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Resumo 

Esta tese analisa o movimento intelectual da geração 1870. Procuro mostrar que 

as atividades intelectuais e políticas dos grupos que compõem o movimento eram 

indissociáveis. E, portanto, que o sentido de seus escritos deve ser buscado na 

conjuntura de crise do Império. Deste ângulo, verifica-se que o movimento 

intelectual foi um movimento de contestação da ordem imperial. Grupos 

socialmente heterogêneos, mas que partilhavam uma situação de marginalização 

política, recorreram a um novo repertório político-intelectual e à uma reiterpretação 

da tradição brasileira para exprimir sua crítica às instituições, valores e formas de 

agir do status que imperial. Positivismo, darwinismo, spencerianismo, novo 

liberalismo são, então, modalidades de um mesmo reformismo.

Abstract 

This thesis deals with the intelectual movement of the 1870's generation. 1 show 

that intelectual and political activities were essentially connected. Hence, the 

meaning of this movement should be related to the political context. The intelectual 

movement, thus, was a movement of contestation of the imperial arder. The 

movement's members did not have the sarne social origin, but they shared the 

experience of being marginalized politically. The movement's members mobilized a 

new political-intelectual repertoire and reinterpretate the political local tradition in 

arder to express their criticisms to the imperial status que, its institutions, its values 

and its forms of action. Positivism, darwinism, spencerianism and new liberalism 

are, in this way, modalities of reformism.
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"( ... ) quanto ao governo dos velhos, confesso que ( .. .) 

os velhos tiveram uma aclimatação mental 

que não satisfaz às necessidades do Brasil transformado, 

e da qual não conseguem sempre libertar-se, 

e que seria muitas vezes melhor, 

sobretudo em uma época de transição, 

que homens novos, representando idéias novas, 

governassem os destinos deste país. " 

(Joaquim Nabuco, 03/07/1885) 
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Introdução 

Esta tese trata do movimento intelectual surgido a partir dos anos 1870 no 

Brasil Império. Tomar idéias como tema é, para um sociólogo, sempre uma 

empresa complicada, pois para enfrentá-lo é preciso lidar, de algum modo, com 

toda a tradição da disciplina. 

A relação entre idéias e sociedade é uma questão constitutiva da 

sociologia e produziu bibliografia vultuosa. Os estudos contemporâneos 

continuam tentando sair do impasse entre supor a completa autonomia do campo 

intelectual e fazer uma simples associação de idéias a classes. 

Duas tentativas recentes de classificar este debate dividem as teorias 

conforme assumem ou não a autonomia do campo intelectual. No primeiro caso, 

Collins ( 1998) distingue quatro grandes gêneros: 1) a análise das idéias por si 

mesmas: a refração ou influência de sistemas de idéias uns nos outros; 2) a 

análise dos criadores de idéias, os "intellectual-hero", pela redução das idéias aos 

indivíduos que as produzem; 3) a análise das idéias por sua inserção na cultura, 

que por sua vez é um campo autônomo; 4) a abdicação pós-moderna por 

qualquer sistematicidade ou causalidade no estudo das idéias. No segundo caso, 

Wuthnow (1987:517ss), apresenta duas linhagens de associação de idéias a 

grupos sociais: uma que enfatiza a adaptação cultural como resposta à 

urbanização e expansão econômica, outra que apresenta as idéias como 

legitimação para classes. 

Não cabe aqui explorar os meandros dessa discussão, as vantagens e 

problemas de cada abordagem. Ressalto apenas que o debate contemporâneo 

gira ainda muito em tomo das insuficiências do conceito marxista de ideologia e 

da busca por novas mediações para a relação entre macroestruturas e sistemas 

de idéias. Além das reformulações culturalistas no interior do marxismo (como 

Willians, 1979; 1982; Jameson, 1985), e da sociologia do conhecimento de 

Mannheim, há tentativas recentes de redefinição do próprio conceito de ideologia 

(Wuthnow, 1992; Boudon, 1992), assim como a constituição da sociologia do 

campo intelectual de Bourdieu (1984) e a associação entre idéias e práticas 

políticas através da noção de "agency" (Swindler, 1986; McAdam, McCarthy & 

Zald, 1996; D'Anjou, 1996). 



Nesta introdução não discuto qual a melhor abordagem para a questão em 

abstrato, mas qual enfoque elucida melhor o meu tema. Por isso, trato 

inicialmente de avaliar as explicações disponíveis para o movimento intelectual 

contemporâneo à crise do Império. A seguir, apresento restrições às abordagens 

que o reduzem a correntes intelectuais européias - donde deriva mesmo sua 

nomeação como cientificismo, positivismo, spencerianismo, darwinismo social, 

novo liberalismo. Depois, apresento o modo como tratarei o movimento intelectual 

em estudo: ao invés de focar os sistemas de pensamento, tomo por ponto de vista 

as práticas sociais a que eles se vinculam. 

1. Movimentos intelectuais e crise do Império: principais linhas de

interpretação 

Quem se aventura no estudo do movimento intelectual oitocentista se 

depara com uma bibliografia muito desigual, em maior parte monografias sobre 

autores. O assunto aparece marginalmente nas macrointerpretações do Brasil de 

Raimundo Faoro (1976), Sérgio Buarque de Holanda (1990;1972) e Florestan 

Fernandes (1975), submetido às explicações da formação do estado e da 

sociedade nacionais. Também é incorporado nos estudos culturais sobre o 

período, usualmente de de modo vago: como um movimento teoricamente 

inconsistente, cujos membros se teriam interesse mais em temas teóricos 

universais que em questões nacionais 1.

Discuto aqui exclusivamente as abordagens diretas do problema, que dividi 

em grandes grupos, conforme sua ênfase explicativa na filiação doutrinária das 

vertentes brasileiras a congêneres européias ou sua caracterização como 

ideologia modernizadora de novos grupos sociais2 . 

1.1. História das idéias 

Uma linhagem muito influente definiu o movimento intelectual oitocentista 

como versão brasileira de correntes de idéias européias, passando a interpretá-lo 

em termos de gênese e desenvolvimento de "doutrinas" ou "escolas". Há duas 

1 Veja-se, por exemplo, a abordagem de dois brasilianistas: "Os brasileiros liam tais autores, de regra sem nenhum espírito 
crítico. ( ... ) Caudatários, na sua cultura, imitativos, no pensamento - e cônscios disso - ( ... ), estavam mal preparados para 
discutir as últimas doutrinas sociais da Europa." (Skidmore, 1976:13). "Brazilians were more apt to write poetry about their 
butterfties than to be struck as was Darwin by their variety."(Graham, 1968: 243). 
2 Uma tipologia alternativa seria dividir as interpretações confonne ênfase em instituição; funcionalidade; vínculos sociais; 
obras (Sadek, 1982). Para uma crítica específica das abordagens sobre o positivismo no Brasil, veja-se Alonso. 1996. 
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versões para o mesmo propósito: relacionar doutrinas européias e formação 

nacional ou tomar o conjunto de autores e obras como escolas de pensamento 

nacional. 

No primeiro caso está Cruz Costa (1956). Sua questão estruturante é "em 

que medida assimilamos o pensamento ocidental ao qual estamos ligados?", ou 

como se deu a "adaptação da civilização ocidental às condições do nosso 

continente" (Cruz Costa, 1956:436). A resposta é buscada na conexão entre 

correntes intelectuais européias e macroexplicações da sociedade brasileira. 

Não objetiva uma história de quaisquer idéias no Brasil, mas tão-somente 

daquelas assemelhadas à uma filosofia e que podem ser vistas como 

constitutivas de sistemas de pensamento. O problema é que o padrão da 

formação nacional, o rescaldo colonial no plano das idéias, teria gerado um 

ambiente pouco propício à metafísica, obstando o surgimento de escolas nativas 

de pensamento. Por isso, a investigação foca o pensamento brasileiro possível, 

mais sociológico que filosófico3
. Este critério justifica a eleição da segunda 

metade do século XIX - "momento de maior transformação da história brasileira" 

(Cruz Costa, 1956: 138) - e do cientificismo, dividido em três matizes. 

O propósito é evidenciar os processos de "deformação", as "aventuras", 

"vicissitudes", "transformações ou deformações das doutrinas européias no Brasil" 

para se tornarem "instrumentos de ação, principalmente de ação social e política" 

para grupos sociais específicos. É "o condicionalismo histórico que dá sentido ao 

seu [do Brasil] pensamento. É essa sua vida, é essa sua experiência que devem 

constituir, ( ... ), o interesse daqueles que, destituídos da pretensão ingênua de 

fazer filosofia brasileira, querem fazer simplesmente filosofia. ( ... ) Para nós, a 

filosofia autêntica sempre esteve ligada à ação."(Cruz Costa, 1956: 14-5, grifos do 

autor; 439;442).Por decorrência, a análise deveria proceder uma avaliação da 

ação política. Entretanto, o que se segue é uma classificação de autores e obras 

por semelhança às "escolas" européias e de acordo com uma triagem prévia de 

um dos agentes. O parâmetro para o recorte empírico e para a formulação do 

problema em termos de duplicação nacional de correntes intelectuais estrangeiras 

reverbera a Filosofia no Brasil (1878) de Sílvio Romero. Desembocando na 

seguinte conclusão: o "caráter proselitista das doutrinas filosóficas em nossa 

3 'A nossa origem, as condições da nossa formação. a nossa experiência histórica nos afastam do alcantilado das 
metafisicas e nos impelem para a meditação de realidades concretas e vivas: (Cruz Costa. 1956:10). 
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terra,( ... ), traduz, ao nosso ver, o desajustamento histórico entre as doutrinas 

intelectuais, de importação, e as nossas condições históricas."(Cruz Costa, 1956: 

312). 

Este critério de circunscrição do campo redunda na depreciação dos 

positivistas, por voluntarismo político e ingenuidade teórica, na sobrevalorização 

de Sílvio Romero como único pensador da realidade nacional e na exclusão dos 

pensadores da política, especialmente os liberais4 . O privilégio ao pensamento 

"sistemático", que é o critério estruturador do livro, expulsa da análise toda a 

produção intelectual que trata das questões do dia. É o caso dos escritores 

políticos sem pretensões filosóficas, como Silva Jardim e Joaquim Nabuco. 

Assim, embora o propósito explícito do livro seja conectar "doutrinas" européias e 

as "condições" brasileiras, a chave desta conexão acaba escamoteada na análise. 

A outra via de explicação do movimento intelectual em termos de uma 

história das idéias tem por meta construir uma genealogia da filosofia no Brasil. 

Antonio Paim, seu principal representante, atribui uma dimensão teórica à 

produção nacional e define o movimento intelectual como linhagens de escolas 

filosóficas européias. A noção de "influência" é central, a questão está em 

estabelecer "a acertada correlação entre o pensamento brasileiro e a filosofia 

universal, de modo que saibamos enxergar a originalidade do primeiro."(Paim, 

1966:12). 

A ambição é explicar o movimento intelectual sem recorrer a nenhum 

elemento exógeno ao próprio campo das idéias: "Não nos cabe perguntar se sua 

compreensão era falsa ou verdadeira ( ... ); cabe-nos, tão-somente, ( ... ), 

compreender a compreensão que da realidade tiveram e que é a 'sua' realidade 

( ... )."(Barros, 1967: 15, nota 6, grifos do autor). O fenômeno fica restrito a escolas 

de pensamento hierarquizadas em mestres e discípulos, cuja produção seria de 

valor heurístico equiparável ao da matriz. 

• O enfoque vai para "positivismo ortodoxo"; "cientificismo· e "naturalismo evolucionista" (Cruz Costa. 1956:351).0
esmaecimento do liberalismo na análise escamoteia a questão liberalismo/escravidão, já que o livro apresenta apenas 
correspondências e não com contradições entre a formação social e as teorias. O centramente no positivismo é justificado
por sua capacidade de "encaminhar. pois, a inteligência brasileira para as preocupações que mais parecem adequadas à
sua índole, como são as sociológicas."(Cruz Costa. 1956:371). No entanto, a conclusão é o oposto: "Não haveria na rigidez
positivista do Apostolado um aspecto representativo de anseio de certos brasileiros que pretendem, com um simples
sistema, curar os males que advêm de uma formação em que a aventura tudo domina? Não haveria sob esse fanatismo a
esperança profunda e ingênua de que, aplicadas outras fórmulas. os resultados teriam de ser esplêndidos?" (Cruz Costa,
1956:245). De outro lado, "É com Sílvio Romero que a mercadoria intelectual de importação passa a constituir objeto de 
menor importãncia e os problemas nacionais, sobretudo os que dizem respeito à história da cultura, passam a ocupar a
atenção dos nosso letrados. É Sílvio o precursor do esforço de interpretação do Brasil, que se vem processando. ( ... ).
Depois de 1870, o germanismo de Tobias é uma rajada de pensamento livre a abrir novas diretrizes ( ... )"(Cruz Costa, 1956:
320; 315; 440). O elogio corre em exata proporção ao demérito de Farias Brito (Cruz Costa. 1956:351 ). O que está em jogo
ai é a determinação do bom precursor da filosofia no Brasil.
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Neste diapasão, obras e autores são organizados conforme sua 

importância para a construção de uma "filosofia da história brasileira", de sorte 

que o movimento intelectual oitocentista passa a ser definido como uma 

"ilustração brasileira" (Barros, 1967). Assim, os escritos produzidos nos fins do 

Império passam a ser lidos da perspectiva da constituição de uma filosofia, seja 

metafísica, seja filosofia política, no Brasil. Assim nasce uma série de análises 

monográficas sobre gênese, adeptos e obras de várias ''.doutrinas filosóficas". É o 

caso do positivismo (Lins, 1964), do "liberalismo doutrinário" - estruturado na obra 

do "kantiano" Tobias Barreto (Macedo, 1977)5, do "filósofo" Alberto Sales - "um 

dos primeiros a abordar em nosso país alguns dos problemas que preocupam os 

filósofos ( ... )." (Vita, 1965:3;16), e dos membros da Igreja Positivista, que "( ... ) 

pretenderam implantar nova religião mas quiseram criar, também, uma filosofia 

das ciências e uma filosofia política." (Paim, 1979:9, grifos do autor). Também 

recuperaram linhagens e autores usualmente classificados como autoritários 

como avançados do ponto de vista teórico6
. É o caso do castilhismo (Velez, 1980) 

e do darwinismo social (Collichio, 1988). Paim criou a categoria "positivismo 

ilustrado" para enquadrar autores prioritariamente voltados para a produção de 

conhecimento: "Enfatizando, cada vez mais, o papel eminentemente cultural do 

positivismo, esse grupo acabaria atribuindo à política uma posição subalterna 

( ... )." (Paim, 1980:3). 

Esta perspectiva gerou um conhecimento mais ou menos sistemático das 

obras publicadas ao final do Império e início da república. Entretanto, exagerou o 

valor heurístico das obras e atribuiu aos agentes o propósito de gerar 

conhecimento teórico. Os textos aparecem sistematizados como se obedecessem 

a um projeto de conhecimento coerente em torno de temas universais. Traços 

comuns a muitos membros do movimento intelectual de fins do Império (a 

formulação de projetos de reforma do país; a citação de filósofos e literatos; a 

participação no debate público e em sociedades de estudo) são apresentados 

como produtos de mentes privilegiadas. Assim, os autores de quaisquer obras 

são elevados à categoria de filósofos. 

5 Outros exemplos da reconstrução da obra de um único intelectual são Mota Filho (1967) para Eduardo Prado: Barros 
(1967) para Pereira Barreto: Vita (1965) para Alberto Sales: Lima (1987) para Silva Jardim; Santos (1985) para André 
Rebouças. 
6 

O intuito era recuperar os epígonos do Império: "o 'movimento modernista'. no seu afã inovador, 'rompendo' com o 
passado. contribuiu para sepultar. injustiçar ou fazer esquecer grandes figuras da ilustração brasileira, que só no nosso 
tempo começam a ser avaliadas nas suas verdadeiras proporções." (Barros. 1967: 253). 
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Na verdade, a própria definição do fenômeno como "escolas de 

pensamento" já implica cortar a conexão com a problemática política e social em 

que os escritos emergem. A conjuntura aparece como cenário para ressaltar o 

brilho do pensador, não para entendê-lo. A perspectiva atribui uma anterioridade 

lógica às idéias em relação à ação política, considerando os autores primeiro 

como pensadores e, par cause, como homens públicos, como ideólogos da ação 

de outrem, nunca da própria. 

Embora tenham perspectivas opostas, estas duas vertentes de história das 

idéias compartilham a intenção de analisar o movimento intelectual do oitocentos 

em temos do "desenvolvimento da filosofia no Brasil" - subtítulo do livro de Cruz 

Costa. Isto implica dizer que concordam quanto ao parâmetro de circunscrição do 

objeto de análise. A nomeação das correntes, a seleção de autores e obras, nos 

dois casos, segue ainda a formulação dos próprios agentes: a "escola de Recife" 

inventada por Sílvio Romero e Clóvis Beviláqua, como um movimento filosófico 

em torno do "mestre" Tobias Barreto, e a divisão dos positivistas em "laffittistas" e 

"littreístas" criada por Miguel Lemos. 

O caráter pioneiro dos trabalhos de Cruz Costa e Paim gera um problema 

adicional. A maioria dos estudos posteriores incorporou acríticamente seu critério 

de circunscrição do campo e, por decorrência, adotou sua seleção de autores e 

obras como representativa do período. Deste modo, a "igreja positivista"; a 

"escola de Recife"; o "darwinismo social"; o "castilhismo"; o "positivismo ilustrado" 

ficaram hipostasiados. Aparecem como se fossem instituições formais ou 

movimentos organizados, com divisas claras entre positivistas e evolucionistas, 

por exemplo. 

Neste sentido, a herança comum das duas linhas foi a consolidação de 

mesmos dogmas. O movimento intelectual oitocentista ficou cristalizado na 

definição (e inclusive na mesma citação repetida ad nauseum) de Sílvio Romero: 

idéias estrangeiras em revoada e intelectuais nacionais imitativos. O "desejo", 

para parafrasear Antonio Cândido (1989), de ter uma filosofia, uma literatura e 

uma ciência nacional, expresso nos escritos dos oitocentos foi assumido como 

prova de que o sentido do movimento intelectual era a replicação de obras 

teóricas européias, donde seu distanciamento da prática política. 

Estes pressupostos têm, no mínimo, de serem postos sob suspeição. 

6 



1.2. Estudos de história cultural e de instituições 

Estudos mais recentes focam as relações entre biografia e obra. São 

essencialmente monografias centradas na reconstrução do pensamento político 

ou social de "intelectuais" representativos de uma tendência ou estudos 

comparativos entre autores ou entre linhagens. Bons estudos nesse veio são o de 

Ventura & Sussekind (1984) para Manoel Bonfim e o de Carvalho (1998) para 

André Rebouças. Estes estudos explodem categorias gerais como "positivismo" e 

"liberalismo", como "classe média" e "estamentos", para estudar a singularidade 

de um autor, para enfatizar a diversidade de uma situação. Entretanto, seus 

objetos empíricos são restritos. Ganham em precisão, mas dialogam pouco com 

as mudanças sociais e políticas do Império detectadas pelas 

macrointerpretações de Holanda (1990); Faoro (1976); Fernandes (1975). Esta 

via abandona a pespectiva de um "movimento" para deter-se em autores. 

Análises instituicionais, doutra parte, têm restringido a emergência de 

associações intelectuais e/ou de novas teorias às instituições de ensino: às 

faculdades de direito e medicina (Schwartz, 1993); à Escola Militar (Costa, 1990; 

Castro, 1995). De fato, os membros dos movimentos intelectuais são jovens 

altamente educados. Mas daí não se segue que as faculdades imperiais fossem 

as unidades de organização do movimento ou de produção de uma identidade 

coletiva. Uma abordagem não-institucionalista permite ler a criação de 

associações pelo movimento intelectual como indício da própria falência das 

instituições formais em socializarem a "nova geração" segundo o espírito e o 

cânon do Império (Alonso, 1998). O movimento da geração 70 não tem sede fixa 

numa instituição, como seus contemporâneos mexicanos, os "científicos" 

(Hale, 1989). Esta é uma das razões para analisá-lo como movimento político. 

1.3. Ideologias de classe média 

Uma interpretação alternativa à da história das idéias busca o 

enraizamento social dos sistemas intelectuais. A análise se desloca do 

conhecimento para o interesse. Enquanto a perspectiva anterior ambiciona 

averiguar a capacidade heurística das versões nacionais das teorias européias, 

uma explicação mais sociológica enfatiza a posição social dos grupos que fazem 

uso dessas idéias. 
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Rigorosamente, este esquema geral aparece já nas análises clássicas, 

como as de Antonio Cândido e de Cruz Costa, como correlações gerais entre 

mudança intelectual e mudança social e econômica, redundando na emergência 

de novas classes
7

. No mesmo sentido Tocary Bastos (1965:43;66;148;170-1)

identifica o positivismo com a emergência de "áreas de competição" no sistema 

imperial, vendo nele uma ideologia para militares e pequena burguesia urbana. A 

linha é, então, de correspondência entre a emergência de novos movimentos 

intelectuais e novos grupos sociais. Esse paralelismo muito se nutre de uma 

constatação dos próprios membros do movimento que aparece, por exemplo, em 

As Três Filosofias de Pereira Barreto e em A Filosofia no Brasil de Sílvio Romero. 

A partir dos anos 70, os analistas abdicaram da tese de uma mudança 

social global, passando a enfatizar a correspondência entre a constituição de uma 

classe e o uso de uma teoria específica: burguesia urbana e darwinismo 

social/spencerianismo8
; positivismo e "setores médios urbanos" (Nachman, 1972); 

"liberalismo democrático"/ positivismo "ilustrado" e "nova burguesia" do café de 

São Paulo (Bresciani, 1976; 1993); novo liberalismo e classe média (Hall, 1976); 

positivismo e estancieiros gaúchos (Lave, 1971 ); positivismo "ortodoxo" e classe 

média/contra-elite (Carvalho, 1989)9. Essas explicações assumem, em maior ou 

menor grau, a correspondência entre certa ideologia e a posição de um grupo 

social na esfera econômica. O raciocínio tem implícita a sintonia entre 

pertencimento a uma classe, posicionamento político e crença ideológica: grupos 

de constituição moderna, como "as classes médias" ou a "burguesia", adotariam 

teorias coerentes com seus interesses, i.é, variações do liberalismo (modelado 

pelos adjetivos "spenceriano", "doutrinário", ou apresentado ele próprio como 

adjetivação, no caso do "positivismo ilustrado"). O movimento intelectual, por ser 

7 
Antonio Cândido (1988:123) enuncia a questâo por pares dicotômicos: ·o saint-simonismo empírico de Mauá se opunha à 

fisiocracia de Carneiro de Campos e Vasconcelos; a burguesia urbana se opunha à aristocracia açucareira; o bacharel se 
opunha ao fazendeiro; o naturalismo se opunha ao romantismo; o evolucionismo se opunha ao espiritualismo; o espírito 
crítico se opunha à tradição retórica; o ensino científico se opunha ao humanitismo jesuita. Tudo isso - em movimentos 
nem sempre sincrónicos - e articulados( ... ) num vasto movimento de transição do semifeudalismo e da monarquia colonial 
para a burguesia e a república, e a Escola de Recife se destaca como a sua mais interessante consequência ideológica.· 
Para Cruz Costa (1956:115;129-30;135;139;440), o paralelismo é entre: o fim do tráfico e o ecletismo, o café e o 
positivismo "litreísta", o surgimento de uma pequena burguesia e o positivismo ·ortodoxo·. O ponto de partida para ambos é 
a Independência política e a constatação de um rescaldo colonial no plano das idéias. 
8 "Spencerianism provided a grand synthesis which could be easily understood by the middle-class Brazilian while free of 
some drawbacks present in the philosophy of Auguste Comte. ( ... ). lt was often those Brazilians detem,ined to bring about 
economic development that were most influenced by Spencer.· (Graham.1968:232-3;237). 
9 Para Nachman (1972), a doutrina de Comte teria infom,ado a crítica às instituições oligárquicas no início da república e 

possibilitado a constituição de um projeto de modernização nacionalista, autoritário e paternalista. Bresciani (1976;1993) 
repete o raciocinio para cafeicultores do Oeste Paulista e um positivismo "ilustrado', enquanto Hall (1976) caracteriza 
liberais como Rebouças e Nabuco como "refom,adores de classe média". José Murilo de Carvalho (1990:138) entende o 
·positivismo ortodoxo' um "bolchevismo de classe média": "Tratava-se de uma contra-elite que baseava o seu poder no 
saber técnico, no cientificismo."
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novo, expressaria anseios de grupos sociais também novos. É esse equívoco que 

faz com que Hall classifique a nova geração da elite política imperial como 

representantes de novas classes médias. 

Como as macrointerpretações da sociedade brasileira demonstram 

(Fernandes, 1975), uma crise estrutural atingia todos os grupos sociais nas últimas 

décadas do Império, provocando não apenas a emergência de "novos" grupos, 

mas a desestruturação e reorganização dos antigos. Restringir o movimento 

intelectual a correspondências fixas entre classes e ideologias implica em reduzir 

a diversidade social típica de um período de mudança social acentuada. 

A contraposição entre estes estudos evidencia precisamente que uma 

pluralidade de grupos estava simultaneamente se apropriando de doutrinas 

cientificistas ou liberais. A vascilação das nomenclaturas - "setores médios"; 

"contra-elite"; "classe média"-, a diversidade geográfica - Bosi (1992:274) 

sintetiza: "positivismo ortodoxo" na Corte, "spencerianismo paulista"; positivismo 

modernizador e de bem-estar no Rio Grande Sul e "novo liberalismo" no nordeste 

- revelam o improfícuo de tentar restringir o problema a uma correspondência

direta entre novas ideologias e uma novas classe. 

Tomados em conjunto, esses estudos permitem compor uma definição 

negativa: indicam que os grupos com atividade intelectual não eram diretamente 

identificados com a elite imperial. Evidenciam também que estes grupos 

desenvolvem ação política. Por exemplo, que os positivistas ocuparam cargos de 

relevo (Nachman, 1972) e desenvolveram ação política de protesto 

(Carvalho, 1990) no começo da República e que os "positivistas ilustrados" de São 

Paulo desenvolviam atividade jornalística e pedagógica intensa (Bresciani, 1976). 

1.4. Pressupostos do debate 

As interpretações que reconstrui ttim um universo de pressupostos em 

comum: a separação entre campo intelectual e político; a relação de 

correspondência/desvio entre matriz européia/filial brasileira; a incorporação das 

autodefinições doutrinárias dos agentes e o desinteresse em conectar o 

movimento de idéias ao contexto sócio-político de crise do Império. Estes 

pressupostos prejudicam a análise do movimento intelectual. 
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a) a suposição de uma autonomia do campo intelectual

A explicação do movimento intelectual do oitocentos brasileiro se faz 

supondo uma "intelligentsia", um grupo de intelectuais voltados para a produção 

de conhecimento e apartados do cerne do processo político. 

Desta assunção deriva a tomada da fidelidade doutrinária como critério de 

análise e a atribuição de uma ambição filosófica aos autores das obras políticas 

contemporâneas à crise do Império. Daí se segue também a partição entre 

intelectuais (imitadores de idéias "importadas" ou criadores de sistemas de 

pensamento próprios) e políticos pragmáticos como objetos de dois campos 

estanques de análise: os estudos de história das idéias tratam basicamente do 

cientificismo e de autores de obras "filosóficas", como Pereira Barreto, Tobias 

Barreto, Miranda Azevedo, Clóvis Beviláqua, Farias Brito, Sílvio Romero (os 

contidos nas tipologias de Cruz Costa e de Paim), enquanto estudos sobre o 

pensamento político concentram atenção no "pensamento político" dos agentes 

"liberais-democratas" - Joaquim Nabuco, André Rebouças, Tavares Bastos - ou 

"autoritários" - Júlio de Castilhos, Aníbal Falcão, Alberto Torres, Lauro Muller. Esta 

bipartição põe as teorias cientificistas e o liberalismo "democrático" em circuitos 

separados. A divisão resulta em dois círculos parcialmente sobrepostos, cuja 

intersecção é ignorada. 

A autonomia dos campos intelectual e político vem embutida no raciocínio. 

Um pressuposto de validade duvidosa para o Brasil dos fins do XIX. O fato que 

muitos participantes do movimento intelectual vão se alocar em profissões ou 

instituições intelectuais na República, quando estas se consolidam, não significa 

que o fossem no Império. Observando as trajetórias individuais nos anos 1870 e 

1880, é impossível distinguir "intelectuais" de "políticos". A secção é um 

anacronismo e exclui da análise uma parte do próprio problema: a atividade 

política que os "intelectuais" desempenharam. No Brasil da segunda metade do 

XIX não havia um grupo social cuja atividade exclusiva fosse a produção 

intelectual. A existência de uma única carreira pública centralizada no estado, 

incluindo tanto empregos no ensino quanto candidaturas ao parlamento, fazia da 

sobreposição de elites política e intelectual a regra antes que a exceção. As duas 

esferas estavam preenchidas por mesmas pessoas: os "doutrinários" citados 
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acima desenvolveram atividade política duradoura, enquanto os "políticos" 

escreveram interpretações com base em recursos doutrinários 10. 

A separação de campos é, portanto, antes um suposto teórico que uma 

constatação empírica. O resultado da análise está embutido em seu pressuposto: 

o recorte estrito do universo das idéias num momento em que faltam as

instituições de um campo intelectual plenamente constituído só pode concluir pela 

fluidez dos grupos, pela baixa qualidade das obras e pela inconstância dos 

autores. O critério requer das obras uma transcendência filosófica, uma reflexão 

original que elas simplesmente não visavam e supõem dos autores uma 

dedicação prioritária à atividade intelectual que não existia. 

