 

pauta das discussões políticas e o “Ato Adicional” seria visto de modo diverso, inclusive por 

Vasconcelos, o qual aprovara, com ressalvas, o “código da anarquia” e que pugnaria pelo 

sofisma da “interpretação” do texto.  

Estariam abertas as “portas do Regresso”. Se o Ato Adicional representou a relativa 

vitória da perspectiva descentralizadora, ao mesmo tempo arrefeceu os ânimos reformistas e 

sinalizou para o Regresso que, por sua vez, preparou o terreno para a reestruturação da 

monarquia em vários sentidos. Através de um reavivamento imagético, simbólico e 

institucional, os ritos da Corte e as instituições que a circundavam voltavam a ser discutidos 

na pauta regressista, que incluiria a revisão do Ato. Neste contexto, além de Vasconcelos, a 

figura de Paulino José Soares de Souza seria central, sendo deste último o projeto de 

                                                        
61 Para análises consistentes sobre o processo de modificação da Constituição, bem como as implicações do 
mesmo, ver: DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit., 81-155; SLEMIAN, Andréa. Op. Cit., pp. 231-302.  O Ato de 
1834 pode ser encontrado, na íntegra, em: Coleção de Leis do Império do Brasil - 1834 , Página 15 Vol. 1 
(Publicação Original). Disponível em: http://www.camara.gov.br.  
62 BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. Op. Cit., pp. 68.  
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interpretação apresentado à Câmara em 1837. 63 O assunto gerou polêmicas e discussões no 

espaço público da Corte, bem como contribuiu para intensificar a clivagem 

regressistas/progressistas, opondo os que defendiam a mudança de 1834 e os que a 

repudiavam. Justiniano José da Rocha e Firmino Rodrigues Silva, como de costume, não se 

furtariam às análises de um assunto tão polêmico. 

A primeira vez que O Atlante discutiria a questão de uma possível reforma do Ato 

Adicional, a análise se debruçaria sobre as ações do governo de Feijó. Segundo o redator, o 

afã reformista partia do Ministério que: “(...) quer modificar a reforma, porque tem medo dela, 

dos direitos que deu às Provincias, e daqueles que estas podem ir usurpando”.  64 O referido 

Ministério apresentava-se em uma delicada situação, pois: “Em mesmo tempo tem ele medo 

de bulir na reforma, – que as Províncias talvez não cedam com facilidade os direitos que lhes 

foram concedidos”. 65 Diante da situação, estaria em uma posição indecisa: “Eis a posição do 

Ministério: medo dos doui lados, indecisão, irreflexão (...)”. 66  

As emaranhadas linhas da política ministerial eram destacadas na análise e, segundo o 

jornalista, os refluxos da Cisão Moderada se fariam sentir no que se referia ao assunto da 

interpretação do Ato Adicional: “O Ministério há de decidir-se, e provavelmente se há de 

decidir no sentido que anunciamos no período antecedente, unir-se à defecção, e adotar a 

retrogradação mitigada”.  67 Ao que parece, da “defecção” à qual o periódico se referia, fariam 

parte indivíduos que se separaram da ala moderada, como Vasconcelos, e a possível revisão 

do Ato de 1834 uniria novamente as lideranças do grupo em torno de uma “retrogradação 

mitigada”. Assim, o caminho para o Regresso, pela via da interpretação, gerava uma nebulosa 

percepção dos arranjos políticos. Ao final do assunto, a costumeira opinião da folha periódica 

iria aparecer:  

 
Nós porém não examinaremos se todos os artigos da reforma foram legalmente 
votados; não examinaremos se cautela prudencial presidiu a todas essas alterações; se 
todas elas acham apoio na reta razão: não indagaremos tudo isso, mas sustentar-las-
emos todas, porque não nos bastam dois anos de experiência para condenar 
instituições políticas – que na vida de uma Nação doui anos, não equivalem a dois dias 
na vida de um homem. Sustentaremos tudo quanto está, porque a maior necessidade 
do Brasil, depois da de um hábil Ministério é estabilidade: desde 1821 andamos em 
continuados vai e vens revolucionários; tempo é de parar um pouco, e de consolidar o 

                                                        
63 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados. Sessão em 10 de julho de 1837. Brasília: Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acessado em 12/06/2012.  
64 O Atlante, nº 8 – 27/05/1836. 
65 Ibidem.  
66 Ibidem.  
67 Ibidem.  
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que se tem conquistado; mas nada de desandar, nada de perder o que a tanto custo se 
tem ganho (...) 68  
 