Daí a desvantagem explicativa de uma sociologia dos intelectuais estrito 

senso11 para este caso. Hale (1989) e Rosanvallon (1985) em dois estudos de 

sociologia histórica, para o México do Porfiriato e a França da Monarquia de 

Julho, ambos inspirados em Skinner12
, fincam pé neste ponto: para o século XIX a 

sobreposição entre cultura e política deve ser evidenciada ao invés de ignorada. 

b) o critério heurístico de classificação

O outro pressuposto comum às interpretações é o uso de categorias 

genéricas - "positivismo", "spencerianismo", "liberalismo" - para nomear o 

movimento intelectual. Essas designações impõem um metro heurístico e o caso 

europeu por parâmetro. Porque se acentua a intenção de conhecimento dos 

agentes, o caso brasileiro é avaliado por comparação com o liberalismo de Locke 

e Rousseau, com o positivismo de Comte, para citar os mais glosados. O debate 

político contemporâneo é desconsiderado como fonte "intelectual", de forma que 

ensaios de políticos profusamente citados pelo movimento intelectual brasileiro do 

oitocentos, como Gladstone, Gambetta e Jules Ferry, são escamoteados. O 

10 Os postos "intelectuais" eram ocupados por políticos e o teor da produção oriunda das faculdades e institutos era dirigido 
para o debate político (Adorno. 1988; Salgado Guimarães, 1988; Castro, 1995). Mesmo na França de inícios da Terceira 
República, onde já havia instituições exclusivamente acadêmicas, a intervenção política dos intelectuais foi massiva 
(Ringer, 1992). O "survey" de Machado Neto igualmente constata que "Os intelectuais brasileiros do período não 
constituíram uma camada uniforme. Não formaram, pois, nem uma classe social, nem um estamento, ou tanto menos, uma 
casta( ... )" (Machado Neto, 1973: 98). 
11 Ringer observa precisamente que a questão da autonomia do campo deve ser determinada empiricamente: 'the debate 
between 'intemalists' and 'extemalists' ( ... ) cannot be resolved on abstract principies or for ali times. The relative legitimacy 
of the two approaches varies empirically with the subject of study." (Ringer, 1992:5,grifo do autor). Assumindo a autonomia 
do campo seriam possíveis outros tratamentos para o problema: tomar o intelectual como um "tipo social" como faz Lasch 
(1965); analisar a constituição de uma intelligentsia, no modelo de Mannheim; ou estudar a estrutura interna do campo 
intelectual, na via de Bourdieu, adotada por Ringer. 
12 Poccock (1969:191) também enfatiza a historicidade das idéias e seu uso político: o pensamento político não deve ser
tomado como "filosofia" política abstrata, segregada de seu contexto; ao contrário, a boa compreensão supõe reconstruir a 
conexão entre teoria e experiência tomando por objeto a ação política e os argumentos que a legitimam. Noutra linha, 
também Schorske (1998) mostra estas conexões recorrendo a uma combinação entre sociologia e psicanálise. 
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mesmo se passa com "autores menores" dedicados à política, como Théophilo 

Braga; Littré, Renan e Taine, que não passam na alfândega da qualidade 

intelectual. Já Tocqueville, Comte, Spencer, Darwin, classificados como 

sociólogos ou filósofos políticos, se tornam parâmetros automáticos de avaliação 

desta produção. 

O suposto de que o movimento intelectual deva ser remetido a uma matriz 

teórica, como faz a história das idéias, conduz Q ."to treat coherent ideas as 

uncaused causes, and to invest them with the irresistible force of logic. ( ... ) ideas 

are pictured as so many individual agents that 'influence' subsequent thought and 

action in identifiable ways. Where the tracing of such discrete 'influences' 

becomes difficult, ( ... ), one imagines ideas being distorted and diluted as they 

'trickle down' from a surface of clearly stated propositions to a subsoil of 

incoherent but commom opinions. The weakness of this scheme lies partly in its 

extreme idealism or intellectualism. ldeas are never totally separable from their 

grounding in institutions, practices, and social relations." (Ringer, 1992: 11 ). 

A pertinaz explicação do movimento intelectual como réplica local de 

teorias européias toma por pressuposto precisamente o que deve ser explicado e 

deixa a descoberto parte substantiva do problema: qual fator determinou o 

sucesso precisamente de certas teorias e não de outras? Por certo não foi puro 

amor às modas novas: embora o spencerianismo só apareça nos anos 1870, 

tanto o positivismo quanto o liberalismo eram moeda velha nos meios brasileiros -

a obra de Comte chegou nos anos 1850 e a fundamentação do próprio estado 

nacional se fez com base no liberalismo. Seria desconhecimento de outras 

linhagens? É duvidoso: indivíduos com curso superior eram bastante informados 

acerca da produção teórica estrangeira e conheciam mesmo autores 

escassamente citados na Europa, como Marx e Nietzsche. Se não se encantaram 

com estas linhagens não foi por ignorarem seus teóricos. 

A tese da correspondência entre sistemas intelectuais estrangeiros e 

nativos leva sempre a paradoxos. A distinção teórica como ponto de partida ajuda 

pouco mesmo para a "matriz" européia. Também na Europa do fim do XIX as 

distinções entre "escolas" teóricas e a distinção entre juízos políticos e intelectuais 

eram turvas. A perspectiva predominante está mais perto de um blend e isto é 
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verdade para vários países (Woodward, 1971)13
. 

De outra parte, não é um axioma demonstrado que haja uma distinção de 

natureza entre a problemática intelectual européia e a americana nos fins do 

século XIX, que torne qualquer transferência de conceitos e argumentos 

deslocada por definição. Se há especificidades, elas precisam ser demonstradas 

empiricamente. A sobrevalorização das singularidades faz com que, como 

argumenta Hale, se ignore a partilha de uma tradição, de um universo de valores, 

de um "contexto ocidental": "We must surmont the sterile controversy as to 

whether Mexican ideas were imitative or original, whether they were peripheral to 

Mexican 'reality' or properly incorporated and 'Mexicanized'. 1 acknowledge at the 

outset that I am studying the ideas of an elite whose intellectual world was Europe 

( ... )."(Hale,1989:19). À semelhança do caso mexicano, o universo mental da elite 

brasileira compreendia a Europa. Em ambos os casos, o movimento intelectual 

buscava referências tanto na tradição local quanto no repertório ocidental comum. 

Categorias como darwinismo, positivismo, spencerianismo, liberalismo 

sofreram apropriações, redefinições, usos políticos. Isso é evidente nas polêmicas 

entre facções: termos como "positivistas laffittistas" e "littreistas", "darwinistas" e 

"spencerianos", "liberais" e "conservadores" são criados nas controvérsias. As 

categorias são contrastivas, exprimem relações entre grupos: a própria nomeação 

é um recurso mobilizado em meio a um processo conflitivo de definição de 

identidades. Os termos têm um contexto de sentido; são construções não só 

históricas como políticas. Grande parte das guerras doutrinárias disputa 

precisamente significados. Como demonstra Bannister (1988) para o darwinismo, 

o uso de terminologia doutrinária obedece motivação polêmica contra adversários

mais que exprime filiação teórica. Daí o imperativo de desmistificar as próprias 

categorias, de redefini-las, de modo a "to ask, not what individuais or groups were 

social Darwinists, but how the la bel itself functioned in debates ( ... ). " (Bannister, 

1988:xi). A auto-imagem e as explicações dos agentes devem ser o objeto, não o 

guia da análise. 

No caso brasileiro, a terminologia construída na disputa entre os grupos foi 

assumida pelos intérpretes. As fontes são quase sempre juízos dos partidários da 

própria luta doutrinária - como Sílvio Romero. É esta perspectiva que gera o 

13 
Char1ton (1959), de outro lado, mostra como há tantas variedades de positivismo que o tem,o ficam rigorosamente sem 

sentido se não se detem,inar precisamente de que autor e de que período se está falando. 
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diagnóstico de oscilação teórica, de flutuação de posições doutrinárias do 
movimento intelectual, que fica, assim, caracterizado como teoricamente 
inconsistente. 

É da natureza dos movimentos intelectuais e políticos inventarem rótulos 
de identidade, como estratégia de diferenciação, bem como uma tradição, um 
panteão de heróis e obras de legitimação de suas posições, especialmente em 
períodos de mudança social (Hobsbawn, 1984; .Wuthnow, 1992; Tilly, 1993). 
"Positivista ortodoxo" ou "liberal radical" não são categorias adstritas, neutras. Seu 
uso inquestionado implica assumir as autoclassificações, os preconceitos, as 
torÇ\õ�s e o próprio esquema explicativo dos agentes, numa tradução direta da 
tern\i�ologia da disputa doutrinária para conceitos sociológicos 14. 

O estudo dos movimentos intelectuais partindo das doutrinas nubla o 
fenômeno a explicar: a emergência de uma manifestação coletiva de protesto 
político e intelectual nos anos de dissolução das instituições monárquicas que se 
expressa tanto em textos quanto em formas de ação. 

2. Uma abordagem política do movimento intelectual

Meu propósito nesta tese é estudar o movimento intelectual da geração 70 
sob uma ótica política. 

A consideração crítica da produção dos integrantes desta geração 
evidencia o caráter político das classificações intelectuais. Neste trabalho não 
parto do ponto de vista doutrinário, dos sistemas de pensamento, nem de 
definições teóricas do que viriam a ser o liberalismo, positivismo, etc15. Em 
consonância, deixo de comparar "escolas" nacionais e européias e de formular a 
questão em termos de "importação" de idéias. 

A base desta tese é um truismo sociológico: formas de pensar estão 
imersas em práticas e redes sociais. O problema é "how cultural capacities 
created in one historical context are reappropriated and altered in new 
circumstances.( ... ) [and I focus on] the capacity of particular ideas ( ... ) to organize 
given kinds of action that affect the historical oportunities actors are able to seize." 

1• Mesmo as tentativas de vencer estes estereótipos não tem feito senão criar eufemismos como o de "positivismo
ilustrado", sem escapar do mesmo nível de discussão. Anteriormente tentei mostrar como isso se deu com o positivismo 
\Alonso, 1996). 5 Ponho foco na atividade política dos "intelectuais". O fato de que alguns membros da geração 70 formulem questões do 
dia como parte de uma classe geral de problemas universais não anula o fato primeiro de estarem pensando sobre sua 
conjuntura. Se sobra alguma teoria política ou sociologia geral para além disso, não compõe meu objeto de estudos. 
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(Swindler, 1986:283). As interpretações usualmente expõem o processo como se 

os sistemas filosóficos tivessem vida própria, afetando mentes passivas. Assim 

ocultam o fundamental: são os agentes sociais que fazem uso das idéias, que as 

selecionam, que as tomam como orientação de sua ação. 

Filiações a escolas teóricas estrangeiras são insuficientes para explicar o 

sentido do movimento intelectual. A apreensão de seu significado impõe ir além 

da reconstrução da lógica interna dos textos e. inscrever a produção do 

movimento intelectual no processo sóciopolítico em que surge. A produção 

doutrinária só ganha inteligibilidade através de uma análise contextual. 

O foco de minha análise está na performance política dos argumentos e 

agentes. Nisto sigo Rosanvallon (1985) e Hale (1989)16
. Ambos explodem a 

distinção entre textos e práticas, teoria e obra de circunstância, privilegiando a 

análise da tensão entre obra e a experiência política concreta em que seus 

autores estiveram imersos. Em uma palavra: os escritos são formas de 

intervenção política. 

A análise conjugada de pensamento e ação política revela o sentido que as 

"teorias" européias adquiriram para os agentes. Não servem para corroborar 

análises abstratas, mas para construir argumentos e "estratégias de ação". Não 

visam reproduzir e/ou construir sistemas teóricos. Ao contrário, os argumentos, 

conceitos e enunciados gerais destas teorias funcionam como um "toai kit" 

(Swindle, 1986), um conjunto de recursos intelectuais mobilizados conforme as 

necessidades dos agentes na luta política. 

Este "toai kit" é resultado da confluência de elementos selecionados no 

repertório político-intelectual que o movimento encontrou disponível. "Repertoires 

are learned cultural creations, but they do not descend from abstract philosophy or 

take shape as result of political propaganda; they emerge from struggle.( ... ) 

repertoire of collective action designate not individual performances, but means of 

interaction among pairs or larger sets of actors.( ... ) ( ... ) a limited set of outines that 

are learned, shared, and acted out through a relatively deliberate process of 

choice." (Tilly, 1993:264). 

O cerne do "tool kit" do movimento intelectual da geração 70 vem do 

repertório político-intelectual de fim do oitocentos e constitui o que Hale (1989) 

16 
Estes estudos, porém. se concentram em um único grupo (Hale) ou num individuo exemplar (Rosanvallon). sem 

consolidar um arsenal conceituai generalizável. 
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chamou, no estudo do congênere mexicano, de "política científica": a simplificação 

das principais descobertas da sociologia nascente e sua redução a princípios de 

orientação política. Neste nível não importa a consistência teórica entre os 

elementos que a compõem, mas sua capacidade explicativa para evidenciar 

novas linhas de ação. 

O repertório do movimento não se constitui, porém, por simples 

importação. Parte dele vem de um repertório nacionat esquemas de pensamento 

cristalizados como tradição. As inovações são constrangidas pelas formas de 

pensar e agir tradicionais: "( ... ) they [new movements] generally innovate at the 

perimeter of the existing repertoire rather than by breaking enterily with old ways." 

(Tilly, 1993: 265-6). A contraparte nativa da política científica é uma reapropriação 

e uma reinterpretação da história e do repertório de símbolos e práticas políticas 

do Império. 

Por quê os agentes recorrem a este repertório? Defendo que o movimento 

"intelectual" da geração 70 buscou no repertório da política científica e na própria 

tradição nacional argumentos para explicar a conjuntura que vivenciavam e 

estratégias de ação para intervir nela. 

A conjuntura em que o movimento intelectual surge é uma hora crucial da 

história brasileira. As últimas décadas do Império são o momento de 

processamento político de uma mudança estrutural. Os fundamentos coloniais da 

formação social brasileira, a forma patrimonial do estado, o regime de trabalho, 

davam sinais de desagregação, como demonstram várias interpretações 17
. É um 

momentos chave, similar à França sob a Monarquia de Julho e ao México do 

Porfiriato, no qual está em jogo a definição do tipo de democracia e de capitalismo 

que cada país será capaz de construir e do modo como lidará com a herança do 

ancient régime (Rosanvallon, 1985) e da colonização (Hale, 1989). 

Deste processo, três elementos são relevantes para o meu argumento, na 

medida em que conformam a "estrutura de oportunidades políticas"18 (Tarrow, 

1994) para a formação do movimento intelectual. 

17 As obras de Sérgio Buarque (1972) e Florestan Fernandes (1975) correlacionam genericamente a formação de 
movimentos intelectuais e a mudança estrutural da sociedade brasileira durante o Império. Embora não avancem na 
análise dos movimentos intelectuais, tomando-os sempre como blocos doutrinários, ambas fornecem um quadro de 
estruturação para a problemática sócio-histórica na qual o fenômeno surge, que é um pressuposto para minha análise. 
1ª "By political opportunity structure, 1 mean consistent - but not formal or permanent - dimensions of the political
environment that provide incentives for people to undertake collective action by affecting their expectations for success or 
failure." (Tarrow, 1994:85). 
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Primeiro, gerou um dilema intra-elite: a percepção da necessidade de 

reformas essenciais na organização da economia e do sistema político e o temor 

de desestabilizar as instituições políticas e abalar a ordem social. Abriu-se uma 

crise política que desestabilizou o precário equilíbrio entre as facções da elite 

imperial e enfraqueceu o regime monárquico. Segundo, os recursos materiais, 

políticos e simbólicos de todos os grupos sociais foram afetados tanto pela 

mudança social quanto pela crise política. Diante .da crise do regime, vários 

grupos sociais alijados pela política imperial adquiriram condições para expressar 

publicamente seus dissensos e projetos. 

Terceiro, a crise política forçou a explicitação das assunções tácitas do 

universo cultural do Império no debate público: "rapid social change tends to 

encourage the work of clarification, ( ... ), as previously unstated cultural 

assumptions are made explicit, preconditions and occasions are created for a 

partial transcendence of these assumptions in intellectual innovation." 

(Ringer, 1992:8). A crise obriga a justificação dos princípios do liberalismo imperial 

e dos fundamentos da ordem social ameaçada pela mudança (capítulo 1)19
. Da 

mesma forma, a crise leva à incorporação de novos recursos teóricos e retóricos 

por parte de seus críticos. 

Esta conjuntura pode ser sintetizada como uma mudança da "estrutura de 

oportunidades políticas" que ampliou as possibilidades de visibilidade para novos 

movimentos. O movimento intelectual da geração 70 pertence a esta categoria. 

Procuro demonstrar que se trata de um movimento de contestação às 

instituições, práticas e valores essenciais da sociedade imperial. A separação 

convencional da geração 70 em um grúpo de cientificistas pouco atentos às 

questões nacionais e outro de pensadores liberal-democratas politicamente 

empenhados impede de ver a dimensão coletiva da revolta político-intelectual 

desta geração e seu significado na dêbacle do Império. O movimento intelectual 

pertence a esta segunda categoria. 

A unidade do movimento não está na adesão a um escola teórica européia, 

nem em um mesmo padrão de treinamento formal. Também não consiste numa 

solidariedade de classe. Como mostrarei no capítulo 2, os membros do 

movimento são socialmente muito heterogêneos. Não se trata da erupção política 
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de setores médios ascendentes, como defende uma certa linha de interpretação. 

A chave para a compreensão do movimento intelectual está na experiência 

compartilhada pelos agentes: sua situação de marginalização política. A unidade 

entre positivistas, spencerianos, darwinistas, novos liberais é negativa. O 

movimento intelectual é uma reação coletiva de grupos divergentes em posição 

social e origem regional, mas igualmente insatisfeitos e marginalizados pelos 

status quo imperial. São grupos que não têm suas demandas processadas pelo 

sistema político, seja por não pertencerem à elite imperial, seja por serem 

membros de suas facções politicamente subordinadas. Seu traço comum é a 

exclusão relativa em relação ao establishment: as instituições imperiais 

prejudicavam seus interesses ou bloqueavam seu acesso às posições de 

proeminência no regime monárquico. 

O critério doutrinário e a assunção anacrônica da autonomia dos campos 

político e intelectual têm dificultado a percepção desta unidade essencial. As 

diferenças entre "liberais" e "positivistas" configuram oposições internas a um 

único movimento de ataque ao Império. A principal dimensão de sua produção 

doutrinária é a construção de uma crítica aos modos de pensar e de agir do status 

quo imperial: às instituições políticas do liberalismo estamental, à definição 

indianista da identidade nacional, à organização escravista da produção, ao 

tradicionalismo e ao caráter oligárquico e hierárquico da sociedade imperial. 

Este movimento é clivado internamente. Há modalidades de contestação 

que se estruturam conforme graus de proximidade e distância em relação ao 

modo de pensar, às instituições e recursos do status quo imperial. E, portanto, 

não como variações doutrinárias. 

O repertório da política científica e da tradição nacional é um recurso 

disponível para todos os grupos do movimento intelectual. A seleção de 

elementos dentro deste "tool kit" obedece critérios políticos, conforme a posição 

de exclusão relativa de cada grupo. 

Para enfatizar esta dupla face política e intelectual da contestação, nomeei 

cada um dos grupos combinando sua principal demanda e o elemento essencial 

que extrai do tool kit. Uso o termo reformismo (capítulo 3) a categoria que 

abrange todos os grupos. Assim enfatizo que são todos modalidades de um 

18 
Ringer daí assume a existência de um "preconsciente cultural". Não é necessário avançar pelo psicologismo. Os 

princípios da ordem estão naturalizados nas instituições e práticas. Apenas quando surgem questionamentos. os guardiões 
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mesmo movimento de reação ao status quo imperial. Também ressalto seu 

propósito reformador, não-revolucionário. 

O reformismo se organizou em coalizões negativas, tópicas, 

suprapartidárias, cross-class, de crítica político-intelectual ao status quo imperial. 

Esta forma de organização e de ação se explica por dois fatores. Primeiro, a 

situação de marginalização é a razão para os contestadores recorrerem a formas 

alternativas de associação política e de manifestação: as instituições formais, 

como as cátedras das faculdades e os partidos imperiais, não estavam 

disponíveis para eles. Por isso buscaram formas não institucionalizadas de ação 

coletiva. Isto é, trata-se efetivamente de um movimento: movimentos sociais são 

precisamente formas modernas de contestação coletiva geradas por grupos 

marginalizados pelas instituições para exprimirem suas reivindicações20

(Tilly, 1978;1993) . É de sua própria natureza serem instáveis e temporários 

porque sua unidade vem da posição comum diante de um inimigo externo 

(Calhoun, 1993:407-8). Segundo, o reformismo incorpora formas de agir, 

modalidades de ação política coletiva que estavam sendo inventadas no século: a 

manifestação pública de reivindicações através da formação de associações, de 

comícios, passeatas, lançamento de manifestos vem do exemplo de movimentos 

políticos estrangeiros contemporâneos, como o abolicionismo americano e o 

republicanismo francês (Tilly, 1993; Favre, 1990). Este gênero de organização 

explica a instabilidade das associações e a fluidez do movimento (capítulo 4). 

Nesta tese procuro demonstrar que o movimento intelectual da geração 70 

recorreu a elementos do repertório da política científica e à tradição nacional em 

busca de instrumentos de crítica intelectual e formas de ação política para 

combater as instituições, valores e modos de agir do status quo imperial. O 

critério de seleção foi a capacidade de, por um lado, permitir um diálogo com a 

tradição político-intelectual e com a ordem social brasileira e, por outro, de 

"clarificar" a situação social dos componentes do movimentos, oferecendo 

recursos para interpretar a crise e para dirigir a ação política. 

da tradição têm de se levantar para justificar a ordem social. 
20 Tilly (1978;1993) argumenta que os movimentos sociais são modalidades de ação coletiva surgidas no ocidente em 
concomitância com os processos de consolidação dos estados nacionais. Calhoun (1993) afirma que as características 
usadas para definir a "novidade" dos movimentos sociais da segunda metade do século XX podem ser encontradas já em 
meados do XIX. seja em temas, táticas ou organização: eram multidimensionais; irredutíveis a classes ou instituições e 
suas demandas não eram estritamente materiais. A bibliografia sobre o tema é vasta. Para um balanço do estado do 
debate vejam-se Melluci, 1988 e Tarrow. 1999. 
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3. Material e métodos

O movimento intelectual dos anos 1870 é uma das manifestações de 

contestação ao status que imperial. Esta contestação é ampla. Tanto o 

abolicionismo quanto o republicanismo tem sobreposições com o movimento 

intelectual, mas não se restringem a manifestações de letrados. O abolicionismo 

popular incorporou como membros efetivos indivíduos que estavam fora do 

universo de cidadãos do lmpério21
. Também houve uma contestação popular 

difusa no período. Estas manifestações exclusivamente políticas ficam de fora de 

meu universo empírico. Por razões opostas, as manifestações intelectuais que 

apenas reiteram o cânon do Império foram excluídas; é o caso de autores como 

Taunay e Carlos de Laet. Não os considerei partes do movimento dos anos 70 

porque não trazem inovações nas formas de pensar: fundamentalmente reiteram 

o repertório imperial. Esta tese, portanto, trata somente das manifestações

intelectuais surgidas com a "geração 70". 

Um movimento intelectual limita seus membros, por definição, à elite e 

mais especificamente a indíviduos com com alta escolaridade. O epíteto "geração 

70" circunscreve o universo empírico aos indivíduos chegando à idade adulta e ao 

"mercado" de trabalho ao longo dos anos 1870 e inícios dos anos 1880. Esta 

"unidade de geração" indica um "tipo particular de localização social" que restringe 

a experiência disponível para os indivíduos que a compõem, "predisposing them 

for a certain characteristic type of historically relevant action. ( ... ) [it] excludes a 

large number of possible medes of thought, experience, feeling and action, and 

restricts the range of self-expression open to the individual to certain 

circumscribed possibilites. ( ... ). [However] Mere contemporaneity becomes 

sociologically significant only when it also involves participation in the sarne 

historical and social circumstances." (Mannheim, 1997:366;373). Isto é, não são 

todos os indivíduos biologicamente pertencentes à geração 70 que compõem o 

movimento intelectual. A ação coletiva só se configura se estes indivíduos criam 

laços concretos entre si, "by their being exposed to the social and intellectual 

symptons of a process of dynamic de-stabilization. ( ... ) [and by] participat[ing] in a 

common destiny and the ideas and concepts which are in some way bound up 

with its unfolding" (Mannheim, 1997:378). Desta perspectiva, a geração delimita 

21 
O abolicionismo de extração popular e de atividade infralegal promoveu fugas e incitou a rebelião de escravos. chegando 

em certos momentos mesmos às armas. Veja-se Machado, 1994. 
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aqueles que vivenciaram uma "comunidade de experiência"22
.

Ainda que essa alternativa traga o empecilho evidente de restringir por um 

meio estranho ao problema e, no caso da "geração 70", tenha por custo adicional 

o bizarro de que muitos de seus membros só passam a se manifestar

coletivamente no fim da década, ainda assim a idéia de geração é eficiente como 

técnica de circunscrição. Este critério permite excluir os muito jovens, que são 

meros aderentes do movimento23
, e os membros do status quo imperial

simpáticos ao movimento, mas alocados nas instituições imperiais e sem 

partipação direta nos eventos reformistas. Entretanto, como lembra Mannheim, 

velhas e novas gerações interagem, as primeiras podem ser decisivas na 

configuração do ponto de vista das segundas, como é o caso das relações 

professor-aluno. Porém, argumenta, o mais comum é que indivíduos cujas 

perspectivas estão sob fogo venham a aderir à plataforma da nova geração. No 

nosso caso, os mais velhos que a "geração 70", professores como Benjamin 

Constant e Tobias Barreto e líderes políticos já consagrados, como Saldanha 

Marinho, são mediadores na mobilização dos moços. 

A idéia de geração é também importante para entender por quê o 

movimento surge num dado momento da história brasileira. Meu argumento é que 

o contexto de crise explica a eclosão do movimento. A forma de "movimento", o

caráter difuso do fenômeno, também ganha sentido a partir da conjuntura. 

Esta tese enfoca o período de formação e de pico de atividades do 

movimento, restringindo-se basicamente a uma década (1878-1888). 

Assumindo a indissociação entre política e vida intelectual no Brasil 

Imperial e abandonando o critério doutrinário para distinguir os grupos no interior 

do movimento intelectual, estruturei minha pesquisa empírica em duas frentes: o 

levantamento das obras e da trajetória dos membros da geração 70. 

Meu ponto de partida foi o inventário da produção intelectual brasileira dos 

anos de crise do Império, conforme marcos cronológicos tradicionais: 1870 é o 

ano em que Tavares Bastos lança A Província, considerada tanto pelos 

contemporâneos quanto pelos analistas a primeira grande obra liberal do Império. 

22 Mannheim (1997:381) avança a partir dai o seu perspectivismo. Podem existir diferentes e antagônicas unit-generation. 
cada uma conforma um estilo ou 'enteléquia". O pensamento liberal. o conservador e o socialista seriam os 3 estilos do 
século XIX. Esta decorrência estrutura a tese de Beiguelman (1967) sobre o abolicionismo. Não assumo aqui este 
corolário, mas apenas a primeira formulação, a de que cada geração encontra constrangimentos que condicionam sua 
experiência e seu modo de pensar. 
23 Este é o caso, por exemplo, de Alberto Torres: Manoel Bonfim; Euclides da Cunha; Nina Rodrigues, que praticamente só
começaram sua atividade pública depois da queda do Império. 
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Em 1897 é publicada a mais influente interpretação do Império, na forma da 

biografia que Joaquim Nabuco fez de seu pai. Politicamente, o período 

circunscreve quase que precisamente a crise do Império: 1870 é o ano de 

fundação do partido republicano e das discussões que culminaram na lei do 

ventre livre e 1897 é a estabilização do regime republicano federativo, com o fim 

do jacobinismo e da onda de golpes e contragolpes. 

Foram excluídas obras literárias ou de teoria literária que acarretariam 

discussões formais e que são obras de diálogo evidente com a tradição romântica 

imperial. A pesquisa preliminar deu indícios, porém, de que sua temática é mais 

ou menos a mesma das obras aqui analisadas. Também ficaram de fora as que 

classifiquei como técnicas, por exemplo, teses de medicina; livros sobre técnicas 

de cultivo; manuais de engenharia e afins. Estas obras poderiam ganhar relevo 

pelo conteúdo de seus prefácios, mas a pesquisa evidenciou que os autores com 

ambições intelectuais fortes escreviam outras obras de interpretação e que os que 

não o faziam podiam ser excluídos sem ônus para a análise. A pesquisa 

preliminar deu indícios, porém, de que sua temática é mais ou menos a mesma 

das obras. 

As manifestações estritamente literárias mereceriam tratamento à parte. A 

pesquisa indicou que o sentido desta produção é bastante similar ao material 

analisado no capítulo 3. Por isso, agremiações como o grupo de A Semana e o da 

Revista Ilustrada foram excluídas, embora participem ativamente do debate 

político na imprensa. T ambem exclui grupos que se dedicaram exclusivamente à 

ação política, sem produção doutrinária significativa, caso do abolicionismo 

popular. O grupo de José do Patrocínio, que combina as duas exceções, é 

tomado apenas como contraponto. Meu critério foi selecionar os grupos que 

deliberadamente assumiram um embasamento teórico para sua plataforma, seja 

se identificando a partir de doutrinas, seja recorrendo a argumentos doutrinários 

para justificação de suas posições. 

O resultado foi um universo de cerca de 200 obras. Meu levantamento não 

foi exaustivo, dada a ausência de conhecimento consolidado e de arquivos 

organizados sobre o assunto. Provavelmente muito mais do que isso foi 

publicado. No entanto, a pesquisa é ampla o bastante para sustentar algumas 

generalizações e justificar a representatividade da parte do material que será 

apresentado. 
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A leitura das obras a partir dos parâmetros da conjuntura política, permitiu 

distinguir três ondas temáticas: a) 1868-1878: a configuração de uma autocrítica 

do status quo imperial conforme o cânon do liberalismo imperial; b) 1878-1888: a 

consolidação do movimento intelectual da geração 70; c) 1889-1897, o 

memorialismo, a reconstituição da história política e intelectual do Império, em 

termos doutrinários. 

O segundo período concentra a produção intelectual da geração 70 e dá os 

limites deste estudo. Embora em alguns momentos a análise vá avançar pelo 

memorialismo posterior e frequentemente retroagir ao liberalismo imperial 

(capítulo 1), buscando as condicionantes e apontando os desdobramentos do 

reformismo, o intuito aqui é adensar a explicação do movimento e não o de 

avançar argumentos para o processo inteiro. 

Esta produção revelou padrões recorrentes compartilhados: a forma dos 

argumentos; a presença de determinadas figuras de pensamento e de certas 

assunções tácitas. Sua temática está relacionada aos dilemas estruturais vindos a 

público durante a crise do Império - a organização política e o regime de trabalho 

- e coincidem com a agenda parlamentar do período.

Neste universo, selecionei um corpo menor de obras nas quais os 

esquemas gerais de interpretação recorrentes aparecem mais elaborados ou mais 

explícitos. Esta razão orienta aqui a preferência pelos ensaios em detrimento dos 

artigos de imprensa - ainda que sejam, assim como as polêmicas, tomados como 

recursos subsidiários. Esse material dá a dimensão de uso do repertório 

intelectual estrangeiro e da tradição político-intelectual nacional no debate. São 

estes os textos analisados no capítulo 3. 

De outro lado, a pesquisa buscou reconstruir uma biografia mínima para os 

componentes do movimento, enfatizando sua trajetória pública. Uma vez que o 

movimento não tem um locus fixo, o ponto de partida não foram instituições, mas 

a participação no debate público. A delimitação dos grupos não foi feita, portanto, 

nem a partir da origem social dos membros, nem de sua auto-definição 

intelectual, mas a partir de suas ações. Selecionei inicialmente 130 indivíduos, 

filtrados pela autoria de obras e pela participação no debate público. Uma 

pesquisa em profundidade foi feita para ao menos um membro de cada um dos 

12 microgrupos inicialmente identificados. O leitor vai estranhar a ausência de 

protagonistas clássicos nas análises do movimento intelectual da geração 1870, 
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como Sílvio Romero, e a presença de políticos, como Quintino Bocaiúva. O 

recorte é efeito do critério. Embora Sílvio tenha sido um personagem ativo no 

período, publicou basicamente teoria literária e não é representativo de nenhum 

grupo. Esta fase da pesquisa permitiu identificar as lideranças do movimento e 

construir as redes sociais entre os grupos. Esse material é a base para o capítulo 

2. 

Os debates parlamentares e no conselho de estado foram tomados como 

base para reconstrução do modo de pensar da elite imperial e são, junto com 

opúsculos, o material para o capítulo 1. Para o movimento da geração 70, tomo 

sobretudo seus manifestos públicos lançados nos anos 1880. O mapeamento 

sumário das organizações e eventos de contestação político-culturais da década 

de 1880 e dos manifestos lançados por membros do movimento intelectual dão a 

base do capítulo 4. 

Uma palavra sobre citações. A data original das publicações é relevante 

para meu argumento, por isso optei por citar no corpo do texto o ano da primeira 

edição. Os anos das edições utilizadas estão na bibliografia. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro apresenta o 

status quo imperial: seu repertório político-intelectual e sua lógica política. Procuro 

mostrar como a crise gerada pelas tentativas de autoreforma criaram a estrutura 

de oportunidades políticas para o surgimento do movimento intelectual. O capítulo 

seguinte reconstrói a emergência pública dos principais grupos que compõem o 

movimento intelectual. Viso evidenciar a sobreposição de motivações intelectuais 

e políticas de sua mobilização e a gênese sócio-política de suas formas de 

organização. No terceiro capítulo analiso obras representativas da perspectiva de 

cada grupo. Argumento que estas obras operam diferentes modalidades de 

apropriação do repertório da "política científica" e da tradição nacional e geram 

uma crítica às instituições centrais do status quo imperial. O último capítulo trata 

diretamente das modalidades de ação do movimento. O objetivo é mostrar como 

"positivistas"; "cientificistas" e "liberais" estiveram engajados em mesmas 

atividades, conformando um movimento de contestação ao status quo imperial. 

Ao final, delineio os desdobramentos de meu argumento e alguns de seus 

efeitos na bibliografia sobre movimento intelectual da geração 70. 
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Capítulo 1 - A sociedade imperial: valores, instituições e crise 

O movimento intelectual no Brasil dos anos 1870 surge no contexto de 

desagregação da ordem política imperial. Até então, embora a sociedade 

brasileira estivesse passando por transformações profundas, sua ordem política 

mantivera-se como um universo fechado. Os valores e o funcionamento efetivo 

das instituições políticas limitavam a cidadania plena e o espaço de debate 

público a um seleto círculo de iguais. 

Este capítulo procura reconstituir os valores, os esquemas de justificação 

intelectual e as formas institucionais da vida política do Segundo Reinado. 

Pretende mostrar, também, como os dilemas estruturais da sociedade imperial 

foram convertidos em dilemas políticos, quando, em princípios dos anos 1870, 

tentou-se reformar a ordem desde dentro, de cima para baixo. Esta via afetou as 

conexões usuais entre estado e sociedade e fertilizou o terreno para a crise do 

Império. 

1. O liberalismo estamental

Um estudioso da monarquia nota que até "a década final do Império não se 

constituíra ainda a teoria do regime" (Oliveira Torres, 1957:154). Isto é verdade, 

mas a razão é mais profunda que o acanhado da vida intelectual nativa, como 

aventa o autor. 

As instituições e códigos vitais do Segundo Reinado tornaram-se 

consensuais, depois de selada a Conciliação. A estrutura de poder do regime, a 

sociedade hierárquica, a forma monárquica, eram uma espécie de senso comum 

da elite, percebidas como a ordem natural das coisas. Expressavam o espírito do 

regime, a essência do modo médio de pensar da elite. Esse consenso tácito 

explica porque ninguém se abalou em justificar os pilares do status quo imperial 

senão quando entraram em risco de desaparecimento. 

O império esteve mais representado em modos de pensar e agir do que 

em doutrinas explicitamente formuladas. O status quo imperial não contou com 

um texto de fundação. Seus princípios básicos estão na Lei de Interpretação do 

Ato Adicional de 1841, que não toma mais que duas páginas. A justificação das 

instituições veio a conta gotas, conforme elas eram atacadas. Por isso os valores 
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fundamentais do universo político do Segundo Reinado se acham mais 

evidenciados em textos de circunstância, escritos em reação a ameaças 

concretas, que em livros de doutrina. 

Flory designou com muita propriedade este liberalismo de "empírico", 

atentando para sua relação mais próxima da circunstância política que de valores 

transcendentes: "ltself a transitional body of thought and behavior, Brazilian 

liberalism was in fact less dependent upon foreign models than it was a reflexive, 

practical response to the transitional political and socioeconomic conditions of the 

early national period." (Flory, 1981 :6). 

Este liberalismo compreende um repertório 
1 

de valores básicos 

compartilhados, que estão cristalizados não apenas nos modos de pensar, mas 

nas instituições e práticas do Segundo Reinado, compondo um mínimo 

denominador comum da elite política imperial. A "letra não escrita do regime" 

(Holanda, 1972) se expressa no funcionamento efetivo das instituições, nas 

discussões parlamentares lentas, na tomada de decisões por consenso, na 

hierarquia das posições. 

Este universo de valores comuns e práticas consuetudinárias 

compartilhadas circunscreviam as divergências a disputas internas ao próprio 

círculo da elite. Neste sentido, o Segundo Reinado tinha um caráter estamental. 

As instituições políticas e os mecanismos de distinção social fechavam política e 

simbolicamente o regime. A vigência da cidadania plena ficava restrita a um 

circunscrito grupo de iguais, aos "estamentos dominantes e intermediários" que 

conformavam "uma sociedade civil ultra-seletiva" : "( ... ) era um liberalismo que 

começava e terminava na 'liberdade do senhor' ( ... )."(Fernandes, 1977:50;49). 

O epicentro deste liberalismo estava antes na idéia de ordem que na de 

liberdade. Embora houvesse diferenças programáticas entre os partidos, jamais 

dissentiram quanto aos princípios e instituições gerados para solver o problema 

político no momento fundacional: manter a unidade nacional e regrar os conflitos 

intra-elite (Carvalho, 1980). A divergência era de ênfase: "( ... ) a verdade é que 

assim o partido conservador como o liberal querem a conciliação da liberdade 

com a ordem. A diferença está, ( ... ), no modo como os dois partidos procuram 

1 
Por repertório entendo a partilha de valores e padrões de significados: um "limited set of outines that are leamed, shared, 

and acted out through a relatively deliberate process of choice." (Tilly, 1993:264). 
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resolver este grande dilema da Ciência Política." (Rio Branco, 29/05/1871:289-

90). 

É apenas na crise que as instituições e valores do status que imperial 

ganham clarificação (Ringer, 1992), requisitando uma fundamentação explícita. 

Os debates parlamentares dos anos 1870 permitem reconstruir as características 

essenciais do liberalismo estamental. 

1. 1. Repertório europeu, experiência nacional

Havia um cosmopolitismo introjectado no ponto de vista da elite política 

brasileira. O liberalismo estamental se alimentava do repertório europeu. Uma 

conseqüência quase natural da formação clássica que recebiam muitos ainda em 

Coimbra, ou à moda de Coimbra nas escolas de direito nacionais. Suas

referências intelectuais eram literatos e políticos do século XVIII e inícios do XIX.

A "posição eurocêntrica" (Carvalho, 1988:114ss) em termos de referências 

políticas e intelectuais é patente nos debates no parlamento e no Conselho de 

Estado2
. 

Este repertório está no rebuscamento do estilo. A fórmula do debate 

político obedecia os cânones de uma espécie de romanismo que foi a sensação 

do reinado até quase seus estertores: o discurso à antiga, recheado de alegorias 

greco-romanas e de figuras de linguagem. A retórica era parte essencial da 

formação. A oratória foi o trunfo de políticos como Bonifácio, o moço, que ainda 

impressionava, no final dos anos 1870, pela grandiloqüência da expressão, o 

recurso ao exemplo de grandes estadistas europeus e de pensadores clássicos, 

como Aristóteles, como Homero. Pedro li encarnou esta face pública do Império, 

alimentando etiquetas e códigos sociais de um ancient régime. 

As referências européias se apresentam também nas formas de pensar. A 

regra da entrada concomitante na política e nas letras alimentou a admiração 

pelo tipo de "intelectual político" do Segundo Império francês, como Guizot e 

Victor Cousin, cujos nomes assomam em quase todos os discursos, mesmo em 

projetos de lei, da elite imperial desde os anos 1850. O hegeliano Victor Cousin 

foi talvez a maior influência da época, disseminando um espiritualismo vago, uma 

2 A tese da homogeneidade de formação da elite política imperial foi demonstrada por Carvalho, 1980 e Pang & Seckinger,
1972. O eurocentrismo fica expresso também na opção dos senadores, entre 1870 e 1889, de conhecerem o velho 
mundo: 27,4% viajaram para Europa, e apenas 1. 76% para os Estados Unidos (Leite,1978:56). A maioria dos estadistas 
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teleologia muito afinada com o romantismo e que era, sobretudo, uma filosofia 

harmonizadora dos contrários (Cruz Costa, 1956; Paim, 1966; Mattos, 1987). 

Nos temas, andavam sempre perto do que corria nos parlamentos 

europeus. Ao par do que se passava na política externa, muito atento 

particularmente à França e à Inglaterra, seus parâmetros. Nos anais do 

parlamento na década de 1870 não predominam referências a Bentham e Locke, 

como Mattos (1987) registra para o início dos anos 1840, período de formação 

dessa elite política. Os autores mais freqüentemente lembrados são aqueles 

concomitantemente pensadores e atores políticos, como Tocqueville e John 

Stuart Mi1I
3

, como os publicistas que assinam artigos da Revue de Deux Mondes

ou da Quaterley Review, duas publicações então mundialmente populares (Leite, 

1978:36)
4

. Nabuco de Araújo, por exemplo, frequentava todos os pensadores da 

Monarquia de Julho: Guizot; Montalembert; Royer-Collard; Thiers; de Broglie, 

Lamartine (Nabuco, 1897: 1112-3); além destes, Cândido Mendes (Anais do 

Senado do Império, 10/03/1872) citava também D'Alembert, Fenelon, Bossuet, de 

Bonald, Lamennais, de Maistre, Cousin. Encontra-se o pensamento francês da 

Restauração até mesmo na designação de processos políticos nacionais, como a 

"conciliação" e a "reação monárquica". E Guizot, personagem chave na França de 

inícios do XIX, é sempre louvado por suas qualidades de estadista. 

Estas referências a autores e obras nos discursos desempenham às vezes 

o papel de ornato erudito, mas sua principal função está em legitimar argumentos

e posições. Eram os autores que lidavam com problemas similares ao da própria 

elite nacional os preferidos. Incorporavam, sobretudo, autores e argumentos que 

refletissem sobre problemas assim difíceis e similares, como o garantia da ordem 

pós-revolucionária, como fez Guizot quando primeiro ministro, e o da imposição 

de uma reforma educacional completa, como a que empreendeu Cousin, ministro 

do Segundo Reinado já se diplomou em Olinda, por exemplo, Eusébio, Ferraz, Sinimbu, Aprígio Guimarães, Saldanha 
Marinho, Zacarias, Wanderley, Muniz Barreto e Teixeira de Freitas (Nabuco, 1897: 45). 
3 

Segundo Mattos (1987:141), os termos da disputa nos anos iniciais do segundo reinado opõem duas concepções liberais 
de representação. A dos luzias era a "vontade nacional", um negativo da liberdade natural, compensado pelo ganho de 
direitos civil e de propriedade, baseada em Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu. A orientação fundamental dos 
saquaremas teria vindo do utilitarismo - Hobbes, Bentham e Mill. No entanto, Matias mesmo observa que a forma pela 
qual estes princípios se apresentavam era através do pensamento francês da Restauração: Lamartine, Benjamin 
Constant, Tocqueville. 
4 

Esta revista foi provavelmente a publicação estrangeira mais popular no Império. Era um filtro e um veículo da 
dominância francesa na Europa e América Latina. No Brasil, era distribuída na Corte, em São Paulo e na Bahia. Era uma 
revista de variedades, quinzenal, com sessões de literatura. poesia. belas artes, arqueologia, religião, filosofia e moral, 
ciências, história e política. Dava o combustível das conversas de salão e era frequentemente citada em opúsculos, 
artigos de jornais e discursos parlamentares. Mas não ficava bem a um homem público declarar que extraía dela o estofo 
de seu saber - Saraiva sofreu galhofas por ter transposto essa norma tácita, assumindo ingenuamente que não lia outra 
coisa. A Quaterley Review cumpria subsidiariamente a mesma função para a Inglaterra. 
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do mesmo gabinete (Rosanvallon, 1985). A elite imperial esteve continuamente 

comparando sua situação com a européia e temendo repetir os solavancos da 

América abaixo do Equador. 

É como recurso de autoridade que pensadores europeus comparecem no 

mais dos vezes. Assim, por exemplo, Zacarias de Goés reconstrói argumentos de 

Stuart Mill, de Brougham, de Carné e de Tocqueville, não para erigir uma teoria 

própria do "governo representativo" brasileiro, mas para desautorizar argumentos 

de seu adversário Cândido Mendes. Zacarias avaliava as teorias a partir de um 

problema brasileiro, o sistema eleitoral, argumentando que Stuart Mill apoiava as 

eleições indiretas apenas para o senado nos Estados Unidos, por lá haver 

federalismo, e que Tocqueville, "mesmo partidário da indireta, se persuadiria do 

contrário se conhecesse o Brasil." (Góes e Vasconcelos, 1876:14). São as teorias 

que têm de se adaptar ao Brasil e nisto está o caráter "empírico", pragmático, do 

pensamento político do Império. 

O recurso ao repertório europeu obedece um critério seletivo local. O 

processo fica claro no romantismo. Assimila-se o tom arrebatado, a idealização 

de tipos e eventos, a forma romance. Não a veia revolucionária que o movimento 

romântico alcançou em algumas partes da Europa. Aqui o romantismo não vinha 

contestar o tradicionalismo de modos de pensar, agir e sentir de uma sociedade 

aristocrática enraizada, vinha criá-los. Foi especificamente a forma literária do 

romance francês de outro político, Chateaubriand, que forneceu a chave de 

transição entre o universo de referências políticas da civilização ocidental e a 

realidade brasileira. O conselheiro José de Alencar completou no romance o 

trabalho de forja da identidade nacional que o conselheiro Gonçalves de 

Magalhães começara na epopéia: gerar uma imagem da nação brasileira como 

síntese americana (Cândido, 1993:200ss) . 

O componente local do repertório brasileiro dá o combústivel para gerar 

uma nação brasileira e um estado nacional. Para esta tarefa, não bastavam 

modelos estrangeiros. Formas da civilização européia ganham os conteúdos 

nativos do novo continente. Gonçalves de Magalhães e Alencar, dois membros do 

partido conservador, gestaram um "americanismo" que em nada se assemelha 

aos Estados Unidos. Mas que amalgamava as formas românticos universais aos 

propósitos políticos nacionais (Cândido, 1993: 1 Sss). Tinha o sentido de 
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autóctone das Américas, em contraposição com o velho mundo, querendo afirmar 

uma diferença específica em relação à ex-metropóle
5

. 

O indianismo foi a consumação deste projeto6
. Foi o ponto cardeal de uma

nação imaginada (Andersen, 1989). Nada havia do Brasil empírico neste 

indianismo. Seu epicentro era a idealização da nacionalidade como fusão de um 

colonizador épico e um bom selvagem. Assim se congelavam as características 

positivas em uma imagem idílica da nacionalidade e se expurgava o processo de 

colonização. 

Digo projeto porque este processo foi deliberado. A síntese americana não 

era um mero artificio intelectual. Era parte substantiva da legitimição das 

instituições imperiais. A singularização brasileira requisitou uma invenção de 

tradições (Hobsbawn, 1984). Tratava-se de dotar o Brasil de uma identidade 

nacional, uma língua, uma história, um povo. Para que a nação fosse brasileira 

era preciso gerar uma diferenciação com a antiga metrópole uma origem nativa. 

O projeto ganhou corpo não apenas em romances para senhoras. A instituição de 

títulos nobiliárquicos de inspiração indianista reconheciam um certo grupo social 

como aristocracia, vinculando-a à uma imaginária nobreza da terra. O braço 

diretamente político desta mesma empreitada está na construção dos símbolos 

nacionais. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi a instituição cultural 

fundamental da Corte nesta missão de definir uma visão brasileira do Brasil a 

partir do centro7
. Produziu uma história nacional e uma definição da brasilidade

que unificava nação, estado e coroa, em versão oposta à européia que secionava 

as esferas (Salgado Guimarães, 1988). Sua historiografia fixou e difundiu os 

temas e símbolos de um estado nacional, centralizado, com território unificado. 

Tanto o indianismo literário quanto o ensaísmo histórico do IHGB exploraram o 

mesmo veio, buscando uma posição simbólica para negros e índios, efetivamente 

excluídos de cidadania. 

A reflexão e as instituições políticas brasileiras do Segundo Reinado 

devem muito à própria experiência política nacional. O contraponto empírico da 

nação inventada era a ausência de uma população que a elite imperial quisesse 

5 Ou nos termos de Aprígio Guimarães (1872:355): "A reação contra a ídéia de um Brasil europeu, [ tem de ser] a sólida 
construção de um Brasil americano.· 
6 'O indianismo dos românticos, ( ... ). denota tendência para particularizar os grandes temas. as grandes atitudes de que 
se nutria a literatura ocidental. inserindo-as na realidade local, tratando-as como próprias de uma tradição brasíleira." 
�Cândido, 1993:21 ).

O modelo do IHGB, aliás, foi o Institui Historique de Paris. Sobre o Instituto veja-se Salgado Guimarães (1988: 6-8; 12;
78; 128).
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elevar a "povo brasileiro". O liberalismo imperial era herdeiro do iluminismo 

pombalino, queria civilizar, queria um estado forte, um povo educado, um sufrágio 

livre. Mas a outra face do orgulho monárquico, como representante da civilização 

européia entre repúblicas caudilhescas, era a convicção da fragilidade de suas 

bases. Seu "empirismo" vinha do conhecimento, que a própria carreira política 

provia (Pang & Seckinger, 1972), de que a ordem imperial mais se insinuava do 

que se infiltrava no interior. Os percalços em interiorizar o estado, o limite da 

sociedade escravocrata, barravam a completude do projeto civilizador. 

É esta experiência nacional o outro vetor do repertório político-intelectual 

imperial. A experiência do "despotismo" do Primeiro Reinado e da "anarquia" 

regencial tinha sido vivida pessoalmente por boa parte da elite política. A 

Regência foi uma sombra permanente sob o reinado de D. Pedro li. Ainda que 

reduzida à cabeça do regime, à Corte, às regiões economicamente mais 

importantes e aos postos chave do poder central, a ordem imperial prezava-se de 

ser superior à "desordem" que lhe antecedera. A memória revolucionária manteve 

acesos os perigos que questões centrais, como a escravidão e a federação, 

continham e alimentou a convicção de que qualquer alteração de princípio 

implicaria desfazer a inércia natural do regime que a custo se estabilizara. Donde 

a aversão ao novo e a opção pelas vias lentas, não no sentido de alterar a 

essência, mas de completar a obra civilizadora do Império. Daí a prudência, a 

refração quase que a toda mudança, evitando a todo custo qualquer reforma 

constitucional, e a opção pela via gradualista: ponderada - discussão nas duas 

câmaras e no conselho de estado, pareceres de eminências no assunto - a 

busca do consenso no ânimo da "opinião pública" e a implementação em prazos 

dilatados, que sempre se postergavam8
.

O Segundo Reinado teve esta dupla fonte: a experiência nacional e o 

repertório político-intelectual europeu. Dosava os valores universais vindos do 

mundo europeu civilizado e a realidade nacional a civilizar. O modelo de suas 

instituições políticas deve à dupla pedagogia legada pelas convulsões européias 

e regenciais: a liberdade dependia da ordem. Mais que copiar os europeus, a elite 

imperial se esforçou em evitar a maior de suas desgraças: a revolução. 

8 O presidente do senado sintetizou este ritmo: "Em matéria de reformas, a minha regra é festina lente." (Abaeté, Anais do
Senado do Império, 7/11/1878). 
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É nesse sentido que o liberalismo do Segundo Reinado é conservador, 

epíteto que os saquaremas deram ao seu partido: visava manter inalteradas as 

"liberdades constitucionais" e as bases do "sistema representativo" para não 

turvar o difícil equilíbrio que criara a monarquia e a reiterara com a instituição do 

Segundo Reinado. Os princípios deviam mesmo se amoldar à circunstância9
• la 

aí um conformismo, mantenedor da ordem - mesmo que isso implicasse restringir 

a liberdade a um estamento. 

1.2. O sistema representativo: a reprodução política da desigualdade social 

A monarquia representativa reproduzia politicamente a desigualdade da 

sociedade esta mental, estabelecendo posições precisas e mesmo inamovíveis. A 

comunidade política tinha dois limites: um na base, os escravos, outro no ápice, o 

monarca. O sistema político imperial foi montado para limitar o príncipe e excluir o 

"povo". Isto porque a "opinião pública" requisitada pelo sistema representativo 

designava não o conjunto dos brasileiros, mas os proprietários, restringindo o 

exercício da cidadania à uma elite selecionada dentre os socialmente iguais. 

Havia consenso em que a melhor forma de governo era o sistema 

representativo. As formas de governo consideradas eram ainda as clássicas. Os 

termos em uso, como democracia e despotismo, ditadura eram remissões às 

formas de governo antigo, ainda sem a reverberação da idéia de governo do povo 

como governo de massas. O romanismo impregnava a comparação entre as 

formas "antigas e o modernas", como o fizera Benjamin Constant para duas 

liberdades. O governo representativo era um estado intermediário, barreira tanto 

à degeneração da monarquia em despotismo, pelo excesso de poder no centro, 

quanto em anarquia democrática, a erupção do povo na política 10
. 

Neste sentido, a concepção de liberalismo presente nas instituições 

imperiais é sobretudo negativa. O sistema político imperial era liberal no sentido 

de anti-absolutista: visava limitar as prerrogativas do príncipe, garantindo que o 

poder moderador não degenerasse em poder pessoal. "Nossa monarquia é muito 

limitada. O monarca, que é delegado da nação,( ... ), é um súdito com diadema, é 

a expressão do mais completo liberalismo." (Góes e Vasconcelos, 1876: 2;3). 

9 A declaração de Nabuco de Araújo, em 1870, é emblemática: • A condição essencial de uma lei é a sua relação com o 
pais que ela deve reger."(apud Nabuco, 1897:991 ). 
10 ·( ... ) de modo que nem as impressões grosseiras predominem e arrastem o governo, como acontece na demagogia, 
nem os governados se destinem ao aviltamento da obediência passiva, como no despotismo."(Belisário, 1872:21 ). 
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O regime imperial era uma monarquia constitucional baseada na soberania 

popular. Mas a ênfase vinha no substantivo "soberania", sinalizando sobretudo 

"uma transação da realeza com a democracia( ... ) um meio de que( ... ) a vontade 

do povo não se pronuncie com tanto rigor." (Goes e Vasconcelos,17/8/1876:8). O 

poder moderador deveria equilibrar o legislativo e o executivo, mas sua função no 

sistema era sobretudo simbólica. Instituição nacional por excelência, devia 

harmonizar as origens regionais da elite sob o manto da nacionalidade: "O Poder 

Moderador é o eu nacional, a consciência ilustrada do povo. ( ... ) plaina sobre os 

outros meros poderes políticos. ( ... ) Chamo-o poder nacional para significar a 

quase comunidade em que se acha com a nação." (Alencar, 1866: 1082; 1087, 

grifo do autor). O senado e o conselho de estado eram duas instâncias 

aristocráticas funcionando como corpos intermediários entre a opinião volátil da 

Câmara e o "elemento monárquico": "O senado é,( ... ), o primeiro antemural da 

realeza e o seu imediato auxiliar na defesa das instituições juradas." (Soares de 

Souza, Anais da Câmara dos Deputados, 28/2/1880:212). 

O temor das reações extremas da Regência fez prevalecer a concepção 

da liberdade como responsabilidade pública (Mattos, 1987: 153), não como direito 

individual. De seus autores de predileção, esta elite política herdou a noção de 

desigualdade natural entre os homens e a convicção de que a "tirania do número" 

seria a maior ameaça à liberdade. Zacarias de Goés distinguia mesmo três 

diferentes concepções de soberania do povo: a de Rousseau, implicando a 

prevalência do número; a de Guizot, implicando o governo da razão, e a de 

Thomaz de Aquino, que significava a comunhão. O Império tirava sua 

estabilidade combinando os dois últimos sentidos como garantia de afastar o 

primeiro. 

O "sistema representativo" reproduzia politicamente a hierarquia social. 

Quem se representava eram as famílias que compunham a comunidade, não 

cada individuo: "há diferença entre o povo sem escolha de condições e aptidões, 

como o quer Jean-Jacques Rousseau e o povo que forma a comunhão civil 

perfeita como entende São Thomaz." Apoiando-se em Royar Collard e em Guizot 

concluía: "A nossa constituição admitiu a soberania do povo no bom sentido ( ... ) 

as famílias que se reúnem tem o direito de governar o país. Daí resulta a 

comunhão perfeita ( ... )."(Goes e Vasconcelos, 1876:38-39). O modelo da 

representação política veio, portanto, da família (Holanda, 1990). O governo 
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representativo gerava uma "comunidade política" intermediária entre o rei e o 

povo, hierarquizando os membros do Império, sem exclui-los diretamente. O 

princípio estava cristalizado na própria lei como um "regime de capacidades": 

selecionava os superiores por condição (os livres}, por sexo (os homens), por 

idade (mais de 25 anos), por renda (proprietários) e mesmo por credo, uma vez 

que o catolicismo era a religião de estado. A maior distinção era por ocupação e 

propriedade (cada nível do sistema exigia um censo pecuniário, mas não 

restringia por escolarização). O sistema de eleições indiretas garantia assim 

anteparos aos "excessos" da democracia direta, limitando o governo aos homens 

de prol, proprietários, por isso dotados da independência pessoal requisitada para 

o exercício da liberdade positiva, de opiniões.

O voto não era concebido como direito individual, mas como função social. 

O representante "exerce o direito eleitoral por si e em nome daqueles que ficam 

privados dessa função social" (Rio Branco, Anais do Senado do Império, 

13/02/1873:47), a saber as mulheres; os menores; os escravos e os 

economicamente inativos. A cidadania plena, o direito a candidaturas aos postos 

de mando, era restrita a quem tinha maioridade moral e econômica: o chefe de 

família, representante natural na arena política de unidades sociais completas 11
.

O sistema político não excluía, hierarquizava: franqueava o voto, com o "sufrágio 

generalizado", ao custo de criar interdito ao corpo político principal. Em 1872, 

aproximadamente 1 milhão de pessoas - um nono da população do Império -

podia participar do processo eleitoral, mas tão-somente 20.006 indivíduos 

preenchiam as condições de pleitear um cargo político 12
.

A sociedade imperial distinguia, portanto, qualitativamente seus 

integrantes: separava seus cidadãos políticos do "povo": o conjunto da população, 

composta em maior parte de homens livres pobres, libertos e escravos. É neste 

sentido, como restrição do exercício pleno das prerrogativas de cidadania ativa ao 

pequeno circuito dos proprietários que se pode tomar este universo hierárquico 

11 
A justificativa era a impossibilidade de participar da comunidade política sem a independência financeira que protegeria 

contra o aliciamento e a fraude. Os eleitores seriam " ( ... ). só aqueles em quem por sua riqueza, cultura de espírito e 
posição social, se devesse presumir que resistiriam mais facilmente à pressão da autoridade, às exigências dos chefes, à 
fraude e, enfim, à corrupção de qualquer gênero."(Bom Retiro, Anais do Senado do lmpério,7I11I1878) 
12 

Os politicamente impedidos eram representados simbolicamente pelo votante, por sua vez representado pelo eleitor que 
elegia o deputado. Em 1870, segundo o relatório do ministro do Império, havia 1.039.659 votantes: cada 51 votantes 
correspondia a 1 eleitor, cada 33 eleitores a 1 deputado provincial: cada 163 eleitores a um deputado geral; cada 344 
eleitores a 1 senador. (Belisário,1872). A participação efetiva em 1872 era de 50,6% (Graham, 1990:107-9). 
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como uma ordem política estamental
13 

(Florestan, 1977). Embora esta faceta não

seja estranha aos regimes contemporâneos, e nisso o liberalismo brasileiro deva 

pouco aos seus sucedâneos, pode-se afirmar deste regime, com mais 

propriedade que de seu sucessor, que pôs o povo como espectador bestializado . 