 A julgar pela passagem acima, os responsáveis pela folha periódica repudiavam 

qualquer meio de intervenção no Ato Adicional. Baseando-se na experiência conturbada da 

jovem nação, o redator exigia, antes de tudo, uma nova composição ministerial. Se se fizer 

uma relação entre o financiador d’O Atlante, Rêgo Barros, e as possíveis demandas políticas 

da sua província, Pernambuco, pode-se auferir que a não concordância com a intervenção era 

uma maneira de tentar preservar as prerrogativas que os grupos políticos regionais haviam 

angariado com a reforma de 1834. Neste sentido, a discussão referente ao modelo da 

Constituição parecia desdobrar-se em lutas travadas entre o centro do Império e suas fímbrias 

provinciais. As linhas do Regresso não estavam totalmente definidas e uma das principais 

pautas do movimento gerava muitas controvérsias entre os concêntricos círculos da oposição 

a Feijó e mesmo entre o corpo ministerial do padre de Itu. Os promulgadores do Ato 

Adicional teriam percebido, assim como o fez Bernardo Pereira de Vasconcelos, fragilidades 

na sua própria obra? Independentemente da resposta a esta questão, as discussões e debates 

não deixaram de aparecer na imprensa da Corte e no periódico O Cronista que, ainda em 

1836, salientava: 

 
Foi arguido o Ministro por não simpatizar com as ideias monarquistas... Também essa 
arguição foi dos nossos ultra. – O ministério, defendendo-se pelo orgão do Snr. Limpo 
de Abreu, mostrou que tal increpação lhe não cabia. Ele não é republicano, nem 
democrática a sua tendência, o que temos de democrático entre nós foram essas 
instituições com que a Câmara de acordo com o espírito nacional, e a opinião pública 
nos dotou no ano de 1834. Instituições contra as quais dá-se hoje a reação que todos 
sentimos, mas que por fim hão de sair vitoriosas. 69  
 

 A opinião emitida condiz com a que outrora havia aparecido no periódico O Atlante. 

Segundo o redator, a cena política da Corte abrigava uma disputa entre os “ultra” e os 

ministeriais, entre os monarquistas convictos e um Ministério acusado de “republicano” e 

“democrático”. Se antes Justiniano destacaria, em sua folha, os períodos conturbados – de 

ação – que se sucediam desde 1821, desta vez seria a hora de atentar para uma suposta 

“reação” a ser desencadeada por uma intervenção na Constituição. Entretanto, o assunto sobre 

a interpretação da lei de 1834 ficaria um bom tempo sem figurar nas crônicas de Justiniano e 
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Firmino. Em 1837, às vésperas da renúncia de Feijó, a questão voltaria a ser discutida em 

artigo intitulado “Movimento Politico da Europa Actual”, onde se lia: 

 
(Tão bem escrito nos pareceu este artigo publicado em 1834 no jornal New-Political 
Register, e logo traslado para a Revista Britânica, que não podemos resistir ao desejo 
que nos tirava por traduzi-lo e imprimi-lo em nosso jornal. Certo os nossos leitores o 
acolherão com bondade e prazer; e a eles pedimos, rogamos aos nossos estadistas 
hajam de meditar sobre ele, principalmente na parte em que se fala da América. 
Fomos anti-reformistas, julgamos o ato addicional como poderoso elemento do 
desmoronamento do império, pensamos que a divisão feita não tem por fim 
centralizar, mas respeite-se o ato addicional, e vamo-nos ligando por mútuos 
interesses, por mútua fraqueza: - nós o esperamos quando na administração houverem 
homens que não pensem que o Brasil é o Rio de Janeiro – perdão pelo parêntesis). 70    
 

 Pelo visto, a opinião dos redatores das crônicas mudara sensivelmente, desta vez 

aparecia a legislação de 1834 como um fator que fragilizava o Império brasileiro, legislação 

para a qual não estariam preparados os homens do governo. Portanto, apesar de uma 

argumentação inserida em um artigo que analisaria o contexto político na Europa, Justiniano e 

Firmino pareciam mudar suas opiniões acerca dos rumos que a Constituição havia tomado em 

1834. Para isso, abriram apenas um “parêntesis”, pois a pauta do Ato Adicional não voltaria a 

aparecer no artigo. Contudo, o assunto voltaria ao final deste mesmo número, onde viria uma 

nota intitulada “Boato”: 

 
Dizem-nos que uma cabala ou partido existe, que está à espera da partida do exm. 
Regente para erguer à frente, e em fusão geral das duas câmaras propor a anulação do 
ato adicional, - por haver sido feito sem a interferência do senado, – e a restauração de 
uma regência trina. – Qualquer que seja nossa opinião sobre o ato adicional, não 
podemos de modo algum acreditar em semelhantes boatos, nem na existência de 
semelhantes planos; não nos podemos capacitar que gente exista tão cega em política, 
que não veja que esse imprudente coup d’etat daria em resultado imediato a 
aniquilação do Brasil. 71  
 

 Ao que parece, Justiniano e Firmino tentavam se desvencilhar da questão relativa ao 

Ato Adicional, discutida na câmara a partir da proposta de Uruguay, com o argumento do 

temor de um suposto “golpe de estado”. Mesmo que não concordassem com a reforma de 

1834, a opção de se substituir o regente desestabilizaria o país e com tal ideia não poderiam 

compactuar. Como é sabido, a 19 de setembro, três dias após a publicação d’O Cronista, Feijó 

renunciava. Golpe de Estado ou não, o rumo das instituições políticas imperiais e da própria 

Monarquia mudariam após esse fato. Vasconcelos, e seu gabinete, iria dar peso aos afãs 

                                                        
70 O Cronista, nº 97 – 16/09/1837.  (Grifos do autor).  
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regressistas e adensar o argumento a favor da interpretação do Ato.  A “profecia” entoada no 

“Boato”, em parte, cumprira-se.  

 Após todas estas voltas e astutas argumentações em torno da questão, o periódico das 

crônicas voltaria com o artigo sobre o “Movimento político na Europa atual” no número 

subsequente. Apareceria, desta vez, o trecho relacionado à “América”, para o qual o redator 

havia solicitado uma atenção especial dos estadistas. Cumpre analisá-lo: 

 
 (...) a América assemelha-se à Rússia em mais d’um respeito: são dois países que se 
formam, cujo futuro parece gigantesco, e cujo presente não passa d’uma expectativa. 
Que diriam os graves políticos da nossa Europa se o despotismo da Rússia adotasse 
formas republicanas, e se o federalismo democrático da América chegasse com o 
andar dos tempos às instituições monárquicas? Não se admiraria o filósofo. Vede 
todas as demarcações territoriais que cortam o vasto território americano do sul ao 
setentrião, e que, não cessando de invadir os terrenos selvagens, prometem reunir cedo 
ou tarde as repúblicas meridionais, as repúblicas do Norte e as possessões Inglesas do 
Canadá. 72 
 

 A meticulosa análise comparativa lançava dados instigantes, buscando semelhanças 

entre a América (no caso os EUA) e a Rússia a partir da sua extensão territorial de 

significativas dimensões e relacionando tal característica aos sistemas políticos de ambos os 

países. Continuando o artigo, desenvolvia-se a questão relativa aos problemas entre a 

heterogeneidade da população “americana” e a necessidade de estabilidade do seu governo 

comum:  

 
Que interesses diferentes virão desenvolver-se, quando, em lugar de populações 
semeadas aqui e ali, que não procuram agora outra coisa que não seja amanhar a terra, 
deitar abaixo as árvores, construir cidades, multiplicar rebanhos, tiverdes uma 
multidão de nações distintas, como na Europa, apertadas, rivais em poder e comércio? 
Que chefes atrevidos lançarão mão da autoridade? Que aristocracias nascerão? Que 
serviços prestados ao povo fundarão novas dinastias? A ninguém é dado sabê-lo; mas 
é impossivel esperar que essa mesma civilização de amanho, de cultura, de 
construções e preparativos possa eternamente satisfazer as necessidades de todas estas 
nações em progresso. 73 
 

 Se observada a linha argumentativa, percebe-se que o processo de desenvolvimento 

material e econômico da população geraria um problema em torno das identidades políticas e 

sociais nas diferentes partes do país e, diante das diferenças entre estas “nações”, qual seria a 

solução? Independente da resposta a tão difícil questão, o desfecho seria trágico e 

imprevisível:  
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É igualmente impossível que não haja guerras; que com o aumento da população não 
mudem grandes catástrofes o ordinário curso das coisas, e que as instituições feitas por 
este país se não tornem insuficientes e incompletas. Mostre-se o perigo e 
imediatamente se fará sentir a necessidade de centralização. Força será reforçar o 
poder, ou em proveito d’uma casta militar, ou para servir uma associação sacerdotal, 
ou mesmo nos interesses d’um chefe único e poderoso, o que de certo não seria 
pequeno motivo de admiração para os Americanos de hoje. Se o que vemos no futuro 
é inexato, parece-nos ver germinar no imenso torrão da America, ainda quase 
deserta, todos os elementos de todas as instituições políticas. 74  
 

 De acordo com a análise traduzida pelo Cronista, a instabilidade das instituições 

políticas federalistas parecia ser um problema identificado a um dos gigantes do Novo Mundo 

e a sua pluralidade de recortes econômicos e sociais iria resultar na necessidade futura de 

“centralização”. Entretanto, diante de um “futuro inexato”, a conclusão se dava por um 

contexto vário, onde germinavam “elementos de todas as instituições políticas”. Portanto, a 

América (os EUA) era colocada ante um desafio: definir suas instituições políticas no sentido 

de evitar seu desmembramento e o conflito entre as suas partes. Neste sentido, assim como no 

dito “torrão da América”, o “florão da América” também enfrentava um processo semelhante. 