O sistema representativo retirava sua legitimidade da "opinião pública", do 

conjunto de proprietários. O "povo" não ficava excluído. Sua representação 

política se fazia através do pater familia. Mas a incorporação dos homens livres 

pobres no regime era sobretudo simbólica. A representação da monarquia como 

uma comunidade irmanada por um princípio superior comum vinha do 

catolicismo 
14

. O catolicismo dava os meios simbólicos da legitimação do trono: a 

forma litúrgica do regime e o combústivel de uma sociabilidade tradicional (Freire, 

1951 ). O catolicismo era sobretudo uma religião de estado. A separação entre as 

esferas política e religiosa não se fizera, de modo que as instituições políticas não 

eram laicas. A igreja dava auxílio vital ao estado no controle sobre a população 

no campo: "esclarecendo a população de nossos sertões e do interior do Brasil 

que, em geral, pouco ilustrada, tanto carece de quem, inspirando-lhes fé - a guie 

pelos meios suasórios à obediência às autoridades e a chame ao caminho legal." 

(Bom Retiro, Atas do Conselho de Estado, 8/9/1875: 37). A igreja era um braço 

avançado do estado na sociedade, desempenhando parte das funções 

administrativas e eleitorais - as votações ocorriam nas capelas (Graham, 1990). 

Além de impôr disciplina sobre as "massas fanáticas" (Nabuco de Araújo apud 

Nabuco, 1897:973). 

A religião de estado era o veículo necessário de controle das massas

porque o estado não lograra ainda realizar sua tarefa pedagógica de transformar 

todo o "povo" brasileiro em "opinião pública". Sem este elemento, o sistema 

representativo careceria sempre de legitimidade e a fraude eleitoral geraria sua 

"falsificação". Uruguai (1862), um dos construtores das instituições do Segundo 

Reinado, invocava Tocqueville para justificar a instrução pública em escala como 

meio de criar a opinião pública e interiorizar a dominação imperial. O estado 

13 
·o que era o Povo? Os estamentos dominantes e intermediários, ( ... ). De modo que a adoção das instituições

representativas não foi um passo para excluir o Povo do poder, mas um artifício para manter a concentração social do 

�oder nas mãos dos estamentos sociais dominantes e intermediários."(Fernandes, 1977:S0: grifos do autor).
4 Segundo o reconverso Joaquim Nabuco (1897:287;983), ·o espírito dos antigos estadistas era nessa matéria o mesmo

( ... ).", que sintetizava em seu pai: "ele não compreendia a sociedade sem moral, moral sem igreja, e que não via no
catolicismo um obstáculo, mas a condição do progresso humano."
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deveria agir como o ponto cardeal disseminador de civilização e criar sua própria 

sociedade (Mattos, 1987:270ss). 

As disputas entre facções da elite monopolizaram o debate público e as 

ações do governo ao longo do Segundo Reinado, que esteve mais preocupado 

em civilizar os proprietários que em educar o povo. 

O consenso básico sobre os princípios do liberalismo estamental dava os 

contornos da agenda política legítima: os "melhoramentos" do sistema 

representativo, como o valor do censo, as circunscrições eleitorais, ou da ordem 

saquarema, como o sistema de ensino. Outra ordem de problemas era vedada. A 

forma de governo, o regime de trabalho, o controle social da população não 

entravam em pauta. Não porque a elite imperial os ignorasse, mas justamente por 

estarem na base da ordem sóciopolítica. lnquestionados porque essenciais. 

2. Regra oligárquica e dissenso liberal

A imagem do Império como um "clube" (Carvalho, 1980:93) caracteriza bem 

o fechamento do sistema político, a necessidade de um carta de ingresso. A

mesma extração social, a socialização comum e a estrutura da carreira política 

davam à elite política imperial uma homogeneidade cultural (Carvalho, 1980). Isto 

não fazia dela um corpo sem fissuras. O sistema político hierarquizava a própria 

elite. A existência de dois partidos atesta por si só uma diferenciação que é 

regional, de interesses econômicos e de programa. 

Os partidos que se solidificaram nos anos 1840 tinham base 

essencialmente em seis províncias. Segundo Carvalho (1980:165), o partido 

conservador concentrava burocratas e donos de terra de áreas de agricultura de 

exportação e de colonização antiga, sobretudo do Rio de Janeiro. O partido liberal 

era composto por profissionais liberais e proprietários que produziam para 

mercado interno em áreas de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul
15

. 

Como mostrou Mattos (1987), havia uma polarização interna à elite que se 

expressa na própria divisão partidária entre conservadores e liberais. O grupo de 

15 Carvalho argumenta que em "Em termos de filiação partidária. está claro que a divisão regional não se dava entre o
norte e o sul ( ... ).a) Rio de Janeiro era predominantemente conservador: b) Bahia e Pernambuco dividiam-se mais ou 
menos igualmente entre os dois partidos; c) Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul e as outras províncias eram 
predominantemente liberais. Esse tipo de divisão permanece ao longo de todo o Segundo Reinado, mantendo-se 
aparentemente imune ás transformações econômicas e sociais por que passaram algumas províncias.· (Carvalho, 
1980:169). 
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conservadores fluminenses suplantou os liberais e se impôs política e mesmo 

belicamente, no início dos anos 1840. Desde aí se configura sua hegemonia. 

Muito embora a dominância do grupo conservador não tenha sido 

ininterrupta, foi sua a condução do regime. Saquaremas, Oligarquia, Patrulha, 

Consistório, as várias definições dos contemporâneos reforçam a centralidade 

dos "vermelhos" fluminenses na "consolidação monárquica'", arquitetos das 

instituições centrais que dão o corpo e os rumos do Segundo Reinado (Mattos, 

1987: 125-6). 

Os liberais jamais conseguiram alterar em essência as instituições que 

consolidaram a hegemonia saquarema. Como argumenta Mattos (1987:155ss), a 

disseminada idéia de que teria havido um contínuo rodízio de partidos no 

Segundo Reinado - operado pelo poder moderador - camufla o fracasso de um 

"projeto de direção liberal" e o estabelecimento de uma relação hierarquizada 

entre conservadores e liberais que dura até os anos de dissolução da monarquia. 

A direção conservadora se consolidou com uma reforma constitucional no 

início dos anos 1840. A "reação monárquica"
16 

foi apresentada como restauração 

- e o termo tem o eco francês (Leite, 1978) - das instituições que o Ato Adicional

teria conspurcado. O conjunto de leis criava a estrutura político-administrativa 

centralizada do Segundo Reinado: reinstituia o conselho de estado e o poder 

moderador, dormente na Regência; centralizava o sistema repressivo, limitando 

mesmo o habeas-corpus (Mattos, 1987). A instância propriamente executiva, a 

presidência do conselho de ministros, detinha poder de indicar os presidentes de 

província e controlava o preenchimento da burocracia estatal: as nomeações 

administrativas - da guarda nacional, do judiciário; dos cargos eclesiásticos; do 

corpo docente das faculdades e do Colégio Pedro 11 - e as promoções militares, 

(Graham, 1990). Consolidou-se assim a centralização política. As instituições 

políticas ganharam caráter nacional, pondo-se para além das guerras de facção 

provincial, deixadas à própria sorte 
17

, salvaguardando o estado do poder

centrífugo dos interesses locais (Mattos, 1987;Carvalho, 1980). 

16 Para uma análise minuciosa das medidas dos anos 1840 que configuram a dominação saquarema e a filosofia política
que a informou, veja-se Mattos 1987, especialmente capitulas 2 e 3. Para uma análise da constituição e do funcionamento 
do sistema político imperial. veja-se Carvalho, 1980;1988. 
17 

Em termos muito simplificados: a maioria dos políticos do Império manteve seus laços locais e operou politicamente em 
duas esferas heterogêneas: na Corte, com as instituições nacionais, e nas localidades, com os proprietários, que 
constituíam o eleitorado de direito e de fato. As tentativas de nacionalização efetiva do estado, com a imposição de 
instituições e de legislação desde o centro até a base contou sempre com a resistência local representada nos partidos, 
sobretudo no liberal (Carvalho, 1980). De modo que o Segundo Reinado parece mais uma solução de compromisso entre o 
estado e o poder local que a imposição de um pólo sobre outro (como defende Graham,1990). 
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A instituição nacional por excelência era o poder moderador, francamente 

inspirado no modelo de Benjamin Constant para equilibrar o legislativo e o 

executivo na França (Flory, 1981 ). Mas o poder ficou concentrado nas instituições 

vitalícias hierarquizadas. O conselho de estado e o senado davam apoio mas 

também limite ao poder moderador; guardavam relativa independência tanto do 

Imperador quanto da câmara baixa e eram formados por - quase os mesmos -

homens experimentados, no ápice da carreira política 
18 

(Leite, 1978; Carvalho,

1980; Rodrigues, 1978). 

A hegemonia conservadora se afirma, consolidando-se nesta cúpula do 

sistema: a maioria no conselho de estado e no senado (Carvalho, 1980: 168), o 

que lhe dava ascendência sobre o poder moderador (Mattos, 1987).E se 

materializa na prevalência nos gabinetes. Embora os liberais tenham várias vezes 

obtido a maioria na Câmara dos Deputados e chegado à presidência do conselho 

de ministros, o fizeram menos que os conservadores e só lograram força nos 

anos de dissolução do regime, mesmo assim nunca o bastante para alterar o 

núcleo duro das instituições conservadoras. Durante os 42 anos do Segundo 

Reinado os conservadores dominaram o executivo por 26 anos e, excluídos 

aqueles em que uma dissidência sua assumiu o gabinete (a liga de 1862-66), seu 

domínio foi ininterrupto de 1848 a 187819 
. 

A obra de centralização política dos saquaremas permitiu o controle pleno 

das eleições pelo executivo, garantindo a reprodução legítima do sistema. A lei 

eleitoral de 1842 nomeava como fiscais das eleições locais os delegados de 

polícia, por sua vez, indicados pelo poder central. O controle do judiciário e da 

polícia, a patronagem e a semi-institucionalização da fraude fizeram do partido 

conservador uma força invencível na maioria das localidades. Um acordo tácito 

garantia, porém, a continuidade do domínio liberal onde ele era mais solidamente 

estabelecido. Assim, o sistema eleitoral permitia, segundo Graham (1990:55ss), 

18 
·o conselho era a coroação da carreira e raríssimamente lá se chegava sem prévia e longa experiência em variados 

cargos políticos."(Carvalho, 1980:98). Composto por 12 conselheiros fixos e 12 extraordinários, na maioria já senadores, 
não era eletivo (poder moderador nomeava). Os primeiros foram os chefes políticos sobreviventes da Regência e que 
deram assento a si próprios. Os senadores eram 60, nomeados pelo imperador a partir de lista eleitoral, com o requisito 
de idade mínima (40 anos) e renda. O Senado visava compensar o peso regionalizado da Gamara. No entanto, o perfil dos 
senadores pendeu progressivamente nesta segunda direção: 76, 1% representavam a província de origem. As províncias 
melhor representadas eram Minas; Bahia; Pernambuco e Rio de Janeiro (Taunay, 1941: 84; 125). Entre 1870 e 89, os 
senadores eram idosos (60% tinha mais de 60 anos) e políticamente experientes (56% tinham sido presidentes de 
província); a maioria tinha curso superior (82,3%) em direito (66,3%) (Leite, 1978:56). O sistema se completava com 125 
deputados gerais com mandatos de 4 anos (Rodrigues,1978). A estrutura centralizada dos cargos dava ao mando um 
caráter extremamente restrito: apenas 342 pessoas ocuparam cargos altos (Carvalho, 1980:98). 
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evidenciar e disciplinar diferenças intraelite, substituindo a guerra aberta entre 

facções vigente no início do Segundo Reinado. Permitia um equilíbrio precário 

entre dois contendores, um mais forte que o outro, mas não forte o bastante para 

desconsiderar o adversário. 

Firmaram-se, assim, as regras mínimas de convivência entre a própria 

elite. Os liberais quiseram sempre reformar a obra centralizadora saquarema, 

como repetiram em todos os seus programas, transformando-o em um modelo às 

vezes mais (como em 1831), às vezes menos (como em 1869) federativo
20

. Mas

propunham aperfeiçoar os mecanismos de representação e não revogar a ordem 

monárquica. 

A estabilidade do sistema político se assentava num consenso implícito 

quanto à prática política e numa confluência em torno dos princípios da boa 

sociedade. Conservadores e liberais eram acordes quanto aos recursos legítimos 

em cada arena, a discussão cavalheiresca nas câmaras da Corte e a violência 

eleitoral no interior, e quanto ao critério de cidadania do Império, a propriedade. 

O regime era, porém, instável porque se assentava sobre esse campo 

minado: a propriedade era de terras e de escravos basicamente. O Segundo 

Reinado nasceu sob a convicção da impossibilidade de prosseguimento do tráfico 

negreiro. A decisão dos conservadores de alterar esta base ficou legalizada pela 

abolição do tráfico e pela lei de terras de 1850, mas sua efetivação plena, com a 

mudança do regime de trabalho, implicaria não apenas minar a base da 

economia, mas necessariamente abalar os pilares da hierarquia social e do 

sistema representativo. O risco era comprometer a ordem política recém 

consolidada 
21. 

As reivindicações invariáveis mostram como os liberais viviam tão 

preocupados em manter a ordem sóciopolítica quanto os próprios conservadores, 

buscando reformas internas ao próprio status quo imperial. Seu slogan principal 

dá esta medida: a liberdade na ordem. Seu liberalismo nada tinha de 

19 
Embora os partidos se equiparem em número de gabinetes (14 conservadores; 15 liberais). os liberais dominaram por 

períodos mais curtos (1840-1; 1844-8; 1862-6 (liga); 1878-85;1889) (Carvalho,1980:163). Há que se notar que as 
inversões eram de situação e não de gabinete, o que significa que a duração do domínio de um partido era contínua. 
20 

O primeiro programa do partido liberal, coalizão de moderados e exaltados, de 1831, defende um modelo de monarquia 
federativa, com três poderes independentes; supressão da vitaliciedade do senado, do Conselho de Estado e do poder 
moderador; Assembléia Provincial independente (Brasiliense, 1878:12). Esta foi a proposta derrotada com a aprovação da 
Lei de Interpretação de 1841. Este primeiro partido liberal foi praticamente dizimido com a repressão às revoltas de Minas 
em 1842 e de Pernambuco e 1848 (Carvalho, 1980). 
21 A necessidade de reformar vinha cogitada por certos setores da elite desde a Independência; foi francamente admitida 
nos debates parlamentares de 1850 e nas decisões conjuntas em torno do tráfico e da lei de terras do gabinete Paraná 
(Alencastro, 1980: Carvalho, 1980: Mattos, 1987). 
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democrático. Concordam com os conservadores em manter o direito de voto 

"generalizado", desde que resguardada uma limitação pecuniária. Sua formulação 

do problema político brasileiro era estritamente liberal, não redundava na questão 

democrática ao modo europeu ou norte-americano: não visava expandir os 

direitos políticos para a maioria, mas garantir a opinião da minoria já partícipe do 

"sistema representativo". A questão era interna à própria elite e não se 

relacionava à "tirania do número", mas à "tirania do pequeno número ou antes a 

tirania do governo". (Góes e Vasconcelos, 1876: 14). Distinto dos Estados Unidos 

e da França, o Brasil não poderia advogar idêntico remédio. A excepcionalidade 

brasileira, dada a escravidão e a "ausência de povo", era a justificativa comum a 

conservadores e liberais para resguardar as decisões políticas da massificação, 

limitando a política a uma negociação interpares. 

Tanto liberais quanto conservadores exconjuravam conjuntamente o 

sufrágio universal
22

. "O povo não tem nem interesse nem capacidade para o 

processo eleitoral, não pode ser a base do sistema representativo." 

(Belisário, 1872: 131 ). O princípio hierárquico mantém-se resguardado por ambos 

os partidos, indicando que a direção desejável da reforma não era a 

universalização da participação política. 

Esta unidade de convicções e princípios deu vida longa ao Segundo 

Reinado. As instituições políticas construídas pelos saquaremas perduraram 

praticamente inalteradas até os anos 1870. Os liberais combateram 

principalmente o desvirtuamento do sistema representativo pela reprodução 

continuada de situações conservadoras. Reclamavam que a eleição dava voz, 

mas nem sempre somava o voto da minoria liberal, barrado nas mesas de 

qualificação; a fraude gerando câmaras unânimes. A demanda era por expansão 

de suas próprias prerrogativas. A plataforma liberal durante todo o Segundo 

Reinado girou em torno dos pontos de derrota para os conservadores na lei de 

interpretação em 1841: a reforma eleitoral; a descentralização administrativa; o 

senado temporário; a reforma do judiciário; a responsabilidade dos ministros pelo 

22 "A democracia do partido liberal não é a de J.J.-Rousseau: portanto, o partido liberal não quer o voto universal." {Goes e 
Vasconcelos. 1876:21). Belisário {1872:129) se apoiava em Benjamin Constant, em Cousin, Labouyale e Camé para 
completar: ·o sufrágio universal é o instrumento cego e dócil de todos os despotismos, partam da demagogia ou da 
autocracia." A proposta liberal de eleição direta que implementaram em 1881 tinha o espírito oposto: visava a eliminação 
da ralé. que poderia ser manipulada. O sufrágio universal abriria as portas para "as classes mais rudes da população. 
essas hordas barbarizadas que se desvivem no vicio e no crime." (Tavares Bastos, 1873:179). Saraiva tranquilizava: "não 
há o que recear, não é ainda o voto universal" (apud Nabuco, 1897:145). 
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poder moderador; as liberdades individuais23
. Mas o protesto liberal não escapava 

das paredes do próprio parlamento. 

A tensão entre o ímpeto mudancista liberal e a inércia conservadora, de 

que o poder moderador foi tanto móvel quanto instrumento, foi sendo desinflada 

pela disposição conservadora de flexibilizar suas instituições. Visavam, em 

princípio, buscar um mecanismo mais expressivo da composição real de forças, 

restringindo a ascendência do executivo nos resultados eleitorais, estabelecendo 

critérios de inelegibilidade e ampliando a participação das minorias locais. 

Reformaram progressivamente o sistema com reorganizações das circunscrições 

eleitorais
24

. Entretanto, não alteraram seu âmago e pouco beneficiaram os

adversários. Como sumarizou um chefe liberal já em 1877: "Há 37 anos D. Pedro 

governa e há 28 o partido conservador tem dominado."(Pompeu apud Leite, 

1978:150}. 

Com o tempo foram se acentuando os dois lados da ameaça à ordem 

sóciopolítica. De uma parte se avolumava a pressão do partido liberal em favor de 

reformas eleitoral e judiciária que aumentassem a participação das localidades 

por eles controladas na política nacional, bem como a extinção das instituições 

vitalícias que barravam suas iniciativas, ainda se conquistassem a maioria pelo 

voto. De outro lado, o esgotamento da economia escravista ia erodindo as bases 

sócio-econômicas do regime e gerava uma progressiva diferenciação entre os 

próprios conservadores: uma ala decidida a manter os princípios do Império e 

outra persuadida a transformá-los gradualmente, convencida dos perigos 

disruptivos do imobilismo. 

A situação de crise começa a se configurar politicamente, portanto, a partir 

do centro do próprio regime e não pela pressão vinda de fora. Exagerando um 

pouco, o desequilíbrio do sistema só apareceu quando os conservadores se 

23 O partido conservador jamais pôs por escrito a sua plataforma; sua única expressão coletiva é do momento fundacional, 
em 1837, quando seus chefes defendem o que implementará como espinha dorsal do regime a partir de 1841: a 
restauração do conselho de estado; a restrição das atribuições da assembléia provincial; a centralização política; e a 
prevaléncia do poder moderador, significando de fato o aumento do peso das instituições vitalícias sobre as temporárias. 
O partido liberal se define desde sua criação pelos itens contrários. 
24 O Segundo Reinado sofreu 5 reformas eleitorais: em 1846 resultou na criação das câmaras unanimes, impedindo 
acesso dos liberais; a lei dos círculos de um deputado de 1855 abriu o sistema às lideranças locais de fato, não 
necessariamente subordinadas ao partido liberal. A lei dos círculos de 03 deputados de 1860 não satisfaz os liberais. A lei 
do terço de 1875 assegurava a cada eleitor o voto em 2 terços do número de deputados a ser escolhido pelo distrito, mais 
uma vez os liberais reclamam: só conseguiriam um terço da câmara. jamais a vitória. Todas as reformas eleitorais 
malograram fosse por abrirem pouco ou demasiado o parlamento às ·notabilidades de aldeia·. Finalmente, a lei das 
eleições diretas de 1881, a única realizada por um gabinete liberal. resulta numa alteração drástica do sistema, com a 
exclusão dos eleitores de segundo grau Para uma descrição dos vários projetos de reformas eleitoral veja-se 
Belisário, 1872; para uma análise das implicações de cada uma veja-se Carvalho. 1988 e Graham, 1990. Para uma 
descrição do funcionamento de fato do sistema eleitoral, veja-se a rica etnografia das eleições do Império no nível local 
também em Graham. 1990. 

41 



dividiram. A primeira dissidência pró-reformas se abre do lado conservador em 

1862. Eram chefes como Nabuco de Araújo, Zacarias de Góes, Sinimbu, Saraiva 

e Paranaguá que, persuadidos da necessidade de mudanças e desacreditados 

da boa vontade saquarema em fazê-las, se unem à ala mais moderada dos 

liberais para formar a Liga Progressista. Este partido de centro alcança a 

presidência do gabinete com um programa moderado de reforma: incorporava 

parte significativa da pauta liberal: divisão de poderes; responsabilidade dos 

ministros pelo poder moderador; liberdade individual, descentralização 

administrativa; representação de minorias; reforma judiciária; código civil; revisão 

do código comercial; reforma da guarda nacional; "regeneração do clero"; 

execução do Ato Adicional (in Brasiliense, 1878: 15ss). 

Mas bombardeada pelos velhos saquaremas e pelos liberais, a efêmera 

Liga Progressista não aufere senão medidas muito tímidas
25

. O executivo retorna

ao controle conservador em 1868. A resposta conservadora à demanda por 

reformas é clara: a ala mais empedernida assume o gabinete, decidida a salvar a 

obra saquarema. A oposição caracterizou o ato como golpe de estado e ameaçou 

deserção. Os ligueiros acabam "trânsfugas", transferindo-se para o partido liberal. 

O resultado é um reequilíbrio do sistema partidário
26

. A partir daí surgem as

manifestações propriamente ruptivas, evidenciando o crescente dissenso intra

elite. Ao invés de unirem-se contra o adversário comum, as dissidências liberal se 

dividem, formando o "partido liberal-radical" em 1868 e o "novo" partido liberal em 

1869. 

A ala moderada reúne os liberais históricos e os conservadores dissidentes 

de 1862. Organizaram o Club da Reforma ainda em 1868, que será o Centro 

Liberal de 1869 e o núcleo essencial do partido liberal daí por diante. Seu tom 

progressivamente desafiador contra a "ditadura" conservadora se expressou em 

discursos que fizeram de Zacarias, Nabuco de Araújo e José Bonifácio as 

grandes vozes contra o "absolutismo" - cujo sentido contemporâneo era o de 

predomínio do executivo, do mesmo modo que oligarquia era a depravação de 

aristocracia. 

25 A Liga foi também prejudicada pelo início da guerra no Prata que drenou atenções e recursos crescentemente a partir 
de 1865. Sobre a política da guerra e as posições de liberais e conservadores, veja-se Costa, 1996. 
26 Neste contexto de divisões partidárias, o poder moderador ganha evidência como árbitro. Mas a coroa se via fragilizada 
pela doença do imperador, ausente na Europa durante os anos críticos do começo e do fim da década de 1870. A 
Regente contou sempre com oposição: por ser mulher, por ser católica, por ter esposado um francês. A participação do 
Conde D'Eu nas reuniões do conselho de estado também não contava com a simpatia dos conselheiros (Cf. 
Rodrigues,1978: 211ss). 
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O manifesto do novo partido liberal em 1869 propõe o dilema que dará os 

limites do debate político daí até o fim do regime: "ou a reforma ou a revolução". 

Mas traz uma importante ressalva: "o governo absoluto que temos, não é obra de 

algum 18 Brumaire ou de outro golpe de Estado semelhante, desfechado pelo 

Imperador; mas é o efeito das leis reacionárias criadas e mantidas pelo partido 

conservador." (in Brasiliense,1878:XXXIV). O vício não estava no arcabouço do 

regime, uma monarquia constitucional, mas no seu desvirtuamento, na 

"falsificação do sistema representativo"
27

. O propósito dos liberais, lembravam, 

não era promover insurreições como a da Polônia em 1853 e da Rússia em 1863, 

ou chegar à solução revolucionária espanhola, mas fiar-se como a França da 

geração política de Guizot nas reformas liberais: '"o meio de tornar as revoluções 

raras e difíceis, dizia o duque de Orleans em 1804, é tornar as reformas 

fáceis. "'(in Brasiliense, 1878:XXXV). Suas demandas pouco diferiam da pauta 

costumeira:
28

. A novidade estava no último ítem: a abolição gradual da 

escravatura, "uma exigência imperiosa e urgente da civilização, desde que todos 

os Estados aboliram a escravidão, e o Brasil é o único país cristão que a 

mantém". Mas vinha suavizada pela sua lateralidade na escala de urgências, 

porque "não cabe no possível fazer tudo a um tempo". Citando os exemplos de 

precipitação dos partidos liberais da Bélgica e o da França pré-Monarquia de 

Julho que demandavam por demais, os liberais apresentavam seu modelo 

político: "A Inglaterra todos os dias nos dá exemplos de programas limitados às 

novas necessidades da sociedade." (in Brasiliense,1878:44; 41). Dos ingleses 

tomavam também a estratégia de ação: a abstenção eleitoral. 

A outra ala liberais ficou mais indignada. Os liberais radicais mantinham 

como seus correlionários do Club da Reforma o horror à força: "Conseguiremos 

assim sem revolução armada, sob a forma democrática federal, a posição que 

nos compete no continente americano." Mas traziam algumas inovações. A 

formulação do problema incorpora novos termos ao vocabulário político, como 

27
Neste contexto, os liberais passaram a contestar o poder moderador: o gabinete tendo maioria foi derrubado pelo poder

moderador que deveria estar submetido ao princípio das maiorias. "Não é isto um verdadeiro absolutismo ( ... )? Vede este 
sorites fatal. este sorites que acaba com a existência do sistema representativo: o Poder Moderador pode chamar quem 
quiser para organizar ministérios; esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Eis ai está o 
sistema representativo do nosso pais!' (Nabuco de Araújo in Chacon, 1997: 280). No manifesto, a defesa do Ato Adicionai 
e a crítica à centralização política são escoradas na história francesa recente. O paralelo entre D.Pedro e Luis Napoleão 
dá o mote. 
28 Traziam reforma eleitoral: eleições diretas restritas às cidades maiores; senado temporário; reforma policiai e judiciária;
abolição do recrutamento e da guarda nacional; conselho de estado administrativo; abolição da guarda nacional; liberdade 
de consciência. de educação. de comércio e de indústria: descentralização; revogação da lei de interpretação. (Cf. 

Brasiliense, 1878). 
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"estado de fetichismo" (in Brasiliense, 1878:31; 28 - grifos do autor), e ressalta a 

referência política americana ao invés de européia. Também a prática política se 

expandia para além do parlamento: instituíram as "conferências radicais" na 

Corte, que eram sessões públicas de ataque ao governo. 

O mais importante: o grupo formou o Clube Radical, que honrava seu 

nome, ressuscitando o programa do liberalismo da Regência: a federação e a 

abolição da escravidão
29

. Pouco depois buscariam apoiadores fora do sistema 

político. Em 1870, selaram a primeira aliança fora da elite estabelecida nos 

partidos em toda a história do Segundo Reinado e formaram um partido 

alternativo ao status que imperial: o republicano. 

Esta deserção fez com o que conflito interno aos liberais fosse mais 

violento que as diferenças para com os conservadores. O novo partido liberal de 

1869 reclamava que sua dissidência só servira para fortalecer os conservadores, 

e que nenhum benefício traria a ameaça republicana. No jornal A Reforma, na 

Corte, e no Diário da Bahia, escreviam tanto contra as reformas que os 

conservadores iniciaram, quanto contra seus ex-companheiros. 

O tertius republicano era engrossado por gente que não vinha das mesmas 

famílias de proprietários rurais que formaram o partido liberal e o conservador. 

Sua presença organizada partidariamente era uma novidade política que 

guardava sua gravidade precisamente por explicitar a existência de uma 

sociedade não representada pelo sistema político com força própria suficiente 

para manter-se atuante sem o braço partidário tradicional. 

Os conservadores também vinham dilacerados. Desde a dissidência de 

1862, "emperrados" e mudancistas disputavam a condução do regime e a opção 

entre resistir e reformar. 

3. A reforma dentro da ordem

Enquanto os partidos dissentiam, a sociedade e a economia se 

transformavam. A proibição do tráfico negreiro nos anos 1850 leva a economia 

brasileira, estabelecendo a agricultura como atividade econômica principal. O 

efeito foi um boom de desenvolvimento interno, que gerou novas atividades 

econômicas, novos grupos sociais e novas hierarquias. A expansão da lavoura de 
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café permitiu acumulação de capital em mãos de cafeicultores e comerciantes 

vinculados, concentrados em algumas províncias, enquanto o mercado interno 

permaneceu limitado. Surgiram novos grupos sociais ligados a bancos, seguros, 

companhias de imigração, ferrovias. A guerra contra o Paraguai também deu ao 

exército uma inédita feição de corporação que cedo se evidenciou pelos reclamos 

por promoções e salários (Costa, 1996). As mudanças geraram um crescente 

desequilíbrio entre as províncias voltadas para o mercado interno e as 

exportadoras; entre as dependentes de mão de obra escrava e as demais; entre 

aquelas cuja economia se expandia e as zonas de agricultura decadente (Viotti 

da Costa, 1986). As equivalências entre poder econômico e poder político se 

alteravam. As lavouras de café do Vale do Paraíba e os engenhos de açúcar de 

Pernambuco e Bahia tinham prosperado, se alimentando da mão de obra escrava 

disponível, mas davam sinais de esgotamento já nos anos 1860, pondo às claras 

a progressiva decadência do trinômio latifúndio-escravidão-monocultura 

implantado na Colônia. O crescimento das lavouras de café ao sul do país, 

recrutando mão de obra extensiva, fez do tráfico interprovincial um bom negócio 

para as províncias economicamente enfraquecidas e progressivamente 

concentrou escravos em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro30
, sem 

garantir a eficiência que o sistema lograra ao norte. A imigração crescia: vieram 

pequenas levas de europeus para colônias de parceria ao sul e em São Paulo, e 

grande volume de portugueses para o comércio da Corte (Alencastro, 1988). 