O fato d’O Cronista pedir a atenção dos estadistas a esta parte do artigo não fora em vão, os 

Estados nacionais americanos de grande extensão territorial e de população igualmente 

extensa e heterogênea estariam diante de um desafio em comum. EUA e Brasil teriam que 

definir seus modelos políticos e institucionais diante de um mosaico de opções e ideias, 

caracteristicamente relacionado a um período de transição e mudanças nos códigos da cultura 

política liberal do ocidente. No caso do artigo analisado, o projeto da centralização das 

instituições políticas aparecia como uma necessidade para manter a América, em expansão 

demográfica, unida.  

Entre o Ato Adicional e sua interpretação, os parênteses da conjuntura internacional 

revelavam um quadro de comparações históricas e sociais no periódico de Firmino e 

Justiniano e, para além desta ampla análise, o assunto da interpretação voltaria em artigo com 

título simples e direto, “Centralizadores e federalistas”. Dizia o artigo: 

 
O ato adicional, ou a lei de 12 de agosto de 1834, com a devida venia do chefe da 
oposição atual, o campeão da maioria da assembleia mineira, veio pela importância 
das suas determinações, pela deslocação de direitos de uns para outros poderes, prestar 
aos partidos uma nova fisionomia, imprimir no espírito público um movimento novo 
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que ora lento, ora apressado deve perpetuar-se atravez de uma série infinda de 
gerações. 75  
 

 Traçando um histórico da reforma constitucional de 1834, o artigo apontava a 

anuência do chefe dos opositores aos regressitas, que provavelmente seria Montezuma ou 

Limpo de Abreu, com relação ao fato e as modificações que o mesmo acarretara no interior 

dos grupos políticos. Continuando a análise:  

 
As opiniões diversas que extremaram entre si os membros da grande família brasileira 
desapareceram entre um pensamento mais elevado, mais nobre, mais capaz de ligar 
indivíduos a um centro para o qual converjam todos os interesses individuais, todas as 
considerações secundárias. Os grandes edifícios que ate então existiam levantados e 
firmados pelo constante desvelo dos partidistas de então esboroaram-se, os materiais 
foram confundidos e nivelados na mesma planta, mas somente para serem de novo 
erguidos, e construirem novos edifícios mais duradouros, e mais consentâneos às 
novas necessidades.  Os centralizadores e federalistas surgiram da massa comum em 
que se haviam confundido os moderados e os exaltados. 76  
 

Destacando as denominações e rótulos que os grupos políticos adquiriam ao longo das 

disputas pela direção do Estado e da sociedade Imperiais, o redator procurava delimitar uma 

suposta “origem comum” entre “federalistas” e “centralizadores”, ou seja, “progressistas” e 

“regressistas”. Deste modo, 1834 teria sido um momento de síntese de propostas e de 

pensamentos, resultado de um processo comum a uma sociedade que deveria enfrentar seus 

problemas administrativos e onde:  

 
Sempre que a ambição de subir legalmente ao poder não é um crime, e a liberdade de 
pensamento uma heresia, impossível se torna que todos os membros de uma grande 
nação encarem sob o mesmo ponto de vista os complicados problemas da 
administração social. Uma lei pois de tamanha importância, aquela que despiu o 
governo central de inúmeras atribuições para conferi-las às administrações provinciais, 
devia ser um novo tema de discussão lançado ao capricho de todas as vontades, à 
análise de todas as inteligências. 77  
 

 O constante movimento da política, suas ações, reações e transações. Nos dizeres do 

texto, a pluralidade das ideias em voga e o espaço legítimo de discussões daquela sociedade 

eram dimensões que permeavam as análises e projetos em torno da constituição, aspectos que 

deveriam prevalecer durante as discussões sobre o Ato Adicional de 1834. Em consequência 

deste último, segundo O Cronista:  
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O elemento federal havia (...) ganho um terreno imenso, ele contou com o entusiasmo 
de uma época revolucionária para ser proclamado como a única via de salvação. Além 
disso honrosos precedentes o recomendavam a estima do país, prescindindo das 
circunsâancias especialíssimas dos estados Norte Americanos, os nossos estadistas 
pareciam atribuir todo o progresso material dessa nação à influência do elemento 
federal, então as simpatias populares rodeavam quase todas as instituições americanas, 
cuja a notícia chegava até nós; e tal foi a cegueira dessa época de exaltação para tudo 
quanto provinha dos Estados Unidos, que até Aquiles Murat foi considerado como um 
grande publicista (...) 78  
 

 Novamente, a conjuntura dos EUA aparecia nas análises de Justiniano e Firmino. 

Neste sentido, a reestruturação das atribuições jurídicas e administrativas que ocorrera no 

Brasil em 1834 teria sido influenciada pelo modelo descentralizado norte-americano, modelo 

apontado como frágil e ineficiente no artigo do dia 20 de setembro de 1837. Tal questão 

demonstra a importância que o problema em torno do debate relativo ao binômio 

centralização/descentralização representava no momento do Regresso Conservador. Diante do 

problema, a opinião da folha apareceria: “Que fazer então em tão arriscadas circunstâncias? 

Desrespeitar o ato adicional? Anulá-lo? Isso nunca: o ato adicional é a lei do país e cumpre 

sustentá-la a todo custo”. 79 Como se pode perceber, as opiniões do periódico evidenciavam 

uma tensão entre o desejo de manter o Ato Adicional e a necessidade de maior centralização. 

Neste sentido, dois números após o artigo, a continuação das análises viria:  

 
Em quanto ao ato adicional (...). Cumpre que aproveitemos todo o vago e 
indeterminado d’essa lei defeituosa, embora diga o que quiser em contrário o redator 
do Astro, a favor dos poderes supremos do estado. As províncias não estão concordes 
na verdadeira inteligência do ato adicional, cada uma o entende de uma maneira 
particular, preciso é pois aproveitar da divergência que entre elas existe e, sem ofender 
a lei, revestir de poderes, centrais de todas aquelas atribuições, que não foram clara e 
distintamente outorgadas as assembleias provinciais. Para ir conseguindo este 
resultado, urge que o governo quanto antes va-se mostrando enérgico e zeloso de suas 
atribuições. 80  
 

 Não era preciso anular a lei de 1834, mas o primado da centralização embasava a 

argumentação e colocava esta prerrogativa como a solução para a discordância das províncias 

quanto ao Ato. Ao longo do tempo, Justiniano e Firmino iriam se alinhando aos defensores da 

Interpretação. Neste sentido, o periódico sugeria algumas iniciativas a serem tomadas por 

parte do governo e, portanto, do novo gabinete chefiado por Vasconcelos:  

                                                        
78 O Cronista, nº 157 – 20/03/1838. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, nº 159 – 24/03/1838.   
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(...) primeiro não conservando nem um so momento o presidente que ousar resistir às 
suas determinações, segundo exercendo como suas as atribuições que não foram 
inquestionavelmente concedidas às provincias; terceiro conservando também todas 
aquelas, que não lhe podiam ser tiradas por não haverem sido julgados reformáveis os 
artigos da constituição, que as sancionou. 81 
 

 Se se atenta para os pontos discutidos no Ato Adicional, percebe-se que as sugestões 

d’O Cronista estavam relacionadas aos mesmos. A estrutura política do Império estaria em 

segurança tão logo o governo central conseguisse controlar as presidências provinciais e 

algumas de suas atribuições. O ponto central das discussões era destacado e a folha, mesmo 

com suas argumentações envoltas em idas e vindas, passaria a analisar os resultados negativos 

da reforma de 1834: “O ato adicional (...) dispersou o conselho do monarca, como uma turba 

de Fariseus, e expôs a realeza sem anteparo à censura da opinião, aos botes atrevidos do 

espírito de partido”. 82 Com o tempo, o adendo constitucional seria visto como um fator que 

gerou a desestabilização da monarquia, pois: “(...) aniquilando o conselho de estado, tornou o 

poder moderador uma monstruosidade política, principalmente as hipóteses da maioridade dos 

dezoito anos”. Neste sentido, alguns meses depois, para Justiniano e Firmino, a reforma já 

seria bem vinda e necessária:  

 
A câmara dos deputados tem n’estes últimos tempos sido alvo de todas as atenções. 
Ninguém há ali verdadeiramente interessado na prosperidade do país, que deixe de 
reconhecer os serviços importantes que uma interpretação conscienciosa e ilustrada do 
ato adicional deve prestar à manutenção da integridade do império. 83  
 

 O Conselho de Estado, a monarquia, a maioridade e a prosperidade do país, todas estas 

dimensões da realidade histórica coeva tinham, na argumentação do periódico O Cronista, um 

centro de convergência: o Ato Adicional e o processo que envolveu sua promulgação, bem 

como sua possível interpretação. Assim, a harmonia entre os interesses da sociedade e do 

Estado imperiais estaria nas mãos da Câmara dos Deputados:  

 
A legislatura de 1838, compenetrada da necessidade de uma tal interpretação, lançou 
mãos à obra, e em breve o país lhe deverá um dos eminentes serviços que lhe podia ser 
feito. A discussão há sido circunspecta e sisuda como o pedia a natureza do assunto. 
As declamações banais foram deixadas de parte, e tanto nos discursos dos deputados 