Ambos os processos mudaram consideravelmente a composição populacional do 

Império: aumentando o número de imigrantes, diminuindo a proporção de 

escravos e redistribuindo geograficamente a população. 

As mudanças sócioeconômicas alteraram a base sobre a qual tinha sido 

construída a lógica política da representação provincial no começo do Império. As 

regiões agora tinham pesos diferentes, tanto em população quanto em 

dinamismo econômico. "there were new opportunities for investment, 

employment, social mobility and political mobilization ( ... ). Economic and social 

29 Mais a abolição do conselho de estado, da vitaliciedade do senado: do poder moderador e da guarda nacional; eleição
para presidente de província: voto direto; ensino livre: policia eletiva: eleição de presidente de província; proibição de 
ocupar cargos públicos e eletivos concomitantemente; justiça independente (Cf., Brasiliense, 1878). 
30 Minas tinha um quinto dos escravos nacionais em 1872 e em 1888 era ainda a província com o maior concentração de
escravos. "Até 1880, a produção de café da zona da mata aproximou-se dos níveis atingidos no oeste paulista. Mas a 
partir desta data o oeste cresceu e Minas estancou (Alencastro, 1989:126). Sobre as mudanças de base econômica do 
regime, veja-se Stein, 1961 para a decadência do café fluminense: Mello, 1984 para a crise do açucar de Pernambuco; 
Oean, 1977 para o crescimento do café em São Paulo; Morse, 1970 para o crescimento da cidade de São Paulo: Freire 
1951 para a urbanização ao norte e Alencastro, 1997 para a Corte. 
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change made it increasingly difficult for the political elites to run the nation 

according to tradicional rules." (Viotti da Costa,1985:731). O arcabouço jurídico

político centralizado dos saquarema, por outro lado, se prestara bem ao domínio 

conservador e à economia escravocrata, mas o surgimento de novas atividades 

esbarrava freqüentemente nos entraves da lei, que dificultava a vinda do 

investidor estrangeiro, não lhe dando cidadania, e o desenvolvimento do comércio 

nacional, barrado por uma legislação comercial e trabalhista incompatível com os 

novos gêneros de atividade. Havia agora uma população urbana não proprietária 

de terras nem de escravos não representada no parlamento. 

Os impasses e estrangulamentos que estes processos concomitantes 

produziam no país podem ser sintetizados como efeitos da emergência de uma 

"ordem social competitiva" numa sociedade estamental (Fernandes, 1975), 

implicando, portanto, tanto a presença de elementos impulsionando a expansão 

da primeira quanto de outros tantos resguardando os privilégios da segunda. 

A elite política formulava o problema como necessidade de uma reforma 

controlada. O eixo liberdade e ordem indicava as modalidades de solução 

concebíveis pela elite política. Os liberais, como vimos, defendiam a incorporação 

parcial da nova sociedade no sistema político e a abolição dos entraves jurídicos

políticos à sua expansão, como, por exemplo o Código Comercial. O trabalho livre 

era o corolário de uma reforma política. Os conservadores, por seu turno, 

preocupavam-se sobretudo com a manutenção da ordem e com as medidas que 

garantiriam sua continuidade; admitiram que a "reação monárquica" tinha 

alcançado certo excesso que "sufocava" a sociedade, como admitiu um de seus 

mentores (Uruguai, 1862)
31

. A parte "emperrada" argumentou consistentemente

que as formas de organização do sistema jurídico-político e a estrutura da 

sociedade tinham se arquitetado tão entrelaçadas que a reforma numa não se 

faria sem a dissolução da outra . 

Reformas, portanto, não se fariam por consenso e a aversão aos conflitos 

fez dessa elite política a própria encarnação da cautela em matéria de mudança . 

O ritmo natural das reformas no Império era resolver o que urgia, deixando 

amadurecer no tempo medidas mais essenciais. A mudança de conjuntura não 

implicou alterações automáticas nos princípios da reflexão política, de tal sorte 
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que as reformas inevitáveis foram gestadas pelos mesmos esquemas de 

pensamento presentes na criação das instituições do Segundo Reinado. Toda 

proposta de reforma se apresentava sempre como "melhoramento", sem 

questionar a lógica do sistema. 

No início dos anos 1870, os assuntos a dominar o debate público eram 

questões políticas, dada a cisão liberal, e eram as da guerra contra o Paraguai, 

que se concluía. Que a mudança econômica requisitava nova legislação e 

especialmente um novo regime de trabalho, não se negava, mas as questões 

relativas à escravidão eram o mais melindroso dos assuntos, aparecendo como 

objeto de estudos, nunca como medidas a serem implementadas no curto prazo. 

Tematizada, sem transformar-se em objeto de deliberação. De modo que 

embora fosse um limite reconhecido à expansão daquela sociedade, era 

continuamente escamoteada como problema político, protelando sua resolução. 

Todas as reformas da pauta liberal e mesmo a questão servil apareceram anos a 

fio nas falas do trono, sem surtir nenhum efeito
32

. A declaração anódina que o 

imperador fizera em 1867 à Junta de Emancipação em França - ninguém menos 

que Guizot, de Broglie, Laboulaye e Montalembert assinavam a petição (Nabuco, 

1883: 62) - expressa perfeitamente o espírito da ordem sobre a escravidão: 

"questão de forma e de oportunidade". 

Dada esta conjuntura, a expectativa em torno do gabinete de 

conservadores moderados que subiu em 1871 era que retomasse os projetos 

parados pela guerra, resolvesse os litígios partidários com nova lei eleitoral, 

serenando os ânimos exaltados dentro da elite; compensasse os militares que 

voltavam dos campos de batalha. Mas ao invés das questões políticas candentes, 

seu programa converteu o tema de debate em problema central da agenda 

política. Trazia como ponto capital o ventre livre, como condição da modernização 

da economia e da sociedade. 

A dissensão liberal deixara aberto o caminho para os conservadores 

assumirem a posição de reformadores. Ao aceitar a tarefa, Visconde de Rio 

31 Uruguai publicou o Ensaio Sobre o Direito Administrativo precisamente em 1862. como resposta a Zacarias de Goés 
que lançara anonimamente o Da Natureza e Limites do Poder Moderador, verdadeiro manifesto da Liga, em 1860. A 
simultaneidade corrobora meu ponto de que as explicitações doutrinárias seguem as contestações. 
32 

Veja-se, por exemplo, a fala de 1865, quando se pede reforma judiciária. da guarda nacional e do recrutamento, e a 
famosa de 1867, quando vem mencionada pela primeira vez a escravidão. A instrução pública vem reclamada em 
praticamente todas a partir daí (Calmon, 1977). 
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Branco33 impôs a seu próprio partido uma independência de ação: escolheu para 

ministros homens novos como João Alfredo, ainda deputado, e reservou para si 

mesmo a fazenda e a guerra. Sua fórmula para solver o dilema político era a 

conciliação do "princípio da liberdade na ordem" com as exigências da conjuntura, 

procedendo a "aplicação desses princípios às necessidades do nosso tempo". 

(Rio Branco, 08/05/1871 in Chacon, 1997:289-90). 

Quando de sua apresentação às câmaras, Rio Branco ponderou que a 

situação internacional tornava a escravidão insustentável economicamente. 

(Besouchet, 1985: 172). Reconheceu também que a abolição atingiria a estrutura 

da economia e de todas as instituições sociais, mas exatamente por isso jamais 

contaria com unanimidade. Daí a vantagem de fazê-la no momento de menor 

resistência e sob a forma de menor prejuízo. A conjuntura de divisão liberal dava 

a oportunidade de operar a reforma por dentro da ordem, porque "se esta reforma 

encontrasse contra si os preconceitos, a resistência combinada de um partido, 

ninguém a poderia resolver sem causar grandes danos ao país." (Rio Branco, 

Anais do Senado do lmpério,23/05/1871 ). A forma mais adequada era paulatina. 

O ventre livre seguia um exemplo bem sucedido noutros países, não afetava a 

propriedade presente e estipulava essa marcação de décadas, tão cara às 

reformas imperiais. Iria solucionar o problema gradualmente, dando-lhe uma 

sobrevida de vinte anos, ao estabelecer o protetorado do senhor sobre o ingênuo. 

Mas suprimia por completo a perspectiva de reprodução do sistema escravista. 

Argumentava que o fim da escravidão era condição para a modernização 

econômica do país, como "requerem nossa civilização e até os interesses dos 

proprietários." Seria mesmo, indiretamente, "a melhor maneira de defender os 

interesses agrícolas." (Rio Branco, Anais do Senado do Império, 08/05; 

23/05/1871). Contra o hábito de postergar, concluía: "os temores exagerados, 

essa demasiada prudência de alguns, esse aferro aos hábitos, ao status quo, é 

que provocam as soluções violentas." (Rio Branco, 23/05/1871 in 

33 
José Maria da Silva Paranhos (1819-1880) galgara todos os passos da carreira política clássica no Império. Bahiano, 

membro de uma família de comerciantes portugueses decadentes. Diplomou-se pela Escola militar em 1841. Ingressou na 
política como deputado liberal provincial pelo Rio de Janeiro em 1847, mas migrou logo para o partido conservador pelo 
qual foi deputado geral em várias legislaturas, presidente de província, ministro dos Negócios Estrangeiros, da Marinha, da 
Guerra e da Fazenda, senador por Mato Grosso e membro do conselho de estado extraordinário a partir de 1866. Feito 
visconde por sua atuação no Prata (ministro residente. chefe de legação e enviado especial na Argentina. Uruguai e 
Paraguai, onde coube-lhe a organização do Governo Provisório em 1869/1870). Membro das associações "intelectuais" do 
Império: presidente da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional: Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil; sócio do 
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro desde 1847: diretor do Jornal do Comércio em 1851; desde 1863 professor da 
cátedra de economia política da Escola Militar: diretor da Politécnica em 1874. Ao deixar o gabinete a 26 de junho de 
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Chacon, 1997:304), como a guerra fraticida em que a questão desaguara nos 

Estados Unidos. Rio Branco citava a Inglaterra e a França como exemplos de 

abolição imediata bem sucedida. Era o coração do status quo imperial que Rio 

Branco pedia ao senado apoio para ferir. 

A resistência veio dos dois partidos. A exacerbação dos ânimos, 

discussões acalorada no parlamento mostram bem a gravidade da proposta. 

Inúmeros panfletos de liberais e de conservadores, protegidos por pseudônimos, 

reprovavam acerbamente a medida, designando-a reiteradamente de "revolução" 

34 

O ponto visceral da crítica liberal era que o programa conservador se 

compunha de "retalhos roubados à bandeira liberal." (Silveira Lobo, Anais do 

Senado do Império, 8/5/1871). Seu combatente mais denodado foi Zacarias de 

Goés e Vasconcelos, responsável por nada menos que 15 dos 47 discursos 

contrários à reforma
35

. Assim sintetizava a estratégia dos conservadores 

moderados: "Repelir de todo essas reformas era impossível: não há quem tenha 

força para impedir o progresso de uma nação que quer marchar. Deixá-los fazer o 

projeto liberal ( ... ) fora tratar face a face com a democracia.( ... ) [a solução foi] 

Façam-se sim as reformas liberais: mas façam-se coadas pelo filtro conservador." 

(Goes e Vasconcellos, 1872: 6). O efeito, advertia, ia ser a "desnaturação" dos 

partidos consolidados, abrindo espaço para que se fortalecesse o republicano. O 

epicentro da plataforma dos liberais moderados não era escravidão. Reformar era 

antes de tudo reverter ou ao menos equilibrar a dominância conservadora, 

extinguindo ou limitando as instituições vitalícias dominadas pelos conservadores. 

Por esta lógica, a reforma capital seria eleitoral e a última questão seria o regime 

de trabalho, numa jornada de décadas. Rio Branco desgostou os liberais por sua 

inversão de prioridades, deixava delongar a reforma eleitoral, e roubava mesmo a 

medida mais radical que os liberais tinham posto em sua pauta. 

Exatamente por sua apropriação da pauta liberal, Rio Branco atraiu o 

combate acirrado de seus correligionários "emperrados". Paulino Soares de 

1875, tornou-se cônsul brasileiro na Inglaterra. Sua última atividade pública foi a presidência honorária da Sociedade

Brasileira Contra a Escravidão, em 1880. (Besouchet; 1985). 
34 

Um panfleto de combate ao gabinete. lançado por Tibúrcio Velasquez ainda em 1871, se chamava precisamente A
Revolução. Ensaio Político. O chefe do gabinete foi achincalhado por aliados e inimigos e teve mesmo de ser protegido 
dos tinteiros que voaram pelo recinto obrigando a suspensão dos trabalhos.Para uma descrição detalhada da sessão veja
se Besouchet, 1985. 
35 

Outros discursos da oposição liberal vieram de Saraiva, Sinimbu, Nabuco de Araújo, Silveira Martins, Pompeu, Silveira 
Lobo, Figueira de Melo, silveira da Mota, Torres Homem. Para um resumo do debate veja-se Nabuco:1897:52ss. 
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Souza, católico constrito, filho de Uruguai, de quem herdara fazendas de café e a 

liderança saquarema, era então presidente da Câmara e foi daí por diante líder 

do bloco conservador em dissidência que guerreou todas as reformas. Fez o 

combate minucioso da plataforma e tentou mesmo a derrubada do gabinete, 

alertando, como Zacarias, para a inversão de posições: "o papel do partido 

[conservador] era de resistir (Soares de Souza, Anais da Câmara dos Deputados, 

29/05/1871). Para os emperrados, as instituições imperiais eram vasos

comunicantes, a mudança em uma, desandava todas. 

A discussão do ventre livre obrigou a primeira justificativa explícita da 

escravidão no Segundo Reinado. No discurso eloqüente de José de Alencar, a 

abolição poderia ocorrer sob duas formas: pela paulatina "revolução dos 

costumes", num processo de emancipação voluntária. A alternativa do gabinete 

era a revolução efetiva, com a desvantagem de ser a prazo: "uma arma perigosa 

que se forja para os ódios, as intrigas e malquerenças das localidades; e com a 

qual se há de violar o asilo do cidadão, perturbar a paz das famílias, e espoliar 

uma propriedade que se pretende garantir. A liberdade do ventre essa, senhores, 

é iníqua e bárbara." (Alencar, 13/07/1871:97). 

A reação era contra a reforma em si, que atentando contra o fundamento 

da propriedade, atentava em cadeia contra todo o sistema econômico, mas era 

também contra o modo como se reformava. Chamando sobre si o protesto 

combinado das duas pontas do espectro político, a medida explicitava a partilha 

dos valores fundamentais entre liberais e conservadores. O preço da ordem era a 

imobilidade. 

O efeito político do trauma do 28 de setembro foi solidificar o racha de 

ambos os partidos. Rio Branco afrontou o parlamento contrário e fez aprovar a 

fórceps e com rapidez surpreendente a primeira medida antiescravista desde o 

fim do tráfico e o pior dos ataques ao status que imperial. A cisão intra-elite exibia 

a vulnerabilidade das instituições, transformava em objeto de debate político, 

público
36

, os pilares da sociedade imperial. A medida obrigou a redefinição das

alternativas políticas daí por diante, como resumiu um liberal: "a recente lei 

abolicionista lançou-nos no meio do tufão. ( ... ) O governo sinceramente 

36 O debate foi acompanhado e a medida festejada pelos jornais dos liberais radicais, que lotaram as galerias da câmara 
com a mocidade das escolas superiores da Corte. "Durante vários dias procissões cívicas se encaminharam à residência 
do Visconde de Rio Branco, encabeçadas por ruidosas filarmônicas e bandas de música. Em São Paulo, os estudantes da 
faculdade de direito organizaram brilhantes reuinões festivas( ... )' (Besouchet, 1985:175). 
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parlamentar ou república, eis o dilema imposto ( ... )." (Tavares Bastos, 

23/12/1871 :149;148). 

Contudo, a lei do ventre livre, como Rio Branco, enfatizou várias vezes, era 

uma medida de natureza sobretudo econômica. Era a essência, mas era apenas 

uma das medidas de um programa de modernização social que constitui talvez o 

maior tentativa de reformas do Segundo Reinado
37

.

Durante seus quatro anos de mandato Rio Branco dirigiu o país com pulso 

firme, implementando um programa de reformas que ia diretamente de encontro 

aos dois esteios do status quo de 1841 : seu regime de trabalho e seu sistema 

repressivo. A abolição gradual da escravidão
38 

deveria se fazer acompanhar de

uma concomitante imigração européia. Rio Branco planejou introduzir 100 mil 

europeus no império. Adicionalmente, instituiu leis de controle do trabalho livre e 

fez passar a lei de naturalização dos estrangeiros residentes no país há mais de 

dois anos (decreto 1950), que beneficiava imediatamente muitos portugueses 

clandestinos, mas que era um modo de atrair novos imigrantes. Com o mesmo 

intuito, mandou contar as terras do governo central, criando a Comissão do 

Registro Geral e Estatística das Terras Públicas e Possuídas (decreto 5788) e 

mandou regularizar a situação das propriedades do estado no Amazonas, Pará, 

Paraná e Mato Grosso (decreto 5655). Em 1871 criou-se a Diretoria Geral de 

Estatística que fez proceder o primeiro recenseamento geral da população da 

história do país (decreto 4856). 

A reforma desmontou parte do arsenal repressor saquarema, que garantia 

a "ditadura" do partido conservador, nos termos do partido liberal. Rio Branco 

realizou boa parte do programa do velho liberalismo. A reforma judiciária (lei 

2033) não desfazia todo o arcabouço de poder, mas revogava a discricionária lei 

de 3 de dezembro de 1841, verdadeiro baluarte saquarema
39

. Ampliava o

habeas-corpus e regulamentava a prisão preventiva, transferia poder da polícia 

para os juizes de direito, responsabilizando o judiciário pela lisura das eleições; 

37 
Reformas do mesmo quilate foram as que abriram o Segundo Reinado, com Paraná, de quem Rio Branco foi ministro. 

Outra pauta com essa envergadura só se constituiu com Ouro Preto, meses antes da queda do regime. 
38 Em sintonia com o ventre livre, mandou proceder a matrícula dos escravos e dos ingênuos (decreto 4835), numa 
espécie de censo da escravidão. Instituiu um imposto de importação provincial, que por si mesmo desincentivava o tráfico 
interprovincial de escravos; criou um imposto sobre transmissão de propriedade (decreto 5581) que era ainda outro modo 
de incentivar as manumissões em testamentos. Vejam-se todos os decretos em Javari, 1889. 
39 

"A lei de 3 dezembro ressentiu-se das circunstâncias em que foi feita, era calculada para as condições em que não se 
achava a sociedade:( ... )'(Rio Branco, Anais do Senado do Império, 7/4/1875). 
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tornava assim mais difícil a imposição do mando político pela simples violência
40

. 

Atendeu outro item liberal, reformando a guarda nacional e abolindo o 

recrutamento forçado para a força pública, substituído pelo sorteio
41

. Fez também 

uma reforma parcial do estado, de natureza sobretudo administrativa, com 

criação de novos postos e departamentos burocráticos (decretos 2342; 5456; 

2113; 5512;5659). 

Rio Branco tentou também a laicização das instituições imperiais que os 

liberais requeriam: propôs o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos 

(decreto 5604; lei 1829), o que retiraria parte significativa do controle que a igreja 

exercia sobre a vida privada da população. A mais drástica alteração do cotidiano 

veio com a introdução do sistema métrico, padronizando pesos e medidas 

conforme o regime criado pela revolução francesa (decreto 4712 e decreto 5089 

e lei 1157). O dinheiro também múdou de face; uma reforma monetária alterou os 

valores, pesos, títulos e módulos das moedas de prata e de níquel (decreto 

4822). 

O ponto forte de sua agenda foi promover uma modernização da infra

estrutura do país, visando gerar condições para a expansão econômica e para 

novas atividades. Rio Branco fez aprovar várias pequenas medidas legislativas de 

incentivo ao comércio e alterou as relações com países vizinhos ao reformar o 

código comercial (decreto 4882) e efetivar uma reforma aduaneira (decreto 5580). 

Expandiu as comunicações internas, vitalizando o transporte de cargas e de 

pessoas. Investiu na implementação de uma rede ferroviária
42

, financiado por 

grandes empréstimos ingleses, de tal sorte que em 1880 havia 11 companhias 

inglesas de estrada de ferro no Brasil (Graham, 1968). Estabeleceu um cabo 

telegráfico submarino que conectou o Brasil com a Europa, a América e mesmo 

40 Detenninando a consolidação das leis civis e criminais em códigos (decreto 5129), Rio Branco encomendou o projeto de
código civil em 1872 precisamente a um de seus combatentes do ano anterior, o ligueiro Nabuco de Araújo, que esteva já 
responsável pela lei de locação de serviços. Nabuco de Araújo morreu em 1878 sem ter concluído a tarefa (Nabuco, 
1897). 
41 Leis 602 de 10/9/73, decreto 5573; e lei 2556 de 26/9/74, respectivamente. As forças que voltavam do Paraguai foram 
beneficiadas por uma mudança no sistema de aposentadoria militar. mandando contar os anos de guerra (decreto 2113), e 
por novas regras de promoções para a marinha. 
42 A rede passou de 731 em tráfego para 1500. Ficaram outros 1649 em construção e 1700 concedidos. O gabinete ativou
a construção da ferrovia São Pedro do Sul e das preliminares da via férrea do Paraná a Mato Grosso e de estudos de 
várias outras. Subvencionou o prolongamento da D.Pedro li (lei 1953); autorizou a abertura de uma (decreto 4895) e a 
extensão de outra (decreto 5002) linha de trilhos urbanos na Corte: instituiu a subvenção para companhias de estrada de 
ferro (decreto 2450); concedeu garantias para a construção da estrada de ferro Rio-São Paulo (decreto 5607). Abriu a 
navegação do Araguaia (decreto 5465); criou uma alfândega no Amazonas, visando facilitar o comércio com a Bolívia 
(decreto 5574); estabeleceu tratado de comércio e navegação com o Paraguai (decreto 5658); criou regulamento para a 
marinha mercante. o comércio de cabotagem e a indústria da construção naval (decreto 5585; lei 2348).ligação entre o 
Brasil e Portugal (decreto 5058); promulgou convenções postais com o Peru (decreto 5265); com a Argentina (decreto 
5507); com a Itália (decreto 5691) e com a França (decreto 5737). Os decretos estão em Javari, 1889. 
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as capitais provinciais entre si. Em 1873 o correio da Corte a São Paulo custava 5 

dias a chegar; as notícias estrangeiras vinham em vapores, com atraso de 

semanas (Werneck Sodré, 1966:257). No ano seguinte, o país passou a receber 

notícias diárias da Europa e dos Estados Unidos. 

O gabinete preocupou-se em também em criar cidadãos aptos para 

atender às exigências da modernização em dois sentidos. De um lado, 

incorporando efetivamente os homens livres pobres, não na política, mas na 

economia. Esta segunda direção viria pela expansão do alunado, abarcando 

crianças e adultos dos extratos sociais até então sem acesso ao sistema de 

ensino. Sua reforma do ensino de 187 4 propunha ensino técnico, 

profissionalizante, através de "escolas industriais" provinciais, e programas de 

alfabetização de adultos, bem como abria 1 O escolas públicas de instrução 

primária na corte (decreto 5532). 

De outro lado, abrindo novas carreiras para a elite. A ênfase do ensino 

superior era na formação para administração do estado, iniciada na 

Independência, quando as faculdades de direito foram tidas por prioritárias. A 

mudança do eixo econômico do país da mineração para o café consolidou essa

despreocupação com o ensino técnico e o direcionamento das faculdades mais

para a retórica que para a ciência (Carvalho, 1978: 15). Sobravam bacharéis 

enquanto a modernização econômica requisitava profissonais técnicos e a 

expansão do ensino demandava professores. Em consonância, a reforma do 

ensino visava diversificar as carreiras. Por um lado, o fomento à 

profissionalização do magistério viria com a instituição do bacharelado em letras 

do Colégio Pedro li, na Corte, e a criação de 13 escolas normais, quase uma por 

província (Haidar, 1972: 125). De outro lado, criava escolas técnicas superiores, 

abrindo carreiras práticas para grupos sociais externos à elite. A Escola de Minas

de Ouro Preto objetivava a formação de um novo tipo de elite (Carvalho, 1978). A 

divisão da Escola Central em Militar e Politécnica, separava militares e 

engenheiros, chamando os menos abastados para suprir os postos indignos para 

a elite, que continuaria exercendo a magistratura, a medicina e a política. 

Ofereciam preços mais módicos e exames mais fáceis que os cursos de direito 
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(Haidar, 1972:59;88). A reforma efetivamente ampliou a população com acesso à 

educação superior no lmpério
43

. 

O espírito da reforma era o corolário da obra saquarema: a condição para 

a formação da opinião pública essencial ao verdadeiro regime representativo era 

a educação do povo e a civilização da elite. A perspectiva de fim da escravidão e 

a constatação de que os homens livres pobres despreparados
44 

criava tanto um

problema de substituição de mão de obra quanto de manutenção da própria 

ordem. As medidas respondiam, assim, à necessidade de criar um povo de 

trabalhadores - o que ia em consonância com a encomenda de uma lei de 

locação de serviços a Nabuco de Araújo - e à expectativa de formar um extrato 

intermediário entre o povo e a elite, capaz de executar as tarefas que o 

crescimento e diversificação econômica do país requisitavam. 

O resultado destas medidas foi semelhante ao Ventre Livre: aprovaram-se 

no legislativo, sofreram vetos, não se implementaram completamente. Produziam 

assim um duplo efeito: geraram uma modernização incompleta, sem concretizar 

inteiramente a incorporação da sociedade externa ao centro do sistema político, e 

erodiram a sustentação política do regime, ao acirrar o conflito intra-elite. 

Rio Branco vislumbrou a existência desta "nova sociedade" beirando as 

portas do mundo oligárquico da elite. Sua reforma das instituições seguia a lógica 

saquarema de dilatar minimamente o sistema político. Mas ponderava que era 

melhor disciplinar a mudança da economia e da sociedade, temendo que deixada 

à própria sorte ela deitasse abaixo toda a fábrica imperial. 

4. A configuração da crise

O processo de cisão política e a tentativa de modernização da sociedade e 

da economia dos anos 1870 geraram uma crise que desestabilizou a ordem 

saquarema. Os partidos imperiais se desfiguram, exacerba-se a cisão liberal e os 

princípios da ordem sócio-política saquarema são reiterados por uma ala 

reacionária. Segundo, a reforma conservadora gera novas possibilidades de 

43 Em 1869 havia apenas uma escola técnica; em 1877, há 117 e. no ano seguinte, são criados cursos noturnos para 
adultos em todas as escolas da Corte. O contigente da população estudando cresceu na base: em 1869 havia 1 escola 
primária para cada 2.394 habitantes e para cada 541 livres em idade escolar; em 1876 esta proporção passou a ser de 1 
para 1.280 e 314, respectivamente (Moacyr, 1937:506). 
44 Os números do ministério do Império, que era a pasta responsável pelo ensino, para 1869 eram 150 mil alunos numa 
população de 8 milhões de livres Os relatórios de todos os ministros bem como todos os projetos de reforma estão em 
Moacyr, 1937. 
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acesso ao universo político para agentes sociais alijados do sistema político. 

Vejamos. 

4.1. O conflito intra-elite e a reiteração do espírito do regime 

As reformas do início dos anos 1870 geraram uma crise interna à elite 

política. Quebraram duas regras tácitas do regime. Na forma, violaram o princípio 

do consenso na tomada de decisões no Império, que dava às medidas seu 

caráter de responsabilidade coletiva. Substantivamente, abriram as questões 

indiscutíveis, a escravidão, a religião de estado, o sistema representativo, 

inserindo na agenda política os fundamentos do status quo imperial. 

Este processo produziu uma reafirmação das instituições saquaremas. No 

momento em que as reformas mais profundas foram tentadas, os próprios 

fundamentos do status quo imperial ganharam clarificação (Ringer, 1992). A 

ameaça às instituições chave suscitou a reiteração dos princípios do status quo 

imperial, não por um grupo bem definido, mas por vozes pontificando em 

diferentes loci do espectro político em defesa dos modos de pensar e agir do 

Império. 

Vários autores procuram recuperar possíveis teóricos de uma 

modernização conservadora, como os "positivistas ilustrados" (Paim, 1981) ou 

"autoritários instrumentais" (Santos, 1978), mas pouco atentaram para a presença 

de um corpus de pensamento da resistência, que é mesmo reacionário. Embora 

seus argumentos não espelhem a opinião da maioria, põem em autorelevo as 

estruturas tacitamente aceitas também pelos reformadores imperiais e 

resguardadas pelas instituições vitalícias. De outro lado, eles enunciam 

eloqüentemente as razões da indesejabilidade da mudança: a mais sutil alteração 

poderia pôr a perder todo o império da ordem. 

Este grupo bombardeava mesmo a, de resto consensual, dilatação das 

instituições sem alteração dos princípios. Discussões particularmente agudas se 

deram em torno das grandes ameaças à ordem sóciopolítica, na reforma do 

regime de trabalho livre, como já vimos, mas também na secularização das 

instituições e na reestruturação do sistema político. Mais do que uma exposição 

de princípios, fizeram uma defesa das instituições e valores atacados, dando 

mais uma vez provas do caráter pragmático de sua reflexão política. 
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As justificativas surgem pari passu com os ataques ao regime. Quando em 

1862 a Liga se insurgiu contra a sobreposição entre poder moderador, poder 

executivo e partido conservador, Brás Florentino fundamentou o poder 

moderador
45

. Uma ala fez a mea culpa de seus excessos na administração

(Uruguai, 1862) e mesmo na política (Alencar, 1866), mas sempre enfatizando sua 

superioridade sobre a pulverização localista
46

. Mesmo a restrição da liberdade

individual que a Lei de Interpretação implantara foi defendida
47

, quando da

reforma judiciária. 

Na questão religiosa
48 

que surgiu em compasso com a proposta de

extensão de direitos políticos aos a-católicos - questão visceral para a vinda de 

imigrantes de países protestantes - formou-se uma ala "ultramontana", que 

defendeu a religião de estado e reafirmou a base católica do regime, exibindo 

seus traços reacionários: condenou a laicização do estado e a própria "civilização 

moderna"
49

, que "enfraquecendo o espírito ( ... ), arrasta-o à maior corrupção e

deperecimento moral. ( ... ) Esta civilização tem dado exclusiva atenção às 

ciências físicas e às invenções industriais, ( ... ), desprezando a verdade religiosa 

( ... )."(Mendes de Almeida, Anais do Senado do lmpério,30/6/1873). Os 

argumentos eram anti-modernos e retomavam temas do século XVIII e início do 

XIX, pondo mesmo a questão como dilema entre a soberania divina e a popular. 

45 A crítica de liberais (Zacarias, Silveira da Mota, Pompeu, Nabuco, Silveira Martins, Ferreira Viana, Saraiva) ao poder
moderador visava garantir a independência do ministério, transpondo a máxima de Thiers: o rei reina, mas não governa. A 
defesa das prerrogativas do quarto poder foi feita pelos saquaremas Uruguai, São Vicente e Brás Florentino, este último 
reinterpretou Benjamin Constant, advogando um "poder executivo supremo' e revidou os liberais com um ·o rei reina, 
�ovema e administra· (Oliveira Torres, 1957).
6 Sobre a discussão programática em torno de centralização/descentralização veja-se Carvalho, 1980. Para uma

comparação entre as posições de Uruguai e Tavares Bastos, veja-se Ferreira, 1999. 
47 

"( .•. ) porque com o alargamento do habeas-corpus e da fiança definitiva,( ... ) parece que a autoridade ficou menos bem 
garantida. ( ... ) Com muito pesar declaro que é perigosa a manutenção de semelhante poder, enquanto nossa educação e 
costumes forem o que são" (Theodoro da Silva, Anais da Cãmara dos Deputados, 24/05/1877). 
48 A questão religiosa surge quando parte do clero nacional tenta implementar as medidas prescritas pela guinada
reacionária do Vaticano. Em 1870, o I Concílio do Vaticano expedira o Fé Católica, que apontava como ·erros· do século, 
o liberalismo, o socialismo e a ciência, e decretou a infalibilidade papal. Outra bula, o Syllabus (1864), condenava o
avanço das teorias cientificas, como a teoria da evolução das espécies. e atacava a maçonaria, por seu ativismo político.
Os bispos de Olinda e do Pará proibiram os maçons de entrar nas igrejas. A medida foi tomada como afronta por Rio
Branco, que era grão chefe de uma das duas lojas nacionais. Abriu então o processo por desobediência civil, já que os
eclesiásticos eram funcionários do estado. O conselho de estado interpretou a atuação dos bispos como rebeldia civil,
endossando o gabinete. Zacarias e Cândido Mendes foram advogados dos bispos que acabaram condenados à prisão em 
março de 1873. O empenho pessoal do imperador pedindo a intervenção do próprio papa, em nada alterou a situação,
evidenciando o poder que Rio Branco logrou concentrar em suas mãos. Os bispos só foram anistiados pelo próximo
�abinete (Moura & Almeida, 1985:328ss).

9 Também Figueira de Melo, Cotegipe e Muritiba não consentiam a laicização do estado: "não devem os que a recusam 
[a religião católica). exercer os altos cargos, cuja influência lhe podem ser diretamente nociva.'(Muritiba, Anais do Senado 
do Império. 7/11/1878). Cândido Mendes defendeu a supremacia "da lei moral sobre a política ou a civil" e acusando a 
separação igreja/estado como extravagância legada pela revolução de 1789. Atacava Proudhom (Da justiça e da
revolução no esrado e na igreja), ·o apregoador do ateísmo, o inimigo da propriedade", o "deísmo de Rousseau· e Renan, 
um ·maçon aprimorado" (Mendes, Anais do Senado do lmpério,10/03/1872). O presidente do senado. visconde de Abaeté 
(Atas do Conselho de Estado, 3/6/1873) defendeu o catolicismo· Em matéria de religião a minha é a do berço, e a da 

minha familia ( ... )."Veja-se também Guimarães, 1872:26. 
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Quando a questão mais candente para o partido liberal finalmente entrou 

em pauta, os conservadores se resguardaram em bloco. Andrade Figueira, 

Mendes de Almeida, Alencar (1874: 81;61) defenderam o sistema indireto. O 

próprio Rio Branco, tão reformador noutras matérias, argumentava que a 

"monarquia democrática" redundara em revolução na França de 1848 justamente 

por visar abaixar o censo e que nos Estados Unidos, onde havia eleições diretas, 

havia também fraude e corrupção. A superioridade do sistema indireto estaria em 

hierarquizar a participação da "universalidade dos cidadãos ativos" sem os 

inconvenientes da "soberania do número", "( ... ) que a falta de discernimento em 

muitos poderia causar, se eles tivessem de escolher imediatamente os 

mandatários da nação." (Rio Branco, Anais do Senado do 

Império, 13/02/1873:47). 

O espírito do regime manifestou-se acerbo contra a quebra de sua 

constituição não escrita, resultando numa explicitação dos pilares da ordem. Esta 

reiteração da ordem sóciopolítica do Império, obstou o prosseguimento das 

reformas. Embora esta manifestação em prol da ordem tenha vindo 

fundamentalmente dos conservadores fluminenses, não se pode separar as 

posições pró ou contra reformas em termos partidários. Explicar os programas de 

reformas como linhagens do partido liberal, como fazem Faoro (1976;1992;1993) 

e Bosi (1988), implica tirar de foco tanto a barreira de uma ala liberal às reformas 

quanto o empenho de uma facção conservadora em sua realização. 

As reformas cindiram internamente os partidos. Como os próprios agentes 

percebiam, as designações liberal e conservador estavam inaptas para expressar 

as divergências de opinião. Cristiano Ottoni (1890:103) constatava que deveriam 

ser suprimidas para dar vasão aos dois partidos possíveis: um de monarquistas, 

outro de democratas. A desagregação partidária foi uma conseqüência da crise
50

. 

A crise obrigou a redefinição do jogo de forças e redividiu a elite entre 

partidários e contrários das reformas. As divergências dizem respeito aos projetos 

de futuro, às formas e ·limites da mudança. 

Daí em diante a crise se expressará em contínuos reagrupamentos, com 

ameaças disruptivas pelo lado dos reformadores e prognósticos apocalípticos 

50 Não endosso, portanto, a posição de Graham que vê indistinção entre os partidos e caracteriza o Império como perene 
instabilidade, com constantes trocas de gabinete. ao sabor da vontade imperial. Sua tese me parece tomar características 
que se produzem na crise como se fossem os fundamentos do sistema (Graham, 1990). 
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pelos emperrados: a rebelião escrava do Haiti e a secessão americana, o 

esfacelamento da hierarquia social, a "anarquia". 

Rio Branco não visava revolucionar o status quo imperial. Sua reforma 

ampliava as possibilidades da sociedade, mas mantinha o circuito do poder 

restrito aos proprietários. Dilatava a conta-gotas o regime para o acesso pleno 

dos liberais. A reforma eleitoral viria mitigada no próximo gabinete
51

(Graham, 1990: 182ss). Ficavam mantidos o conselho de estado e a vitaliciedade 

do senado, a contraparte requerida para a revogação da lei de 3 de dezembro, 

nem mesmo mencionados no programa de Rio Branco. 

Mas o regime incluiu os liberais em suas instituições vitalícias. Nos anos 

1880, liberais e conservadores estavam quase equilibrados em número no 

conselho de estado e no senado (Leite, 1978:48). O regime deu um golpe certeiro 

sobre sua dissidência ao convidar recém-republicanos para compor o ministério
52

, 

reintegrando parte dos radicais em 1878. Mesmo os liberais não conseguiram 

solver a questão política. 

A crítica liberal a todas as instituições centralizadoras dos conservadores 

não resultara em sua extinção, mas contribuíra para enfraquecer seu poder de 

coação moral. A instituição nacional central, o poder moderador, sofrera ataques 

ao seu "arbítrio". O próprio imperador passou a mostrar-se mais simpático a seus 

combatentes liberais. Mas D. Pedro apresentava sinais de debilidade. A sucessão 

dinástica batendo às portas era a ponta mais visível de uma mudança geracional: 

Rio Branco, Zacarias, Nabuco de Araújo, Brás Florentino, ltaboraí, Ottoni, 

Furtado; Alencar não veriam o desfecho das reformas. 

A renovação geracional alçava às posições de proeminência, como as 

instituições vitalícias, indivíduos que não tinham vivido pessoalmente o transe da 

instituição do Segundo Reinado e que tinham menor empenho em mantê-lo. Dos 

novos chefes, poucos seriam como Paulino, legítimos saquaremas. A nova 

fornada de líderes contribuía para turvar a formação regional dos partidos: 

Dantas, Ferraz e Saraiva, vindos de famílias dos engenhos baianos, e Sinimbu, 

ele próprio proprietário de um engenho nas Alagoas, estavam agora no partido 

liberal, enquanto paulistas ligados ao café, como Antônio Prado, estavam no 

conservador (Leite, 1978). 

51 Era a lei do terço. Criava o título eleitoral. o voto incompleto para minorias, novas incompatibilidades eleitorais. 
52 Lafayette se tomou ministro da justiça do gabinete Sinimbu e em 1883. presidente do gabinete ele próprio. 
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O enfraquecimento das instituições nacionais saquaremas teve por 

correlato inverso o fortalecimento do exército. A vitória da guerra dignificou o 

exército, que passou a pensar-se como instituição autônoma tanto em relação ao 

poder patrimonial dos proprietários quanto da pervasividade dos partidos; suas 

lideranças passaram a falar em nome da "classe" (Castro, 1995; Costa, 1990). A 

abolição da escravidão no Paraguai como fecho do conflito e a aliança com a 

República da Argentina seriam amplificados na Corte no ano em que se criava 

um partido republicano e se propunha a emancipação dos escravos. A guerra 

seria denunciada na imprensa como massacre de uma monarquia escravocrata 

contra uma república de pobres e aguerridos combatentes, invertendo a imagem 

de civilização e barbárie que motivara a própria mobilização bélica. 

Vários focos de dissenso vieram à tona no momento em que a 

consolidação das instituições e a reforma controlada delas dependia mais que 

nunca do espírito de consenso mínimo que permitira as reformas de Paraná duas 

décadas antes. Mas enquanto o primeiro gabinete fora chamado o da 

"Conciliação"
53

, por representar uma tentativa de incluir mais plenamente os

liberais nas instituições modeladas pelos conservadores, o de Rio Branco foi o da 

dissolução da obra saquarema, sinalizando o fim da aliança entre os dois partidos 

e o início de uma era em que a palavra de ordem voltou a ser a da Regência: 

revolução 

Politicamente, o apaziguamento de 1878 não apagou as máculas. Agora 

existiam três partidos ao invés de dois. Os fundamentos jurídicos da ordem 

saquarema, expressos na lei de interpretação, estavam derrogados. A 

arbitrariedade do poder moderador fora vigorosa e pedagogicamente exposta 

pelos liberais como a pedra de toque da falsificação do sistema representativo no 

Brasil. 

O desacordo intra-elite criou um clima de incerteza que afetava não só as 

próprias instituições políticas como todas as instâncias sob promessa de 

reformar. O fim do regime bipartidário evidenciou as divisões da elite mesmo para 

a sociedade que vivia à margem do sistema de poder do Império. 

53 O ministério de Paraná (1853-1857) iniciara um conjunto de reformas que visava preparar o país para o fim da
escravidão, numa pauta que incluía a extinção do tráfico. a lei de terras. a colonização. o casamento civil. o código 
comercial, a reorganização da guarda nacional, das eleições e da justiça livres, a difusão da instrução pública; a abertura 
de navegação comercial e estradas de ferro. Sobre as realizações do gabinete que solidificou as bases do Segundo 
Reinado, veja-se Nabuco, 1897: Holanda, 1972 e Mattos, 1987. 
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A crise extravasava o perímetro da elite. O largo passo de ingerência do 

estado na sociedade, desafiara a propriedade e a religião. As tentativas de reformas 

secularizadoras geraram manifestações reacionárias não apenas de uma ala elite, 

mas do próprio "povo", que levantou-se em revoltas violentas contra a alteração do 

sistema de pesos e medidas, especialmente no Pará e Pernambuco, com o Quebra

Quilos; e em defesa da religião, no Rio Grande Sul, com a Revolta dos Mucker1 . 

4.2. A modernização incompleta 

O gabinete Rio Branco representa o último esforço concentrado da ordem 

imperial para reformar-se a si mesma, expressando a compreensão de que a 

monarquia, para sobreviver, teria de reestruturar sua economia sem a escravidão e 

abrir seu sistema político. Quanto a isso, o resultado foi duplo. 

Houve uma alteração significativa da própria face do país. A modernização 

deu campo para a expansão econômica que sucedeu a guerra e acompanhou a 

crescente produção de café no oeste da província de São Paulo. Apesar da crise 

mundial de 1873, o país passou por "melhora apreciável do estado das finanças do 

Império ( ... ). As abundantes colheitas, somadas à constante alta do café no mercado 

internacional, deram grandes lucros aos fazendeiros, ( ... ). No rol das sociedades 

mercantis ( ... ) que durante a guerra oscilavam por volta de 10 anualmente, o total 

registrado para 1872 é de 77, entre nacionais e estrangeiras."(Holanda, 1972:153). 

A acumulação interna mais os vultosos empréstimos ingleses financiaram a 

urbanização e atraíram população para as maiores cidades, particularmente a Corte. 

A população do país, estimada em 7 milhões em 1850 (Graham, 1968), tinha 

crescido em cerca de um terço, somando mais de 9 milhões em 1872, conforme o 

censo, e estava dividida equitativamente entre norte e sul, sinalizando o crescimento 

de áreas como São Paulo, que ganhavam contingente seja pelo tráfico interprovincial 

seja pela imigração. Por razões contrárias, a crise dos engenhos de açúcar (Mello, 

1984), acentuara a urbanização (Freire, 1951; Mello, 1997). 

1 A Fala do Trono de 1875 reconhecia: ·a ordem pública foi perturbada em vários pontos do interior de quatro províncias do 
Norte. Bandos sediciosos, em geral movidos por fanatismo religioso e preconceitos contra a prática do sistema métrico, 
assaltaram as povoações, destruindo os arquivos de algumas repartições públicas e os padrões dos novos pesos e medidas. "in 
Calmon, 1977. 
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A reforma conservadora, de outro lado, deu visibilidade política para a 

sociedade não compreendida nos partidos. Parte das justificativas das medidas 

mencionava as pressões da "nova sociedade". Alterava-se a balança entre poder 

político e atividade econômica. A urbanização ampliava o leque de ocupações 

secundárias e o comércio; a vitalidade econômica das novas áreas agrícolas 

adensava o volume de grupos sociais sem laço direto com os grandes 

proprietários que formavam a elite política. Além dos grupos novos, havia o os 

que nunca tinham sido plenamente integrados pelo regime monárquico: os 

estancieiros do sul, os pequenos proprietários, os pequenos negociantes e toda 

sorte de homens livres que não estavam em relações de dependência direta com 

a ordem escravocrata (Carvalho Franco, 1974). Rio Branco procurou responder a 

essa diversidade. Deu atenção para o exército que retornava do Paraguai e 

sinalizou aos proprietários a substituição da mão de obra escrava pela imigração. 

A modernização, entretanto, restou incompleta. Muitas reformas foram 

abandonadas a meio caminho. O ministério seguinte ao de Rio Branco freou 

abruptamente as reformas, retomando o ritmo e a lógica do Segundo Reinado: 

anistiou os bispos, aprovou a reforma eleitoral (lei do terço), e fez retardar tudo 

quanto o tinha sido prometido: a laicização do estado, a reforma educacional, a 

expansão da infra-estrutura. O resultado foi uma modernização descompassada 

entre as regiões do país e as esferas sociais, afetando desigualmente o norte e o 

sul e os setores incluídos e os não contemplados no establisment. Este processo 

acentuou a feição híbrida da sociedade. 

É que o golpe da lei de 28 de setembro fora por demais violento no regime 

de decisões lentas e graduais do Império. A década de 1870 teria de purgar o 

rescaldo do ventre livre, da guerra contra o Paraguai, do embate do estado com a 

igreja, da cisão dos partidos. Ao invés de prosseguir o processo de modernização 

e abrir o sistema político, como vinham fazendo vários países 

contemporaneamente, o Império fechou-se em copas. 

As reformas colocaram em antagonismo as instituições modernas que 

prometiam com os valores tradicionais, como a religião de estado, e com os 

próprios fundamentos da sociedade imperial, como a escravidão. Mas não se 

completando, redundaram na convivência entre os traços dominantes da velha 

ordem e as inovações que anunciavam seu esboroamento: entre trabalho escravo 
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e trabalho livre; entre citadinos educados ambicionando a carreira pública e a 

patronagem; entre o crescente apelo à verdade eleitoral e o veto à participação. 

Ficava também irrealizada a promessa saquarema de civilizar o os homens 

livres pobres pela educação. O censo de 1872 pusera em números sua 

distribuição geográfica e seu nível de "atraso". A reforma do ensino atingia 

basicamente o Município Neutro, sob tutela do estado central. Não logrou 

penetrar no sistema educacional por causa da autonomia provincial, garantida 

pelo ato adicional (Moacyr, 1937:67). 

A modernização conservadora fracassou em criar vias de ascensão social. 

A abertura de matrícula nos cursos superiores para os "moços de poucas posses" 

não teve contrapartida em critérios de mérito, nem houve reforma curricular 

significativa (Moacyr, 1937:493). Ao invés dos profissionais técnicos que 

planejava, gerou mais bacharéis em direito: entre 1830 e 1839 diplomaram-se 

71 O; nos anos 1880, perto de 2 mil (Graham, 1990:266). A carreira política, dada 

a organização autocrática dos partidos, com apadrinhamento e vassalagem, 

podia absorver indivíduos isolados, não grupos inteiros. 

A modernização da infra-estrutura trouxe, de outra parte, consequências 

políticas inadvertidas. As estradas de ferro e o telégrafo implicaram uma 

verdadeira revolução na lógica da atividade econômica, do deslocamento de 

pessoas e da divulgação de informações. Alteraram as relações econômicas e 

políticas das províncias entre si e com o centro. A queda do preço das passagens 

e a diminuição do tempo de viagem, democratizaram relativamente a mobilidade 

física no Império (Alencastro, 1997)
55

. Novos processos técnicos permitiram a

disseminação de tipografias e da imprensa, nivelando o acesso à informação 

sobre temas políticos e culturais nacionais e estrangeiros a todos os grupos 

sociais alfabetizados. Em 187 4, instalou-se na Corte uma agência de notícias 

francesa. Assim eventos locais, como a seca do Ceará em 1876-7, e 

internacionais, como a instauração da Terceira República na França, ganharam 

amplitude nacional e puderam ser acompanhados dia a dia na imprensa. O 

barateamento dos custos de edição e a queda da taxa de importação de livros 

avolumou as publicações disponíveis (Hallewell, 1985: 151 ). A abertura de livrarias, 

55 Machado de Assis registrou os efeitos sobre a sociabilidade: a convivência conflituosa entre grupos sociais e sexos, até
então segregados, no interior dos bondes. Veja-se, por exemplo, Ilustração Brasileira, 15/03/1877 (in Crônicas, 1959) .. 
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editoras e jornais intensificou a circulação da informação, expandindo o universo 

intelectual para além da elite política. 

O regime não compensou este processo de complexificação social com 

novas formas de incorporação política. Não foram avante as reformas eleitorais. 

Não se efetivou a secularização do estado; não se alteravam os mecanismos de 

centralização política; nem de representação das províncias. O sistema político 

permanecia restritivo. A sociedade para além dos partidos, tinha sido 

reconhecida, mas não incorporada. 

Este processo gerou uma nova "estrutura de oportunidades políticas" - "By 

political opportunity structure, 1 mean consistent - but not formal or permanent -

dimensions of the political environment that provide incentives for people to 

undertake collective action by affecting their expectations for success or failure." 

(Tarrow, 1994:85). 

Vias de ação política inéditas se abriram para grupos sociais até então 

alijados da grande política: a) a alteração de padrão da imprensa e a reforma do 

sistema de ensino abriram canais de expressão política para grupos sem acesso 

aos partidos; b) a crise política enfraqueceu os pilares que sustentavam o 

Segundo Reinado desde seus inícios, deixando à mostra suas suscetibilidades. 

As dificuldades deste sistema em lidar com a mudança de padrão da sociedade 

pôs às claras a indissolubilidade do vínculo entre a escravidão e a monarquia. Ao 

justificar a ordem social "natural", descortinoy seus pontos frágeis. Um efeito 

importante da crise foi expandir a discussão dos dilemas estruturais para além do 

círculo da elite, configurando um espaço público paralelo à vida parlamentar 

Esta nova estrutura de oportunidades políticas conforma uma conjuntura 

política permeável à manifestação pública e coletiva de insatisfações por grupos 

sociais marginalizados no status quo saquarema. Deu assim as condições para a 

emergência de um fenômeno político novo, um movimento de contestação 

político-intelectual ao status que imperial. 

As transformações dos anos 70 fincaram uma cunha na história política do 

Segundo Reinado. A modernização material do país e a decadência das 

instituições centrais do Império feriram o coração da obra saquarema, abrindo 

uma crise apenas concluída com a queda do regime. Tinham sinalizado as 

possibilidades de mudança e identificado precisamente os obstáculos a ela: o 

apego às formas de um mundo em dissolução, como bem ilustra o costume de 
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ltaboraí de seguir ainda de coche ao senado quando os jovens deputados 

tomavam o bonde; um reacionarismo destituído de projeto, a alimentar-se de uma 

economia morta. Os velhos estadistas se resignavam a desaparecer antes de 

mudar o mundo à sua moda. A correspondência entre dois dos muitos líderes 

mortos nos anos 1870 indica o estado de ânimo com que se turvavam os projetos 

de reforma: "Tristíssimos tempos, sr. Conselheiro. ( ... ) Vim buscar inspirações à 

Europa. Levo-as, mas quão diversas do que eu sonhava! Este é um mundo que 

se acaba. ( ... ) Sente-se o ranger das peças de um edifício que se esboroa." 

(Tavares Bastos, 1867, carta a Nabuco de Araújo apud Nabuco, 1897: 752). 
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Capítulo 2 - A Ordem Contestada 

O contexto no qual o movimento intelectual da geração 70 surge tem por 

elementos centrais a cisão da elite política imperial e a incompletude da 

modernização conservadora (capítulo 1 ). Estes processos alteraram a "estrutura 

de oportunidades políticas" do Império (Tarrow, 1994:85). Expandiram as 

possibilidades de manifestação pública de opiniões por duas razões. Fragilizaram 

o status quo saquarema: suas instituições e seu sistema repressivo foram

abalados com a reforma Rio Branco e o regime monárquico perdeu legitimidade 

entre a população urbana, de que são indícios uma série de manifestações 

populares de protesto nos anos 1870 e 1880, especialmente na Corte (Souto 

Maior, 1978). De outro lado, o consenso mínimo intra-elite não se recompôs. Uma 

ala do partido liberal deu o exemplo, boicotando o sistema eleitoral no fim dos 

anos 1860 e criando associações e publicações de crítica às instituições centrais 

do regime. 

O contexto de mudança e crise dos anos 1870 incentivou grupos 

marginalizados ou insatisfeitos com o arranjo político imperial a externarem seus 

dissensos 
1

. Ao longo desta década e da seguinte, emergiram múltiplas 

manifestações públicas de protesto, exacerbando a demanda liberal por 

reformas. Associações de proprietários; manifestações populares; associações 

abolicionistas; republicanas; militares, e outras congêneres vão surgir num 

crescendo até a queda do regime. 

Meu argumento é que a chave para a compreensão do movimento 

"intelectual" dos anos 1870 está nesta conjuntura política. O movimento 

intelectual não está voltado para um debate doutrinário alheado da realidade 

brasileira. Muito ao contrário, os autores das obras "teóricas" são participantes 

ativos do debate político em torno dos princípios do liberalismo estamental e da 

reforma das instituições monárquicas. 

A indistinção entre esferas política e intelectual desaconselha uma 

circunscrição do objeto tanto em termos de correntes de idéias quanto de 

instituições. Não há justificativa para seccionar o debate de idéias e seus 

partícipes do debate público mais amplo. A distinção entre positivistas, liberais, 

1 'Movements are produced when political opportunities broaden, when they demonslrale lhe exislence of allies and when
lhey reveal lhe vulnerability of opponenls. ( ... )."(Tarrow, 1994:23) 
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darwinistas, etc, é um resultado do critério analítico. Empiricamente, os grupos 

tanto se identificam por recurso a termos doutrinários quanto a posições políticas. 

É o intérprete quem seleciona características intelectuais em detrimento das 

políticas. 

O movimento intelectual ganha lógica e inteligibilidade quando reposto no 

contexto político. Do ângulo das questões políticas do dia, constitui uma das 

modalidades de mobilização coletiva que se formam na crise do Império. 

O fenômeno é de difícil apreensão precisamente por ser um movimento, 

isto é uma configuração instável, com flutuação de membros, duração curta e 

baixa institucionalização, com manifestações difusas, voláteis (Tarrow, 1994). Por 

isso, a alternativa de reduzi-lo a uma circunscrição institucional tampouco ajuda. 

Além do que, as instituições "intelectuais" do Império como as faculdades eram 

também instâncias políticas. 

Meu critério para apreender o movimento foram suas atividades 

compartilhadas, a criação de associações e periódicos, a assinatura de 

manifestos. Seguindo a trajetória de cerca de 130 indíviduos que publicaram 

ensaios e participaram de manifestações intelectuais a partir dos anos 1870 

delineei uma rede de solidariedade e reconstrui pequenas configurações mais ou 

menos duradouras. Estes agrupamentos não esgotam todas as manifestações do 

movimento intelectual, nem abrangem todos os seus componentes. Exclui 

deliberadamente as associações estritamente literárias e os grupos 

demasiadamente voláteis. Todavia, os grupos que apresento constituem as 

associações mais persistentes e, creio, mais representativas do movimento 

intelectual. 

O perfil dos membros do movimento mostra também que é impossível 

reduzi-lo a uma única posição de classe. O movimento intelectual não emerge 

porque "novas classes" se encontram constituídas. A justaposição das 

interpretações do movimento intelectual em termos de origem social - a classe 

média para o positivismo (Carvalho, 1990; Nachman, 1972); os cafeicultores de 

São Paulo para o "spencerianismo" (Bresciani, 1976; Barros, 1967), e assim por 

diante - mostra que a diversidade é grande. Os membros do movimento 

intelectual vinham tanto de áreas de agricultura nova quanto antiga, tanto do sul 

quanto do norte, tanto da velha elite quanto das novas classes. Portanto, não 

representavam exclusivamente nem a nova sociedade nem grupos decadentes. 
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Na verdade, num contexto de mudança social acentuada, os contornos dos 

grupos sociais são pouco precisos. A crise política e a modernização 

conservadora acentuaram o efeito de transformações sócio-econômicas de 

grande escopo que vinham desde longe interferindo nos recursos de vários 

grupos sociais. Para tomar o caso essencial, o esgotamento da economia 

nucleada no latifúndio escravista vinha gerando grupos sociais acoplados a 

atividades econômicas novas, como também produzia a bancarrota de famílias 

tradicionais. A crise interfere na distribuição de recursos econômicos, sociais, 

políticos e de status e na capacidade de manipulá-los. Acentua, assim, a 

complexidade da sociedade imperial, cuja estrutura social é simples, mas não se 

restringe a senhores e escravos. 

O movimento intelectual expressa esta complexidade. São grupos muito 

diferenciados em acesso a recursos sociais, econômicos e políticos. Este 

diferencial esclarece que os grupos não se mobilizam por possuírem interesses 

materiais compartilhados. Não é uma doutrina, instituição, uma origem social, um 

interesse que os unifica. O que eles compartilham é uma comunidade de 

situação: a marginalização frente ao status que saquarema. São grupos 

negativamente privilegiados com a estrutura de distribuição de recursos sociais e 

de status ou marginalizados politicamente. Isto é, não incorporados pelas 

instituições políticas fundamentais, bloqueados pela longa dominação 

conservadora. 

A estrutura de oportunidades políticas dos anos 1870, permite organizá-los 

segundo graus de proximidade e afastamento com o establishment. Podem ser 

distribuidos num gradiente, conforme seu acesso a recursos do sistema 

econômico, a bens culturais, postos de prestígio e cargos políticos: desde os mais 

dotados de recursos estamentais, políticos e sociais, mas dependentes das 

prebendas e cargos do regime, até os mais dotados de recursos econômicos 

próprios, advindos de atividades não controladas pelo estamento imperial, mas 

sem acesso ao núcleo do sistema político. 

O movimento intelectual é uma resposta de grupos sociais que viviam uma 

mesma situação de marginalização diante do status que saquarema. Esta 

situação dá sentido a seus escritos e associações: visam a crítica às instituições, 

valores e práticas fundamentais do regime saquarema. O movimento intelectual é 

uma das modalidades de contestação que surgem com a crise do Império. 
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É em busca de recursos para a compreensão da crise e de armas para a 

luta política que estes grupos recorrem a um repertório intelectual distinto do 

liberalismo estamental. 

Assim, o fenômeno da adoção de teorias científicas e liberais na crise do 

Império pode ser redefinido como um movimento político-intelectual de 

contestação formado por grupos sociais díspares em origem social, mas em 

comunidade de situação diante do status quo imperial: marginalizados em relação 

às suas instituições centrais e com acesso aos recursos sociais para publicizar 

sua insatisfação. 

Quero frisar este último ponto. O movimento intelectual, por definição, é 

um movimento de elite. Seus membros compõem um grupo restritíssimo na 

sociedade imperial brasileira. Primeiro, porque tinham acesso ao ensino superior, 

numa sociedade em que o diploma era um recurso social escasso, signo de 

status, e que catapultava seu portador à carreira pública. O gabinete Rio Branco 

ampliou relativamente o acesso às escolas superiores. Entretanto, em termos 

comparativos, mesmo o mais pobre bacharel estava a léguas do membro médio 

do Império: o censo de 1872 indica que de cada 1000 habitantes livres apenas 8 

tinham diploma superior. Menos de 1 % da população ou, em números absolutos, 

pouco mais que um milhar e meio de homens2. 