                                                        
81 O Cronista, nº 159 – 24/03/1838.   
82 Ibidem, nº 205 – 17/07/1838.   
83 Ibidem, nº 229 – 13/09/1838.   
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membros da comissão como nos d’aqueles que impugnaram suas ideias tem-se notado 
o mais alto respeito à lei constitucional e aos interesses provinciais e gerais. 84  
 

 Porém, apesar do destaque para os trabalhos da Assembleia, a instituição legislativa 

não apareceria como um corpo unívoco no que se referia à questão da reforma. Para a folha 

das crônicas, relevante ação prestava certo Uruguai: “Entre tantos oradores que têm tomado 

parte na discussão, distingue-se o Snr. Paulino pela força irresistível de sua dialetiva, pela 

gravidade de seus discursos, e mais que tudo por um estudo refletido dos governos federais”. 
85  No curso dos argumentos, aparecia a justificativa para o elogio a Paulino:  

 

Não simpatizamos muito com homens que em tudo supõem-se entendidos e de tudo 
querem decidir ex cathedra. O Sr. Paulino ainda não organizou, e cremos que não 
organizará planos de estratégia; em nosso entender, é mais essa uma das razões porque 
o julgamos digno dos maiores elogios. 86 
 

 Os louvores ao pragmatismo de Uruguai não seriam em vão, pois, nos dizeres do 

texto, estariam prestando um justo elogio a um homem que sabia guiar o Estado. Seguindo a 

mesma lógica, o periódico iria inserir, em seus argumentos, a imprensa de oposição ao 

governo e suas opiniões sobre o Ato Adicional:  

 
Enquanto que na tribuna se ventilam as mais importantes questões sobre a 
interpretação do ato adicional, não pouco reparo há causado o silêncio da imprensa. 
Até o redactor do Aurora, tão zelador da lei de 12 de agosto, que julgou ser 
interpretação sinônimo de reforma e nos taxou de concorrermos para a destruição 
d’essa lei constitucional, tem estado mudo e quedo. O contemporâneo não faz mais do 
que protestar com o silêncio contra a intitulada reforma das reformas! 87 

 

E uma justificativa relativa às opiniões d’O Cronista sobre o tema discutido: 

 
Quanto a nós, em o principio d’este ano omitimos nossa opinião sobre o assunto, e 
como não sejamos infensos ao parecer da comissão e não tenhamos notícia de 
argumentos que o impugnem, por isto aprovamos com o silêncio a interpretação que 
se tem dado. 88  
 

 O Cronista dizia-se consentir de bom grado à Interpretação, enquanto mostrava o 

também consentido silêncio de protesto do Aurora Fluminense que, para Justiniano, parecia 

                                                        
84 O Cronista, nº 229 – 13/09/1838.  
85 Ibidem. 
86 Ibidem. (Grifos do autor). 
87 Ibidem. (Grifos do autor).  
88 Ibidem. (Grifos do autor).  
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não ter argumentos que impugnassem a revisão. Assim, o texto continuava suas análises, 

desta vez sobre a oposição ao governo regressista na câmara: 

 
A minoria da camara regozija-se no entanto pela posição em que a Colocára o 
sentimento de sua impotência. Duas veredas podia ela trilhar no momento atual, era 
confundir-se com o outro lado da casa e encarar a interpretação, não como uma 
medida de gabinete, senão como uma medida de notória utilidade pública, ou 
conservar-se na mais estranha oposição à interpretação do ato adicional, e, segundo 
seu louvável costume, combatêl-a em todas as suas partes. 89  
 

 Como de costume, o grupo antagônico não seria poupado nas críticas. Os espaços 

demarcados na imprensa e no parlamento faziam transparecer a opinião dos cronistas sobre a 

oposição a Vasconcelos e seus ministros, oposição esta que segundo o periódico: “No 

primeiro caso, seria contraditória, sujeitando-se ao despotismo da maioria; no segundo, trairia 

os interesses do país, opondo-se à satisfação de uma necessidade reconhecida por todos 

quanto pensam”. 90 Como se vê, para O Cronista, a oposição, senão era contraditória, estaria 

traindo os interesses do país ao combater a Interpretação. Nos dizeres de Firmino e de 

Justiniano, uma revisão da lei seria um ato de extrema necessidade, de salvação social. 

 Portanto, ao analisar a trajetória das opiniões dos periódicos aqui estudados sobre a 

questão do Ato Adicional e sua possível interpretação, podem-se vislumbrar algumas questões 

atinentes ao processo histórico que envolve o Regresso. Seguindo a pista destas 

argumentações e dos debates sobre o assunto, percebe-se enfim que a polêmica em torno do 

Ato Adicional, além de demarcar os posicionamentos políticos de regressistas/progressistas, 

foi, desde sua discussão nos início dos anos 1830, um problema que gerou divergências e 

dúvidas entre os homens da política imperial. Para Justiniano e Firmino, a questão apareceu 

em meio a tantas outras demandas da Imprensa e revelou suas oscilações de opinião, tão 

intimamente ligadas ao contexto das lutas políticas e às redes de contato próximas a 

Vasconcelos e Uruguai.  