� Segundo, porque tinham acesso a outros recursos socialmente escassos,

como a imprensa e contatos com chefes políticos. Nenhum dos grupos sociais

era absolutamente alijados de recursos sociais e econômicos, como filhos de 

agregados e de libertos, por exemplo, gente que compôs o movimento 
,.t 

abolicionista popular (Machado, 1994). Isto significa que conseguiam exprimir e 

amplificar suas opiniões e reivindicações, gerando associações, publicações e 

eventos3. 

Neste capítulo, reconstruo os grupos que compõem o movimento a partir 

das trajetórias de seus principais ativistas, das associações e publicações que 

criaram no momento de sua emergência pública. Procuro mostrar como as 

atividades intelectuais e políticas estavam entrelaçadas. Para isso, recorro a 

estudos de grupo, biografias e autobiografias. Os grupos estão apresentados 

2 Segundo dados do ministro do Império, para uma população de cerca de 9 milhões, havia em 1870, 115.935
matriculados no primário; 12.911 no nível secundário e 1.648 no superior (Moacyr, 1937). 
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conforme sua distância progressiva em relação ao status quo monárquico e à 

dominação saquarema. Isto é, conforme o acesso a recursos sociais e políticos 

ao invés de conforme preferências teóricas. 

1. As dissidências liberais

O protesto liberal dos anos 1860 germinou na década seguinte em duas 

vertentes de contestação ao Império, uma exacerbando a demanda por reformas 

políticas, em defesa de um liberalismo federalizado, e outra abolicionista, 

enfatizando a continuidade das reformas de reorganização do regime de trabalho 

iniciadas pelos conservadores. 

1.1. Os liberais republicanos 

As alianças contra o status quo imperial que os liberais radicais foram 

buscar em fins dos anos 1860 mobilizou politicamente um grupo social que vinha 

se firmando na Corte desde o início do próprio Império. 

A sobreposição de capital comercial, política e intelectual fez do Rio de 

Janeiro uma cidade singular no cenário brasileiro, com uma estrutura social 

complexa e uma densidade política própria. Como capital política, concentrava a 

burocracia de estado. Como centro comercial e porto estratégico, conectava o sul 

e o norte, bem como o país com a Europa, a África e o resto da América. A 

centralidade econômica se construíra com o tráfico de escravos e o comércio de 

exportação de café (que conviveu longamente com o de açúcar dos engenhos do 

norte), uma lavoura sediada principalmente na própria província do Rio de Janeiro 

até os anos 1860. A Corte viveu destes negócios e das atividades decorrentes. 

Grandes comerciantes conviviam com os donos de pequenos negócios; com 

caixeiros portugueses; com o universo de modistas e chapeleiros, professores de 

etiqueta, de música e de línguas que supriam os hábitos de uma sociedade de 

Corte. A escravidão ganhou aí feições próprias, com o predomínio do escravo de 

ganho, num "quase-assalariamento". A cidade passava de maior reduto africano 

na América a metrópole multicultural, de feições cosmopolitas (Alencastro, 

1997:30). A organização política centralizada do Segundo Reinado pôs na 

mesma cidade a maioria dos chefes políticos e dos candidatos à carreira; como 

3 
Embora toda sociedade conte sempre com certa soma de descontentes, a arena política não se abre igualmente para 

todos. Isto é, os movimentos políticos nascem, na maioria das vezes, de grupos que não estão completamente alijados 
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também os aspirantes a quaisquer cargos públicos. Ali se decidia a distribuição 

de cargos administrativos (Carvalho, 1980; Graham, 1990). 

O Rio de Janeiro abrigava o parlamento, a sociedade de Corte, as 

legações das embaixadas estrangeiras, a grande imprensa, parte das faculdades. 

A vivacidade cultural foi acentuada com as reformas modernizadoras dos anos 

1870. Vieram a engenharia inglesa; as óperas italianas e os livros franceses 

(Graham, 1968: 129). Concentrando as atividades políticas e intelectuais e 

gerando os negócios com o exterior, a cidade do Rio Janeiro adquiriu um caráter 

nacional sem nacionalismo e uma convivência com os costumes estrangeiros 

sem deslumbramento. 

A singularidade desta configuração social da Corte formou uma opinião 

pública não partidária e "nacional". Deste caldo sóciopolítico urbano, emergiu 

politicamente um grupo de profissionais liberais que vieram aliar-se com os 

liberais radicais de 1869 para compor o Partido Republicano em 1870. 

Mantinham laços frouxos com grupos econômicos enraizados, sem conexões 

diretas com o setor agroexportador e praticamente desprovidos de cor provincial. 

Sem dissociar liberais radicais de republicanos dentre os signatários do 

Manifesto, Carvalho (1980:166) computou 17,4% de jornalistas; 15,7% de 

médicos; 14% de comerciantes; 8,7% de engenheiros e 3,5% de professores, 

todas profissões subrepresentadas politicamente, num regime que privilegiava o 

bacharelado em direito como código de ingresso. Apenas 5,2% eram funcionários 

públicos; 21 % advogados e tão-somente 1 , 76% eram proprietários rurais. 

Se o partido liberal era formado desde 1840 "por uma coalizão de 

profissionais liberais e donos de terra" - proprietários rurais de Minas, São Paulo e 

Rio Grande do Sul (Carvalho, 1980:165), o perfil social do grupo dissidente 

evidencia que foi a ala associada com as profissões urbanas e com o comércio, 

quase desvinculada do mundo agrário, a que se rebelou dentro do partido liberal. 

Os republicanos de 1870 que não vinham dos quadros do partido liberal, saiam 

desse universo de profissionais autônomos da cidade do Rio de Janeiro: 

jornalistas, médicos e advogados. Não tinham relação direta com a máquina 

estatal e não estavam integrados nos partidos imperiais. O número de 

profissionais de imprensa avulta: Quintino Bocaiúva, Salvador de Mendonça, 

Aristides Lobo, Francisco Cunha, Ferreira de Araújo, Lopes Trovão. 

dos canais de poder político. embora se encontrem desconfortáveis neles (Tilly, 1978). 
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O arregimentador do grupo foi Saldanha Marinho, liberal em radicalização. 

Foi ele a figura incendiária da questão religiosa, batendo-se várias vezes contra 

membros da igreja. Escreveu diversos artigos e panfletos de combate à 

dominação saquarema. Foi sob sua proteção que ingressaram na vida pública os 

autores4 do Manifesto Republicano de 1870, Quintino Bocaiúva e Salvador de 

Mendonça. 

Bocaiúva (1836-1912) foi o sobrenome que Quintino Ferreira de Sousa 

adotou nos anos de colégio, seguindo ainda a voga nativista de incorporar nomes 

indígenas que se forjou com a Independência. Órfão na adolescência, atravessou 

dificuldades econômicas que o impediram de cursar a pretendida faculdade de 

direito em São Paulo. Saldanha Marinho deu-lhe emprego na Corte como redator 

do Diário do Rio de Janeiro. Aí publica artigos políticos e peças de teatro, pelas 

quais ganhou a comenda da Ordem da Rosa em 1863. Em 1865, assume a 

direção do jornal5. Casado na Corte, bem relacionado com os liberais, então na 

chefia do gabinete, Bocaiúva entra para o mundo dos negócios: faz sociedade 

com americanos no cabo telegráfico submarino e com cubanos na linha Rio de 

Janeiro-Nova York de vapores. Participa da criação da Imperial Sociedade de 

Imigração e entre 1866 e 1867 foi aos Estados Unidos como agente do governo 

ligueiro para contratar imigrantes sulistas. Perde o posto com a subida _dos 

conservadores em 1868 e segue para Montevidéu e Buenos Aires, retornando à 

Corte apenas em julho de 1870 (Silva, 1986). 

Salvador de Mendonça (1841-1913) vinha de uma família de proprietários 

decadentes do café do Vale do Paraíba. Fez o colégio na Corte e começou o 

curso de Direito em 1859 na faculdade de São Paulo. A morte dos pais o obrigou 

abandonar os estudos, só retomados uma década mais tarde. Seguiu para a 

Corte em busca de emprego. Foi também empregado por Saldanha Marinho, 

primeiro em seu escritório de advocacia, depois no Diário do Rio de Janeiro. Fez 

carreira como jornalista, escrevendo ao longo da década de 1860 no Jornal do

Comércio, no Correio Mercantil, no Atualidade e em O Globo, na Corte. Em São 

Paulo dirigiu O /piranga, órgão do Centro Liberal na radicalização contra regime. 

Trabalhou também como professor. Entre 1872 e 1873 traduziu novelas 

4 
Várias fontes asseguram que Bocaiúva escreveu a primeira e Mendonça, a segunda parte do Manifesto, por exemplo 

Moraes, 1937: Boherer, 1954. 
5 Nos anos 1860 fez a cobertura da guerra contra o Paraguai também para o Correio Mercantil, outro jornal liberal, de 
Francisco Otaviano. No Diário do Rio de Janeiro, Bocaiúva substituiu Saldanha, que assumira a presidência da província 
de Minas Gerais. (Silva, 1986:24) 
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românticas e em 1875 publicou pela Garnier uma própria, Maraba. O indianismo 

do título envolve um proselitismo em favor do federalismo americano 

(Sussekind, 1960: 16;26;34;36;42;55;69). 

Bocaiúva, Mendonça, Lopes Trovão fizeram parte de sua carreira no 

exterior. Bocaiúva manteve vínculos no Prata e sobretudo na Argentina, 

Mendonça se radicou em Nova York e Trovão passou 8 anos na Europa. Esta 

visão do país desde fora dá ao americanismo dos republicanos liberais um 

caráter que é antes federalista que indianista. 

É este tipo social que vai engrossar o protesto dos liberais radicais contra 

os saquaremas e dará corpo à propaganda. Publicam panfletos e artigos de 

repúdio ao governo conservador. São também os responsáveis por transformar 

as "conferências radicais" de Saldanha Marinho e Cristiano Ottoni em atos 

públicos em sentido largo. As conferências que organizaram na Corte em 1870 

eram dirigidas a um público mais amplo que a elite política imperial. A primeira 

delas, proferida por Quintino, se chamava "As Instituições e os Povos do Rio da 

Prata" na qual comparava os progressos das repúblicas do Prata com a situação 

brasileira, defendia a emancipação das mulheres, o casamento civil, a liberdade 

religiosa e atacava os dois esteios do regime monárquico, "dois cadáveres: um 

privilégio de raça que se chama a escravidão, um privilégio de religião que se 

chama fanatismo" (Bocaiúva, 1870:305). O título da Segunda conferência, de 

Mendonça, expressa diretamente o fulcro da plataforma do grupo: "o regime 

democrático" - note-se que o termo democrático equivalia a republicano6
. Em 

novembro, o grupo organizou o Club Republicano e, no mês seguinte, criou um 

jornal de circulação diária, A República, que chegou a ter 12 mil exemplares 

(Sussekind, 1960:69). Bocaiúva, Mendonça e Aristides Lobo formavam a redação. 

O primeiro número estampava o Manifesto Republicano, seguido de 57 

assinaturas (Werneck Sodré, 1966: 817). Era o ato de fundação de um partido 

contra o regime. 

A adesão veio de várias províncias, em particular de São Paulo e Minas.

Como as reivindicações eram precipuamente por espaço político, unia os 

profissionais liberais da Corte com a ala mineira dos liberais radicalizados, como 

Afonso Celso, Felício dos Santos, Lúcio de Mendonça, que formaram na 

8 Tornados republicanos, os liberais radicais como Saldanha Marinho e Quintino Bocaiúva continuaram a usar o termo 
para designar agora a expressão mais ampla da oposição a um regime aristocrático. 
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província os jornais O Colombo (1875;1878) e O Jequitinhonha (1861-72;1880) e 

com o grupo do Centro Liberal de São Paulo, de Martim Francisco. A imprensa foi 

o veículo básico de expressão deste grupo. Bocaiúva dividiu com Saldanha

Marinho, o presidente do partido, a condução das atividades de propaganda em 

prol de um republicanismo liberal. 

A ambiguidade é a marca da relação dos liberais republicanos com o 

regime. 

De um lado, radicalizaram, ao extrapolarem os limites do protesto político 

consentido no Império. Em 1873, A República programou um grande ato para 

comemorar a instauração do regime republicano na Espanha e convidou todo o 

seu "público", ou seja, todos os alfabetizados da Corte. Pouco antes, Lúcio de 

Mendonça, irmão de Salvador de Mendonça, incitara uma 'revolução acadêmica' 

contrária à reforma do ensino do gabinete conservador na faculdade de Direito de 

São Paulo (Sussekind, 1960:80-1 ). 

De outro lado, negociaram sempre com o regime. Demandavam mais 

espaço político e não recusaram nunca as ofertas de cargos. Saldanha Marinho 

permaneceu senador e chegou a conselheiro de estado. No modo de fazer 

política este republicanismo obedecia o ritmo do próprio Império e sonhava com 

um regime novo para depois da morte do Imperador. As relações dos 

republicanos de 1870 com os monarquistas eram tão cavalherescas quanto a dos 

liberais com os conservadores. Um deles relata a boa paz desta convivência: "a 

sala da redação d'A República, ( ... ), era ponto de encontro dos homens de letras 

do tempo; além dos da casa, que eram Quintino Bocaiúva, Salvador de 

Mendonça, Ferreira de Menezes, Luís Barbosa da Silva, lá iam frequentemente 

Joaquim Serra, Francisco Otaviano, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, 

Caetano Filgueiras e, uma ou outra vez, José de Alencar ( ... )."(Lúcio de 

Mendonça apud Werneck Sodré, 1966:245). 

A resposta conservadora aos republicanos também foi ambígua. A 

repressão se abateu sobre Lúcio de Mendonça, suspenso da faculdade, e 

desmantelou A República (Valladão, 1955:515). Embora o evento tivesse sido 

oficialmente autorizado, a polícia empastelou o jornal. Já Salvador de Mendonça 

foi aliciado, segundo denúncia de alguns republicanos. Rio Branco fez-lhe chegar 

a irresistível oferta de um consulado brasileiro em Nova York (Sussekind, 1960). 

O maior golpe do regime em sua dissidência, foi chamá-los ao gabinete. 
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Cindiram-se, então, com a maior parte dos liberais radicais, com Lafayette à 

frente, reintegrando o partido liberal em 1878. 

O esvaziamento do partido se expressa claramente no novo manifesto 

republicano, de 1880: contava com apenas 8 signatários. O pequeno grupo de 

Saldanha Marinho nunca retornou às velhas hostes, mas o comando ficava 

sobretudo com Quintino Bocaiúva. Tornou-se o principal homem da imprensa 

republicana na Corte nos anos de baixa da movimentação liberal. Continuou em 

O Globo entre 1881 e 1883 a campanha moderada contra o regime que iniciara 

na primeira fase do mesmo jornal entre 1874 e 1878. Em 1881, foi candidato 

derrotado à deputação geral. Em 1884 assumiria a redação do recém lançado O 

País, no qual sediará parte importante da campanha de contestação à ordem 

imperial. 

Salvador de Mendonça continuaria à distância o mesmo proselitismo 

editando com José Carlos Rodrigues o jornal "anglo-brasileiro" Novo Mundo, 

referência para os liberais brasileiros. Manteve a sessão "Cartas dos Estados 

Unidos" no também liberal Diário da Bahia, durante os anos de 1880 e 1881 

(Sussekind, 1960:103-4). 

Embora este seja o primeiro grupo de fora da elite política a organizar 

atividade de protesto contra o status quo imperial, e seja também um dos agentes 

do golpe republicano, sua atuação de meados dos anos 1870 a meados dos anos 

1880 foi comparativamente modesta. Seguindo a linha de seus antecessores 

liberais radicais, definiram-se mais pelo combate aos baluartes conservadores 

que pela defesa da república. Criticavam as instituições imperiais, mas 

esperavam pacientemente o ritmo das reformas "melindrosas". 

A demanda fundamental deste grupo era por um regime novo que 

anulasse os privilégios, ampliasse a representação política, abrisse o sistema 

político. Várias vezes ao longo da campanha, Bocaiúva deixou claro que seu 

programa era político e não social, isto é, era precipuamente republicano e não 

diretamente abolicionista. Bocaiúva, ainda em 1862, esclarecia que o calcanhar 

do Aquiles do Império estava em não oferecer oportunidades a pessoas como 

ele, "homens sem fortuna, desajudados de proteções eficazes, unicamente 

escudados na inteligência" (Bocaiúva apud Silva, 1986:53). A plataforma ficaria 

praticamente intacta desde o seu Manifesto de 1870: um republicanismo liberal 
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"representativo", que retomava a bandeira da república federativa dos liberais de 

1832. 

A posição sobre a escravidão e a colaboração com a situação liberal de 

1878-1885, mostram bem que o distanciamento dos liberais republicanos com o 

status quo imperial era relativo. Bocaiúva e Mendonça trabalharam mesmo para o 

gabinete liberal de Sinimbu, como propagandistas e agenciadores de imigração. 

Ainda em 1868, Bocaiúva publicara artigo polêmico defendendo a imigração de 

chineses e indianos para substituir a mão de obra escrava. De Nova York, em 

1881, Mendonça reeditaria a proposta, sugerindo a opção conjugada por dois 

tipos de imigração: os chineses para a agricultura e os americanos para a 

colonização (Sussekind, 1960: 117). Estas idéias ele as divulga em conferências 

promovidas pelo próprio ministério da Agricultura e em livro editado pelo gabinete 

Sinimbu: Trabalhadores Asiáticos. A posição oficial do partido foi sempre 

contemporizadora, começando por assumir a necessidade de indenização da 

"propriedade escrava". A abolição não era o nódulo do problema. 

Os liberais republicanos da Corte conformam um grupo que é na verdade 

de fronteira entre o establishment e a exclusão. Pode-se dizer que são a 

expressão coletiva do tipo de self-made-man que o Império sempre acolheu em 

seus cargos, famílias e instituições. Não constituíam propriamente um corpo 

estranho na lógica imperial que inclusive continuou a tratar com eles como mais 

uma facção dentre os liberais, premiando-os com prebendas, bons empregos e 

mesmo ministérios. Vocalizavam um protesto contra a supremacia política 

saquarema, uma impaciência com o ritmo de reformas que, criam, lhes dariam 

mais prerrogativas. 

1.2. Os novos liberais 

A outra ala da dissidência liberal não chegou a romper propriamente com o 

regime. Os "novos liberais" são indivíduos vinculados às famílias tradicionais do 

Império que estavam politicamente subordinados, dada a supremacia 

conservadora, e viviam a decadência econômica. Eram filhos ou afilhados de 

políticos importantes das províncias do norte e quase todos se diplomaram em 

Direito, condição para a carreira política (Carvalho, 1980; Adorno, 1988) que 

pretendiam. 
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A imprensa, os opúsculos, poemas e oratória eram parte do processo de 

socialização da elite política, completando a assimilação do universo mental do 

Império que os cursos de direito começavam. Os novos liberais passaram por 

todos estes degraus, formando sociedades literárias, políticas e filosóficas, 

escrevendo poesia e se batendo em polêmicas. 

À diferença de seus pais, porém, a nova geração liberal encontrava 

dificuldades para trilhar a carreira política e mesmo para obter empregos. 

Diplomados no início dos anos 1870, passaram seus anos de formação 

amargando o ostracismo do partido liberal. Entraram na vida pública com a 

percepção de suas baixas chances de atingir supremacia no sistema político. 

Enquanto os rebentos conservadores, com os filhos do Visconde de Uruguai, de 

Rio Branco e um Taunay, foram imediatamente alçados da faculdade à 

deputação, a nova geração liberal não encontrava a carreira garantida: depois de 

formados, os filhos de Souza Dantas e de Nabuco de Araújo tiveram de esperar, 

como Rui Barbosa, 8 anos para debutar no parlamento. 

Foi na imprensa liberal em radicalização e nas instâncias partidárias que o 

grupo começou a se constituir. Muitos fazendo a parte belicosa do combate aos 

conservadores, como José Mariano, Gusmão Lobo, Joaquim Serra, Muniz 

Barreto, Barros Pimentel. Filhos ou afilhados de parlamentares liberais, 

ingressaram quase naturalmente no Clube da Reforma, de que Nabuco de Araújo 

era um dos organizadores, passando a escrever em seu jornal A Reforma 

(Serra,1986:19;58). Este é o caso do maraenhense Joaquim Serra, do 

pernambucano Joaquim Nabuco e do bahiano Rui Barbosa. Começaram quase 

republicanos, na esteira de liberais radicais como Saldanha Marinho e Tavares 

Bastos7. Também se sobressairam no combate aos conservadores emperrados 

nos anos da questão religiosa. Nabuco em dois folhetos, A invasão u/tramontana 

e o Partido U/tramontano, de resposta aos opúsculos de Cândido Mendes e em 

defesa do estado independente da igreja, em 1873. Em 1876, Rui fez carga 

contra os ultramontanos traduzindo um libelo anticatólico O Papa e O Concílio, de 

Jaurés, por estímulo de Saldanha Marinho (Viana, 1949). Nabuco e Rui ao mesmo 

7 Serra escreveu no Diário do Povo, de Tavares Bastos em 1868. Não concluiu a Escola Central, onde foi contemporâneo
de Rebouças e de Benjamin Constant. Nabuco depõe: "Em casa eu via muito a Tavares Bastos, ( ... ). era para mim 
estudante um desvanecimento descer e subir a rua do Ouvidor de braço com Teófilo Otoni; um prazer ir conversar no 
Diário do Rio com Saldanha Marinho e ouvir Quintino Bocaiúva. que me parecia um Hércules da imprensa.( ... )." (Nabuco, 
1900: 11 ). A partir de 1868, Rui e Nabuco estiveram juntos no club Ateneu Paulistano e no jornalzinho Independência, 
ambos na faculdade de São Paulo. 
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tempo defenderam a tradição liberal monárquica e atacaram as instituições e 

valores saquaremas. 

O cânon indianista da literatura, Nabuco procuraria ridicularizar em 1876, 

usando as páginas de O Globo, jornal de Bocaiúva, em polêmica contra o líder 

conservador e papa da literatura nacional, José de Alencar (Alonso, 1996). Rui 

Barbosa era, desde 1873, redator-chefe do Diário da Bahia, de propriedade do 

chefe liberal Manuel de Sousa Dantas, seu padrinho. Aí fez oposição tenaz aos 

conservadores. 

O combate dos novos liberais não gerou a reversão de situação política 

com que contavam no início da década - quando Barros Pimentel (03/02/1871), 

por exemplo, confessava a Nabuco ser já pretendente à presidência de sua 

província, o Sergipe. O ativismo deu lugar à preocupação com o futuro. Tanto 

Barros Pimentel (07/09/1871) quanto Nabuco manifestaram então o desejo de 

abandonar a política. 

Nestes anos que medeiam entre o fim do gabinete reformador de Rio 

Branco e o retorno liberal, os jovens liberais tiveram de arranjar ocupação. A 

centralização administrativa do Império fazia com que as carreiras política, 

administrativa, judiciária, militar e de ensinoª fossem quase unificadas. O sistema 

de preenchimento era nacional e obedecia códigos de patronagem 

(Graham, 1990). O acesso aos empregos públicos estava sob controle do governo 

conservador. O impedimento não era completo e o recurso ao Imperador servia

para promover o gênero de acomodação, que garantiu obras públicas de 

engenheira em pleno domínio saquarema a dois filhos do Conselheiro liberal 

bahiano Antônio Pereira Rebouças (Carvalho, 1998) e o cargo de adido de 

legação do Brasil em Nova York entre 1876 e 1877 para o filho do conselheiro 

Nabuco de Araújo (Viana, 1949). 

Nabuco tinha posição social estável, embora economicamente oscilante. 

Sua mãe vinha de uma linhagem de engenhos de açúcar em Pernambuco que 

caminhavam para a obsolescência, mas ainda garantiam algum pecúlio (Nabuco, 

1929). Os Rebouças não eram abastados, o que explica o direcionamento dos 

filhos para a Escola Central em 1854, economicamente mais viável que a de 

8 
As cátedras universitárias eram objeto de concursos. mas o governo não era obrigado a respeitar a ordem de mérito. 

Boa parte do corpo docente das faculdades imperiais era composta por políticos de carreira. Por ex, João Alfredo foi 
diretor da faculdade de direito do Recife nos anos 1870, onde ensinava o liberal Aprigio Guimarães. Zacarias e Leõncio de 
Carvalho eram professores em São Paulo (Adorno, 1988:122ss). Rio Branco tomou-se diretor da Escola Politécnica, que 
ele próprio criara: os deputados Joaquim Murtinho e José Saldanha também lá ensinavam. 
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direito, mas mobilizavam recursos sociais suficientes para garantir-lhes boas 

posições
9

. Já Rui Barbosa penou até chegar ao parlamento, engolfado em 

dividas herdadas do pai, em meio a "doença, pobreza e lutas de família" 

(Viana, 1949: 33). Sua situação financeira só melhorou com o retorno dos liberais 

ao poder em 1878. Foi eleito e pode se instalar na Corte, onde, em 1882, abriu 

um escritório de advogacia em parceria com Barros Pimentel e com o filho de 

Sousa Dantas, Rodolfo (Sousa Dantas, 8/11/1882). 

As posições de família garantiram a Rodolfo Dantas, Joaquim Nabuco e 

André Rebouças a situação mais confortável de uma viagem de recreio enquanto 

aguardavam uma posição. Os dois primeiros conheceram a Itália e se 

estabeleceram em Paris e Londres entre 1873 e 187 4. Na Europa entraram em 

contato com um universo político e intelectual europeu efervescente, em visitas 

pessoais a Renan, Thiers, George Sand, de Broglie, Scherer, Littré, Laboulaye 

(Nabuco, 1900:80-1)
10

. Rebouças também gastara cerca de dois anos ao velho

mundo, depois de diplomado. Voltou com uma especialização em engenharia 

militar, empregando-se a serviço do governo brasileiro. Foi como engenheiro 

militar que serviu na guerra contra o Paraguai por um ano, requisitando a usual 

dispensa por saúde (Carvalho, 1998: 11-2; 186). Em 1873 conheceu os Estados 

Unidos e entre fins de 1882 a inícios de 1883 retornou à Europa. 

Esse cosmopolitismo configura o liberalismo monarquista deste grupo. 

Nabuco aprendeu por observação própria as vantagens e desvantagens dos três 

regimes políticos de referência da elite brasileira: impressionou-se com o 

progresso material americano, com a vivacidade intelectual francesa e com a 

forma política inglesa, estreitando relações com os abolicionistas americanos e 

com a Anti-Slavery Society de Londres (Nabuco, 1990). Rebouças tornou 

persuadido de que os melhoramentos materiais eram a condição de progresso e 

de que a melhor maneira de alcançar transformações sociais estava na 

propaganda junto aos políticos e à opinião pública, ao invés de avançar 

diretamente pela política partidária (Carvalho, 1998: 225). 

9André Rebouças nasceu na Bahia em 1838. Era filho do conselheiro Antônio Pereira Rebouças, liberal de relevo nos anos
da Regência e várias vezes deputado pela Bahia entre 1830 e 1873, que ficou ao lado dos centralizadores do Império 
contra as revoltas regenciais, tendo participado diretamente na Sabinada e se estebelecido na Corte no início do Segundo 
Reinado (Carvalho, 1998:69). 
Ao longo dos anos 1870, foi homem dos salões da Corte, em companhia de seu grande amigo Alfredo Taunay, que relata 
(apud Carvalho, 1998:63-4): "Rebouças frequentava. então, muito a sociedade. ( ... ) de 1870 a 1880 comparecia ele a 
todas as festas e cerimônias ( ... ). Dava em casa frequentes reuniões e até bailes, a que acudia a gente mais fina e 
aristocrática do Rio de Janeiro." 
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No final da década de 1870, os novos liberais não eram moços estreantes, 

tinham já se estabelecido, conheciam a experiência estrangeira pessoalmente, 

eram cultos, eram "respeitáveis". Em tudo isso, seguiam a norma imperial, e 

também a seguiriam na opção preferencial pela forma parlamentar de atuação 

política. Em 1878, o retorno dos liberais ao poder assegura uma vaga de 

deputado para Nabuco, Rui, Rodolfo Dantas e Barros Pimentel e uma cátedra na 

Escola Politécnica para Rebouças. Todos vão habitar na Corte, onde 

consolidaram relações e retomaram a campanha em prol das reformas da pauta 

liberal. 

O partido liberal que subiu ao poder em 1878 não se parecia muito com os 

novos liberais. Afora as lideranças mortas, o ímpeto reformador vinha muito 

esmaecido com Sinimbu, que propôs a imigração chinesa como solução para a 

escravidão. A atividade no parlamento deixou claro aos novos liberais o peso 

conservador das instituições, a inércia do Império e mesmo as vascilações de seu 

próprio partido. O temor das rebeliões, como as regenciais, não estava acesa na 

cabeça de jovens como Joaquim Nabuco, como estivera na cabeça de seu pai, 

repressor do movimento separatista de Pernambuco em 1842. Os novos liberais 

não viam razão em sustentar as bases do regime que consolidara o domínio 

conservador, mas concordavam com o diagnóstico de Rio Branco: a questão 

fundamental não era o sistema eleitoral, era a escravidão. Quando o partido 

liberal se dividiu ainda uma vez na questão do trabalho, os novos liberais 

adotaram a estratégia que Rebouças aprendera nos Estados Unidos e Nabuco 

vira em atividade na França de Thiers e na Inglaterra de Gladstone: a 

propaganda . 

A organização dos novos liberais se deve sobretudo a Rebouças, que se 

dedicou diligentemente à formação de sociedades, à publicação de jornais, à 

organização de eventos, à articulação de alianças. Em 1877, é presidente da 

Seção de comércio da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional; em 1879 

forma a Sociedade Abolicionista da Escola Politécnica (Santos, 1985:35). Fez a 

faina miúda dos bastidores, arrecadando fundos para manutenção do grupo. O 

palco foi para Nabuco, estrela do grupo e da campanha. Carismático, bom orador 

10 Nabuco (1900) caracteriza o período como "de formação", quando viveu como um flãneur, indeciso entre as letras, a
história e a política; a vida boêmia e o casamento. 
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e bem apessoado, foi também o redator da maior parte dos panfletos e 

manifestos coletivos. 

A primeira associação de contestação ao status quo saquarema formada 

por este grupo independentemente do partido liberal foi a Sociedade Brasileira 

Contra a Escravidão (1880). Vários de seus membros podem ser encontrados 

logo depois na Sociedade Central de Imigração (1882). Formaram pequenos 

periódicos, como O Abolicionista, órgão da SBCE (1880-1) e avançaram pela 

imprensa estabelecida, escrevendo no tradicional Jornal do Comércio 

(1880;1884), e nos novos periódicos, como a Gazeta da Tarde (1880-3) e O País 

(1884; 1886-8). 