Neste cenário, a interpretação do Ato Adicional em 1840, e a subsequente reforma do 

código criminal em 1841, sinalizariam para o fechamento dos caminhos institucionais por 

onde poderia passar o “carro revolucionário”, centralizando atribuições nas mãos do poder 

central, sobretudo do judiciário.  Ao mesmo tempo em que a opinião pública se mobilizava 

em torno de tais discussões, a corrida pelas fileiras do Paço Imperial parecia também 

mobilizar as forças políticas do Regresso. Portanto, tendo em vista a permanência da Casa de 

                                                        
89 O Cronista, nº 229 – 13/09/1838.  
90 Ibidem. 
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Bragança no horizonte do Estado nacional, imprimir um projeto de ordem não significava 

apenas a centralização das atribuições jurídico-administrativas, era preciso reconhecer o peso 

simbólico e institucional que a própria figura real teria na dinâmica dos projetos políticos.  

Era preciso rever os atos e adiantar a maioridade de Januária, ou a de Pedro.  

 Entre atos e maioridades construíam-se as tramas do grupo regressista e, em meio às 

batalhas da imprensa na Corte, Justiniano e Firmino mudariam suas opiniões sobre ambos os 

temas. Se antes discordariam da Interpretação e das propostas de maioridade, com o tempo 

passaram a conceber ambas as ideias, que emanavam de Vasconcelos, Uruguai e outras 

figuras do Regresso Conservador. Neste processo, a ascensão de Araújo Lima e do Ministério 

de 19 de setembro de 1837 foram fatos de grande peso, pois, ao mesmo tempo, Justiniano 

passaria a se encarregar do Correio Oficial a pedido de Vasconcelos. Sendo jornalista do 

órgão oficial do governo, Rocha talvez não quisesse ou não pudesse mais polemizar com o 

político mineiro. O Regresso angariava, aos poucos, o apoio dos dois jovens jornalistas que 

mais tarde seriam os principais sustentáculos das demandas Conservadoras na Imprensa 

através do periódico O Brasil que, segundo Gondim da Fonseca, sucedera O Cronista em 

1840.91 

                                                        
91 FONSECA, Gondin da. Biografia do jornalismo carioca: 1808-1908. Rio de Janeiro: Liv. Quaresma, 1941, p. 
302.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O Regresso Conservador, Justiniano José da Rocha e a Túnica de Nesso  

 

 O Regresso, visto como um período de mudanças no panorama político da história do 

Brasil Império, pode ser considerado um momento de suma importância para a compreensão 

dos caminhos através dos quais Estado e sociedade iriam se relacionar a partir da redefinição 

da dinâmica dos grupos e instituições sociopolíticas imperiais. Levar a cabo uma “parada do 

carro revolucionário”, uma “requalificação” da liberdade, mais que o resultado de uma 

necessidade diante do conturbado período regencial, foi parte de um projeto que se configurou 

a partir do grupo chefiado por Vasconcelos e que capitaneou apoio, convergindo interesses e 

valores, de grandes proprietários, burocratas, intelectuais e, como destacado ao longo do 

trabalho, jornalistas. Neste contexto, vislumbrou-se a gênese de “um conjunto unificado tanto 

pela adesão aos princípios de Ordem e Civilização quanto pela ação visando sua difusão”, 1 

como tão pertinentemente apontou Ilmar Mattos. Portanto, a ação dos atores apresentados 

neste trabalho, através do complexo mundo da imprensa periódica, revelou a importância das 

múltiplas agências no processo de (trans) formação dos códigos da cultura política liberal, 

através da dinâmica do espaço público e das sociabilidades. Cronistas e Atlantes, imersos nas 

batalhas políticas da Corte Imperial, mostraram suas opiniões, análises, críticas e, com o 

tempo, alinharam-se aos princípios de “Ordem e Civilização”, em que pesem as discordâncias 

entre Justiniano e Firmino e Bernardo Pereira de Vasconcelos.  

 Assim, ao longo das análises feitas nesta pesquisa, a divisão dos grupos políticos em 

duas frentes, progressistas e regressistas, engendrou um processo onde a imprensa parecia ser 

o termômetro das disputas políticas, através de proposições e de oposições que valiam 

ascensões e quedas de Ministérios e até de regentes. Ao mesmo tempo, os periódicos 

agregavam valores que mostraram as tensões de uma sociedade politicamente diversa, 

formando códigos de uma cultura política de amarrações entre as novas concepções do 

liberalismo e os aspectos estruturais herdados do Antigo Regime. Diante das prerrogativas 

constitucionais e do primado da razão, ao mesmo tempo, a escravidão e o catolicismo 

apareciam como bases importantes na trama de uma monarquia constitucional que deveria 

estar apta a contornar os conflitos sociais, emanados das Províncias, que também eram 

políticos.  

                                                        
1 MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op. Cit., pp. 15-16.  
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Na dinâmica do Regresso, portanto, o estabelecimento de um modelo político que 

conferisse estabilidade ao Estado nacional passava pelas vias da repressão às revoltas que 

surgiam em vários pontos do território. Pela religião, no sentido do peso político que a Igreja 

e seus membros representavam no contexto da sociedade e do governo brasileiros.  Pela 

escravidão, a partir do momento em que a mão de obra suprida pelo tráfico se apresentava 

como a solução mais viável e rentável no sustento da empresa cafeeira. Pelas discussões e 

propostas em torno da pessoa do monarca e da constituição que, em 1834, fora reformulada 

com vistas a conferir maior autonomia aos poderes provinciais.  

Para vias de conclusão, pode-se auferir, a partir da pesquisa desenvolvida, que nos 

anos finais do período regencial assistiu-se a uma afirmação dos poderes de um Centro que 

agregou as Províncias. Tal processo não se deu exclusivamente por uma via constitucional, 

através da Interpretação do Ato Adicional. Como visto, Vasconcelos e seus companheiros de 

Regresso, inclusive Justiniano e Firmino, aproveitaram-se das vulnerabilidades de Feijó e o 

atacaram a partir de uma aliança com as fileiras do Clero afeito a Roma, nomeadamente D. 

Romualdo Antônio Seixas. Tal fato foi de suma importância para a derrocada do padre de Itu 

e, ao mesmo tempo, afastou as propostas do Clero reformista que pareciam ter vistas a uma 

excessiva expansão das liberdades.  

No que se refere ao problema da escravidão e do tráfico, que desde o início da década 

de 1830 sofria certa repressão por parte das autoridades, a proposta regressista consideraria a 

importância do comércio de cativos para a sociedade brasileira e pugnaria pela sua 

continuidade. Novamente, Vasconcelos protagonizaria as contendas em torno do 

cumprimento ou não da lei de 1831, defendendo a continuidade do tráfico. Desta vez, 

revelando as dissensões no grupo em formação, Cronistas e Atlantes discordariam do 

Campeão do Regresso, exigindo a repressão aos traficantes.  

As figuras da realeza e as leis do Império também foram assuntos centrais nas folhas 

analisadas. Para fazer frente a Feijó, a proposta da regência da Princesa Januária fora cogitada 

por Vasconcelos e, novamente Justiniano e Firmino mostraram-se contrários ao líder do 

Regresso. Já a Interpretação do Ato Adicional, pauta das mais importantes para os 

regressistas, teve uma resistência dos jornalistas durante algum tempo e foi, por fim, 

defendida pelos mesmos.  

Por fim, salienta-se que a força do Regresso Conservador teve a sua influência sobre 

os atores aqui estudados, sobretudo Justiniano, que se tornara responsável pelo Correio 

Oficial tão logo o Ministério chefiado por Bernardo Pereira de Vasconcelos subiu ao poder 

em 19 de setembro de 1837. Por mais que Justiniano trouxesse convicções contrárias ao 
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Campeão do Regresso nos seus textos, as forças políticas regressistas que se inseriam no 

espaço da imprensa pareciam vestir-lhe a única de Nesso, 2 como bem explicou o advogado 

de formação em 1855: “O jornalismo, dizia-nos outrora um amigo, é a túnica de Nesso que, 

vestida uma vez, agarra-se ao corpo e o queima, e não pode ser dele arrancada sem levar as 

carnes que aderiu”. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Na mitologia grega, Nesso era um centauro, barqueiro do rio Eveno, local onde encontrou Héracles que, 
atravessando a nado o rio, confiou sua companheira Dejanira ao centauro. Neste ínterim, Nesso tentou violar 
Dejanira e foi trespassado por uma flecha de Héracles. Ferido mortalmente, o centauro teria confiado a Dejanira 
um líquido para que ela embebesse em uma túnica e, se caso lhe faltasse o amor de seu companheiro, fazendo-o 
vestir a peça, a fidelidade voltaria. Entretanto, o líquido era um violento veneno (mistura do sangue de Nesso 
com o sêmen da tentativa de violação) e, quando Héracles vestiu a túnica embebida desse líquido, arrancava 
pedaços de carne a cada vez que tentava tirá-la, o que acabou por queimá-lo vivo. Ver: GRIMAL, Pierre. Op. 
Cit., 328-329. 
3 O Velho Brasil, novembro de 1854, apud CARDIM, Elmano. Op. Cit., p. 24.  
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