O Manifesto da SBCE, redigido por Nabuco, foi publicado nos grandes 

jornais da Corte, com destaque nos independentes, como a Gazeta da Tarde, 

jornal de José do Patrocínio, em 28 de setembro, numa explícita menção à data 

de promulgação do Ventre Livre. Argumentava: "Como o órgão cuja função deve 

ser o desenvolvimento e a realização das aspirações modernas e civilizadas 

existentes nas partes mais intelectuais e progressistas da nação, o partido liberal 

não pode ser a sistemática negação de todo liberalismo, o inimigo oficioso e 

voluntário da emancipação." (SBCE, 1880:3). Entretanto, não se apresentavam 

como membros do partido liberal, mas como uma voz nacional falando "em nome 

da razão". O Manifesto se abria dirigido "ao país", à porção "intelectual e 

progressista" da elite, aos "partidos constitucionais", aos republicanos, aos 

senhores de escravo e ao Imperador. Extravasava o limite estrito da política 

institucional, buscando respaldo também numa opinião politicamente sem efeito 

até então. 

Doutra parte, a estratégia de republicar o Manifesto imediatamente em 

inglês e francês e de enviá-lo para as sociedades abolicionistas estrangeiras 

indica que o objetivo era amplificar sua repercussão para muito além dos 

interesses locais arraigados, pondo a questão em perspectiva internacional. 

Reaparecia o argumento de Rio Branco em 1871: "Isolamento é auto

condenação." A escravidão punha o país de fora do "concerto das nações 

civilizadas" (SBCE, 1880:4). 

Apresentaram-se como suprapartidários, propondo congregar todos os 

partidários da abolição num mesmo e novo partido (SBCE, 1880). Consideravam 

que a corrosão dos partidos tradicionais obrigava uma refundação. A estratégia 
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era de negociação e de alianças tanto à direita quanto à esquerda. No primeiro 

pólo, os conservadores moderados foram preferenciais: atribuiram a presidência 

de honra da SBCE a Rio Branco11 e Rebouças fez parceria com Alfredo Taunay 

para formar a Sociedade Central de Imigração (1882), em cujas sessões o próprio 

Imperador comparecia12
. No segundo, buscaram os liberais republicanos, 

incluindo Saldanha Marinho dentre os sócios honorários da SBCE. Com os 

abolicionistas republicanos, organizaram eventos e mesmo uma associação, a 

Confederação Abolicionista (1883), que Rebouças selou com José do 

Patrocínio13, unificando 13 associações menores. 

Mas, na maior parte do tempo, a estratégia foi mais conciliatória que 

radical, recorrendo a conferências, publicações de opúsculos, jornais e 

propaganda junto à elite política dentro do próprio parlamento. Em todas as suas 

associações procuraram envolver lideranças políticas consolidadas de todos os 

partidos. O efeito do grupo pode ser aferido pelo burburinho no início dos anos 

1880 de que comporiam o próximo ministério 14
.

A crítica liberal dos anos 1860 indicara que o simples acesso ao 

parlamento não garantiria a supremacia política sem o desmonte das instituições 

saquarema. Para os novos liberais, a crise monárquica era uma crise estrutural, 

cujo pilar era escravidão. A modernização era seguir o movimento da Europa e 

dos Estados Unidos, e isto implicava sobretudo reorganizar o regime de trabalho. 

Esta operação prejudicaria a todos, por isso nem liberais nem conservadores a 

fariam. Daí o recurso ao poder moderador. Se o senado e o conselho de estado, 

estavam em mãos conservadoras, se as eleições se fraudavam, a via de ação 

teria de ser a reforma a partir do alto. O "poder pessoal" tão criticado pela velha 

geração liberal deixava de se apresentar como raiz dos males, para tornar-se o 

caminho da reforma. A estratégia dos novos liberais era transformar um rei fraco 

num soberano reformista. 

11 A SBCE tinha uma organização honorífica e outra ativista. No segundo gênero vinham Nabuco, o presidente, Adolfo de 
Barros e Marcolino de Moura. os vice. Todos deputados liberais. Os secretários eram J.Américo dos Santos e José Carlos 
de Carvalho. um editor da Revista de Engenharia da Politécnica da Corte, outro do anglo-brasileiro Novo Mundo, que 
circulava em Nova York. O tesoureiro e a agenciador das "comunicações" do grupo era André Rebouças. O manifesto 
trazia 50 assinaturas. 
12 A sociedade tinha uma publicação própria A Imigração, que divulgava sua plataforma básica: imigração de colonização 
e pequena propriedade. Além dos citados, faziam parte da SCI Eneas de Souza, Ferreira de Araújo, Orville Derby, o Barão 
de Tautphoeus (Hall, 1976). 
13 José do Patrocínio, mulato, filho de quituteira com padre, formado em farmácia e ascendido socialmente pelo
casamento (Moraes, 1986:287-9), começara carreira na imprensa e ingressou no partido republicano em 1877. 
14 Em carta de 04 de maio de 1880 a James Partridge, Nabuco menciona o convite para ocupar o ministério dos negócios 
estrangeiros do gabinete Saraiva. Não teria chegado ao cargo por causa da oposição que fizera ao projeto de reforma 
eleitoral do gabinete anterior. de Sinimbu (FJN, acesso no. 00162). 
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Os novos liberais combinaram a pauta dos liberais radicais e a prudência 

ligueira. Aderindo à monarquia, ao invés de insistir na mudança política, optaram 

por concluir as reformas emancipacionistas dos conservadores. Tinham 

apreendido pelo exemplo de companheiros ex-republicanos e pela observação 

dos Estados Unidos e da França os efeitos que mudanças como a abolição e a 

república podiam causar. Iniciaram seu combate ao status quo saquarema sob a 

convicção que levara antes os velhos liberais a aceitá-lo, a de que a única 

garantia de ordem e de estabilidade num país sem povo era a forma monárquica. 

2. As associações positivistas nas faculdades imperiais

Ao longo dos anos 1870 uma movimentação político-intelectual pouco 

organizada, com grupos mais ou menos amorfos, surgiu nas faculdades 

imperiais. Isto não quer dizer que as faculdades estivessem gerando grupos 

contestadores, antes indica que estavam sendo afetadas pela mobilização 

política. 

As faculdades deram lugar para a efervescência político-intelectual por 

reunirem uma gama de recursos de mobilização, com sua tradição de clubes, 

sociedades, pequenos jornais e sua ênfase na oratória. Mas não foram o móvel 

desta agitação. As atividades no entorno das faculdades iniciaram-se na esteira 

da dissidência liberal do fim dos anos 1860. É antes o processo político que 

invade as faculdades, especialmente as de direito, que formavam os quadros 

políticos do Império e se localizavam nas províncias de maior penetração liberal. 

Esta mobilização, portanto, não foi produzida por uma mudança no padrão 

de treinamento escolar. Ao contrário da Alemanha contemporânea, onde a 

socialização educacional gerou um grupo coeso de intelectuais com certa 

autonomia em relação aos seus grupos sociais de origem (Ringer, 1983; 

Jarausch, 1982), o sistema de ensino brasileiro não nivelou seus alunos. As 

faculdades brasileiras não alteraram seus currículos significativamente para 

acompanhar a mudança de perfil dos alunos (Haidar, 1972; Adorno, 1988; 

Alonso, 1998). Continuaram formando para a carreira política indíviduos que não 

tinham a origem social comum da primeira leva de estadistas do Segundo 

Reinado, nem as portas abertas para a carreira política (Carvalho, 1980). 

Nos fins dos anos 1870, o aluno de Direito encontrava praticamente o 

mesmo curso que o gabinete Paraná efetivara em 1854: o método de ensino oral, 
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com ênfase nas letras e na retórica, no aprendizado de línguas mortas, ausentes 

as ciências 15
. A escola acabou dando, no fim do Império, formação equivalente

aos que estavam destinados ao mando e aos que não tinham grandes chances 

de atingi-lo. Também as novas escolas técnicas tiveram pouco ou nenhum 

sucesso em implementar programas novos de ensino, diferiam bem menos que o 

apregoado do modelo acadernicista do Direito 
16

. A fraudes de nota e

institucionalização da frequência livre tiravam o estímulo mínimo do 

comparecimento às aulas. A elite imperial não alcançou criar um novo padrão de 

socialização escolar, não logrou seccionar seu mundo do "povo educado". A 

ampliação do ingresso no sistema de ensino superior, com a reforma de 187 4, 

anulara a unidade básica entre os alunos, a da extração social, sem garantir a 

reprodução dos valores fundamentais do Império. 

Um novo modo de pensar não veio pelo banco escolar, mas pela 

ambiência intelectual de seu entorno: o partido republicano, as sociedades 

literárias e científicas, a maçonaria, os novos jornais, e mesmo por um certo tipo 

de professor, pouco propenso ou sem acesso à carreira política, que formava 

sociedades de estudo. A difusão de conhecimento novo 
17

, das ciências sociais

em constituição, se operava deste modo torto: nas vulgatas, nos compêndios e 

artigos de jornal. 

A mobilização também ocorreu nas duas escolas superiores 

profissionalizantes da Corte, a Politécnica e a Militar, recém surgidas da divisão 

da Escola Central. Ambas visavam criar profissionais técnicos para a 

modernização do país. Até então o acesso ao ensino superior era extremamente 

restrito. O desprezo para com o trabalho manual (Holanda, 1990) foi uma das 

razões da liberalização destes postos para grupos sociais de fora da elite 

imperial. A reforma educacional deliberadamente abria os cursos para alunos de 

menos recursos, abaixando tanto o custo quanto a nota para ingresso e, no caso, 

da Militar, oferecendo moradia e um pequeno salário (Castro, 1995). 

O volume de "talentos" educados crescia, pois, sob incentivo do próprio 

estado. As escolas novas deveriam promover uma ascensão social controlada. 

15 Reformas do ensino foram efetivadas em 1854, 1865, 1871, 1879, 1885. Os projetos e decretos estão em Moacyr, 1937. 
16 Exceção feita à Escola de Minas de Ouro Preto, que tinha curriculum mais moderno e exames mais rigorosos. Mas 
formou pouquíssimos alunos durante o Império (Carvalho, 1978). 
17 Na Politécnica, Álvaro de Oliveira, catedrático de química, usava a obra de Comte como referência e Joaquim Murtinho 
difundia o darwinismo. O mesmo fazia Oliveira Guimarães no Colégio Pedro li e Godofredo Furtado na Escola Normal em 
São Paulo. Benjamin Constant e Roberto Trompwsky na Escola Militar, passavam a ensinar as matemáticas de Comte a 
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As reformas administrativas dos anos 1850 tinham expandido a burocracia de 

estado, gerando uma oferta de empregos de bons salários para além dos limites 

da elite imperial (Flory, 1981). A combinação de ampliação do ensino superior e 

perspectiva de uma carreira pública 
18 

resultou numa corrida às faculdades. Mas

não estritamente para as profissionais, como os planos ministérias previam 
19

.

Cresceram especialmente os bacharéis em direito: formaram-se 150 nos anos 

1870 e 300, nos dez anos seguintes (Barman & Barman, 1976:436). 

A abertura das faculdades ao talento, não teve a plena contraparte numa 

expansão de postos, nem numa dilatação do acesso à carreira política. A 

proporção da absorção nos postos públicos foi sistematicamente caindo. Dos 

cerca de 7 mil individuos que obtiveram o diploma em leis ao longo de todo o 

Império, 66% dos formados ainda em Coimbra obtiveram emprego, contra 31% 

dos diplomados entre 1849 e 1851 e 8% apenas dos diplomados entre 1874 e 

1876 (Barman & Barman, 1976: 426;434). Houvera sempre uma válvula individual 

de ascensão. A lógica de apadrinhamento e patronagem beneficiava 

particularmente os indíviduos que demonstravam talento, na opinião de chefes 

partidários ou do imperador, através de artigos de literatura ou de crítica política. 

Este mecanismo de incorporação garantia a nomeação para cargos executivos, 

judiciários ou no ensino. Mas tratava da exceção. Nos cânones políticos do 

Império, a carreira ao parlamento e a burocracia se confundiam. As duas eram 

difíceis para quem não tinha laços sólidos com a elite imperial. O diploma não 

garantia sozinho o bom emprego, e frequentemente os primeiros colocados nos 

concursos eram preteridos pelos melhores nomes de família
20

.

Bem sucedido o programa modernizador do gabinete Rio Branco, poderia 

ter havido uma ampliação dos postos de trabalho para os diplomados no 

seus alunos. José Higino e Tobias Barreto, lecionavam um pouco de todo o cientificismo europeu no Recife. Assim com 
Sílvio Romero na Escola Normal da Corte. 
18 A reforma judiciária de 1871 também expandira os cargos judiciários, resultando em '50 percent increase in the number
of judicial districts from approximately 230 to 350. At the sarne time lhe Law of August 6, 1873, raised lhe number of courts 
of appeal in the Empire from 4 to 11. These two laws meant that some 20 district judges, while over 120 new positions of 
juiz de direito were created, mostly at the bottom range." (Barman & Barman, 1976:442). De outro lado, a reforma das 
faculdades imperiais de 1874, com a abertura das duas escolas de engenharia, a instituição do bacharelado em letras do 
Colégio Pedro li na Corte, a liberalização do ensino privado secundário e a criação de 13 escolas normais deveria expandir 
os postos no magistério público e, ao mesmo tempo, formar profissionais técnicos (Haidar. 1972 : 59;88). Os cargos eram 
disputissímos (Vampré, 1977:21 Sss) 
19 Haidar (1972) observa que o aumento no número de aprovados nos preparatórios das Escola Politécnica e Militar pode 
em parte dever-se ao aumento de procura, mas provavelmente se explica pela maior facilidade do exame. A prova é que a 
maioria dos alunos depois pedia transferência para os cursos de direito. 
20 Importante para obtenção de cargos não era a origem social, mas as relações sociais que o indivíduo ou sua família 
logravam ter com chefes partidários e membros da elite política. Veja-se a análise das cartas de recomendação em 
Graham (1990:209ss). A ausência de lisura nas nomeações era denunciada pelo próprio ministro da pasta do Império em 
1875: 'o patronato em matéria de concurso tem estado de uma maneira que causa repugnãncia falar nela: os filhos 
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judiciário, no magistério, além de oportunidades para engenheiros. Mas as 

reformas do pacote conservador acabaram incompletas. A reforma judiciária não 

deu independência à magistratura; as auspiciosas carreiras no ensino se 

acomodaram ao patrimonialismo, ampliando o escopo de postos para a elite ao 

invés de abrigar o "povo". Assim, tanto descumpria-se a promessa de 

profissionalização, a perspectiva de ascensão social para os de fora da elite, 

quanto dificultava-se o acesso aos cargos para grupos sociais estagnados, 

decadentes, ainda dotados de recursos de status, mas já com baixa capacidade 

de influência. 

Este "excedente" de letrados se alocou parcialmente em novos cargos 

privados no magistério secundário, buscou posições na imprensa que se 

expandia, mas sobretudo continuou demandante de postos públicos. Insatisfeitos 

tanto com o ensino que recebiam quanto com o bloqueio das boas carreiras, 

passaram a externar coletivamente suas insatisfação. 

Não afirmo que as faculdades incubavam rebeldes, inclusive porque muitos 

alunos não contestaram o status quo imperial e parte significativa deles estava ali 

precisamente para reproduzi-lo e defendê-lo. Digo, inversamente, que a reforma 

educacional bem sucedida poderia ter desinflado insatisfações que desaguaram 

num movimento de contestação contra o Império. A contraprova é que nas 

faculdades de medicina que lograram reformas mais significativas, a agitação foi 

comparativamente menor21 que nas escolas técnicas, a militar e a de engenharia. 

Embora a reforma do ensino de 1871 tivesse resultado mesmo em motim (Leão 

Veloso apud Moacyr, 1936:493; Vampré, 1977:21 Sss), as inovações da reforma 

Leôncio de Carvalho em 1879 tiveram maior efetividade aí que nas demais 

escolas superiores. A gestão do visconde de Sabóia (1881-9) na direção da 

escola deu-lhe um caráter mais técnico, com a criação de laboratórios (Santos 

Fo., 1947: 123ss) e a inclusão de disciplinas aplicadas e a instituição de prova 

prática em cadáveres (Magalhães, 1932:76). Similarmente, a Faculdade de 

Medicina da Bahia criou um curso de obstetrícia em 1874, outro de odontologia 

em 1884 e em 1882 efetivou a dedicação exclusiva de seus lentes. Estas 

faculdades também criaram mais periódicos científicos que jornais políticos, como 

sucedem os pais, os cunhados aos cunhados, os primos aos primos. ( ... ); é o princípio da hereditariedade monárquica" 
�apud Moacyr, 1938:180).1 Na faculdade de medicina da Corte constituiu-se um grupo de alunos ativamente empenhados em campanhas político
intelectuais, incentivados pelo professor Barata Ribeiro. Mas sua atuação política ocorreu principalmente fora da escola, 
nos jornais da Corte. 
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A Gazeta Médica, na Bahia (Santos Fo., 1947:150ss)
22

. A efetivação de reformas 

e a vocação decididamente mais técnica das escolas de medicina em 

contraposição ao direcionamento abertamente político das de direito, 

seguramente contribuiu para que a agitação política não fosse tão acentuada 

nestas instituições. 

A situação de falta de perspectivas individuais de carreira e o contexto de 

radicalização liberal dão o combustível para a constituição de vários núcleos 

estudantis com atividades intelectuais e políticas sobrepostas desde meados dos 

anos 1870. 

Se tomarmos o perfil social do indíviduo que se mobiliza, veremos que são 

aqueles com menos acesso a recursos econômicos, políticos e sociais que os 

demais grupos contestadores. Isto também não quer dizer que fossem 

completamente destituídos de recursos. Como já argumentei, o simples fato de 

estarem nas faculdades indica um status social elevado no Império. Eram, 

portanto, relativamente marginais. 

Os indivíduos que vão compor o grosso das manifestações político

intelectuais nas faculdades vinham de famílias sem laços nem com a grande 

lavoura decadente do vale do Paraíba ou com as famílias tradicionais 

pernambucanas, baianas e fluminenses, mas também sem ligações com a 

pujança do oeste paulista e com menos acesso aos recursos estamentais com 

que contavam os novos liberais. Eram uma gente de lugar duvidoso numa 

sociedade estamental, na qual as instituições, os empregos, os prêmios tinham a 

marca e a prerrogativa da elite. Formando-se nos interstícios ou nas margens do 

patrimonialismo, não tinham vínculos diretos com a elite imperial, donde sua 

menor capacidade de barganha e suas dificuldades em obter sua integração nas 

carreiras do estado: na burocracia, no ensino, na política. 

São dois perfis sociais básicos: os socialmente estagnados ou decadentes 

e os que ascendiam pelas faculdades. No primeiro caso, estão indivíduos que 

vinham de famílias socialmente bem enraizadas, mas economicamente 

decadentes ou politicamente alijadas no Segundo Reinado. Socialmente 

estacionários, numa sociedade que dava sinais de mudança, não vislumbravam 

perspectivas de carreira, não encontravam seu lugar no Império. No segundo 

caso, estão os beneficiários da reforma de ensino de 187 4, que expandiu os 

22 Para uma análise dessas escolas como instituições. veja-se Correa, 1982 e Schwarcz, 1993.
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cursos. São comparativamente os mais jovens dentre todos os grupos. Eram 

pobres relativos, indivíduos de famílias sem recursos econômicos e sem os laços 

sociais fundamentais para dar-lhes emprego. Tinham ingressado a duras penas 

nas escolas superiores, tendo de viver de pequenos empregos nos anos estudos 

e, depois de formados, viviam uma situação de dissensão de status. O primeiro 

tipo continuava procurando a formação tradicional do Império, indo especialmente 

aos cursos de Direito, mas também para a Politécnica, os segundos foram mais 

atraídos pelas escolas profissionais, sobretudo a Militar, por seu custo menor e a 

oferta de um salário ao estudante. 

Menos dotados de recursos, sua organização era também mais precária e 

mais custosa. Aderiram frequentemente a sociedades já configuradas, mas 

também frequentemente as abandonavam porque mudavam de cidade atrás de 

empregos. Mas também por isso, têm um caráter mais nacional que regional. 

Convergiam para a Corte, seu grande centro de agregação. Buscaram lugar nos 

novos jornais, no partido republicano e integraram novas associações. 

Os núcleos político-intelectuais formados por alunos das faculdades 

imperiais no fim dos anos 1880 tinham esta dupla faceta: congregavam indivíduos 

com orientação intelectual crescentemente discrepante do cânon imperial e com 

atividade política de contestação ao Império. 

2.1. Os núcleos da Corte 

A reforma do ensino atraiu para as novas escolas da Corte indivíduos de 

todo o país, de posições sociais díspares. 

O perfil do aluno que formou associações na Escola Politécnica nos anos 

1870 e 1880 em geral continua o da antiga Escola Central23, que fora o reduto de 

indivíduos que vinham de famílias, como a de Taunay (Carvalho, 1998), que 

continuavam a tradição nobiliárquica da honra pelas armas. Eram filhos de 

profissionais liberais, filhos de gente do comércio e de toda sorte de ocupações 

urbanas, muitos vindo de famílias que com alguma vinculação pretérita com o 

partido liberal. Não eram ricos, mas também não enfrentavam a mesma sorte de 

agruras que seus novos colegas. A escolha da engenharia por estes jovens indica 

mais seu desejo de profissionalizar-se passando ao largo da carreira política 

23 "A Escola Politécnica seguiu uma trajetória semelhante às Faculdades de Direito e Medicina, ou seja, transformou-se
em mais um instrumento de seleção da elite imperial (Costa, 1990:195). 
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tradicional, que uma carência de recursos. A divisão da Escola Central 

contemplava esta propensão do estudo da engenharia - que aqueles com mais 

recursos econômicos já vinham cursando na Europa ou no recém aberto MIT nos 

Estados Unidos (como faziam os paulistas, já veremos). 

Este é o caso, por exemplo, dos futuros líderes do Centro Positivista 

brasileiro. Raimundo Teixeira Mendes (1855-1927), maraenhense, filho de um 

engenheiro formado pela Escola Central de Paris24, ingressou em 1873 ainda na 

Escola Central. Seu amigo, depois cunhado, Miguel Lemos (1854-1917), era filho 

de um oficial da marinha, que depois de reformado estabeleceu-se no comércio 

em Montevidéu. Lá viveu até os 13 anos, quando foi enviado para a Corte, 

estudando na Politécnica entre 1874 e 1877. Neste ano, a crise bancária 

arruinou-lhe a família precisamente no momento em que decidia se estabelecer 

em Paris (Lemos, Cartas, 09/02/1880). 

De outro lado, a concentração da elite política nos cursos de direito, fez da 

Escola Central também o meio de ascensão de famílias inteiras, como as de 

Deodoro da Fonseca e de Benjamin Constant (Castro, 1995). Uma parte de seus 

alunos vinha de famílias vinculadas à agricultura de subsistência e especialmente 

às ocupações urbanas, terciárias, nos serviços não públicos. Mesmo para 

aqueles em que é impossível determinar a profissão do pai, há sempre a 

referência à infância de privações e à dificuldade da carreira. Com poucas 

exceções, todos se empregavam durante os anos de estudo na ocupação mais 

comum e também mais honrada de professor nos colégios particulares. Muitos 

viviam de pequenos empregos, ocupando cargos realmente modestos, que 

deviam envergonhar o aspirante a bacharel quando em presença de seus colegas 

de melhores posses. Uns poucos conseguiam o bom emprego que era um cargo 

de lente no Colégio Pedro li ou numa das escolas normais. 

Na faculdade, estes dois tipos vivenciaram a mesma insatisfação com o 

curso, com a parcialidade dos exames, com a falta de perspectivas de carreiras e 

a sensação de decadência do Império que muitos, como Lemos, viviam 

pessoalmente. A situação de desilusão com a carreira se somava ao contexto de 

crise política que deu aos dois tipos de aluno, o que buscava a ascensão e o que 

24 Chegou à Corte em 1867 para os preparatórios. inicialmente num colégio de padres franceses, no qual passou de
católico a republicano. Seu anclericalismo tumultou-lhe o bacharelado no Pedro 11, onde recusou-se a fazer o juramento 
católico protocolar na entrega do diploma (Azzi, 1980: 16). 
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queria profissionalizar-se, a mesma certeza: a da ineficácia das instituições 

monárquicas para promover estes fins. 

O contato com o repertório da política científica, em parte propagado por 

alguns professores, certamente contribuiu para a configuração de um diagnóstico 

da incompatibilidade da monarquia com a modernidade, que significava 

especialização de funções, preenchidas por mérito e não por sangue ou 

compadrio. 

Mendes e Lemos ingressaram numa sociedade organizada por professores 

para o estudo da obra matemática de Comte e para efetivar sua biblioteca da 

humanidade. Em 1878, ainda um grupo misto de alunos e professores fundou 

respectivamente a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro25 , o Club abolicionista 

da Escola Politécnica e um Club Republicano secreto. Mendes e Lemos também 

fundaram com Aarão Reis26 o jornal o Centro Acadêmico e o clube Jovem 

América, ambos de propaganda republicana (Salgueiro, 1997:25ss). 

As instituições monárquicas não chegavam a ter para eles nenhum sentido 

prospectivo e nenhum valor intrínseco. A desilusão com a monarquia fica clara 

num panfleto de Teixeira Mendes. Sob o significativo pseudônimo de "ethóphilo", 

o amigo do ethos, seu Libelo Acadêmico de 1876 denunciava com acrimônia a

ineficácia da reforma educacional de dois anos antes: "corrompe-se o ensino, 

entregam-se cadeiras a homens que não possuem habilitações, ( ... ) aprovações 

escandalosas ( ... ) e a ignorância da mocidade como resultado." Defendendo a 

educação como "a base dos povos livres", apontava o beneplácito em favor da 

elite e a inépcia dos ministros. A reforma de Rio Branco não teria alterado 

essencialmente as chances dos mal nascidos: "Vede a hipocrisia desses 

ministros do rei: concedem um arremedo de ensino livre, e para dificultá-lo 

elevam a taxa de matrícula.( ... ) "não será iniquidade exigir $50 a quem só tiver 

$75 por mês?"(Ethóphilo, 1876: 6;9;43;41 ). Acusava concursos fraudados e 

aposentadorias precoces, precisamente como a do atual diretor da escola, 

ninguém menos que Rio Branco, que acusava de nunca ter nem mesmo 

25 A Sociedade teve praticamente atividade nenhuma até 1878, quando se reorganizou, mais uma vez sem efetivação de 
ações ou publicações próprias. Sobre as cisões entre esses grupos positivistas veja-se Alonso, 1996. Este gênero de 
professor vinha insatisfeito com o vagar da carreira e desgostoso com a praxe do apadrinhamento superando o mérito nos 
concursos. Benjamin Constant, por exemplo, apesar de preceptor das princesas, foi preterido 3 vezes para cargos em que 
se classificara em primeiro lugar (Castro, 1995). Neste sentido, foram exemplos negativos, os sinalizadores da asfixia das 
carreiras, evidenciando pelo exemplo a resistência do arcaísmo nacional, dos vícios institucionais e da baixa chance de 
ascensão social. 
26Contemporãneo de ambos na Politécnica se formou em 1874. Paraense (1853-1936), cujo pai era professor, funcionário
público. (Salgueiro, 1997:25ss) 

89 



lecionado. O intrincamento das carreiras política e do magistério era o principal na 

reclamação. Implicava num ensino arcaizante, restrito a "catecismo. a leitura e a 

ataboada"; um "curso geral", que alheava o aluno dos conhecimentos práticos 

requeridos para sua profissão: "A academia dá-nos o que tem:( ... ) ensinar-nos-á a 

sermos ignorantes e servis." (Éthóphilo,1876:14; 61;74). Apontava assim a 

incompletude da reforma de Rio Branco que abrira o sistema, mas não permitia o 

prosseguimento normal das carreiras. Concluía sugerindo a reorganização do 

curso conforme o método do ex-professor da Politécnica de Paris, Auguste 

Comte - preterido em concurso, Éthóphilo lembrava. A leitura de Comte ajudava a 

criticar não só o sistema de ensino, mas o próprio regime. 

Ao invés das reformas, a repressão. O Visconde de Rio Branco, diretor da 

Escola desde o fim de seu gabinete, puniu com a expulsão a Teixeira Mendes e 

também a Miguel Lemos, por seus artigos de teor similar no Centro Acadêmico.

Partiram ambos para a Europa, com a intenção de lá concluir seus 

estudos. Lemos tentou cursar medicina em Paris, mas a bancarrota do pai 

obrigou-o a interromper os estudos depois de 2 anos27 . A estadia na escola 

médica estreitou seus laços primeiro com Émile Littré, que acabara de publicar 

um dicionário de medicina, e depois com Pierre Laffite, comparecendo a suas 

conferências dominicais aos proletários. Lemos acompanhava muito de perto a 

política francesa e admirava sobretudo Léon Gambetta (Lemos, Cartas,

13/12/1880). O comportamento palitice "tímido" de Littré é uma das razões que o 

encaminham para a ortodoxia positivista pregada por Laffitte, que o sagraria 

"sacerdote da humanidade" em 1880, pouco antes de retornar à Corte. 

Estimulado pelo amigo, Teixeira Mendes cogitou também a medicina, mas 

nem chegou a matricular-se. Depois de meses de viagem pela Europa, tornou em 

1878 com planos de abrir uma escola para meninos. Criou um curso de aulas 

livres de geometria, nas quais o aluno pagava "se quiser e quanto puder" (Lemos, 

Cartas, 19/11/1880). Aproximando-se de Patrocínio e de Lopes Trovão, ingressou 

no partido republicano e na campanha abolicionista, amplificando na Gazeta de

Notícias em 1880 o ataque à elite política que iniciara quando estudante. 

Em cartas, Lemos vai progressivamente reprovando a atividade 

"revolucionária" de Mendes e indicando a necessidade de uma orientação moral 

27 
o custeio de sua estadia vinha principalmente de Mendes, que lhe enviava 150 reis, enquanto o pai e outro amigo

mandavam mais 100 cada um (Lemos, Cartas, 05/01/1879) . 
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para a política. É neste sentido o movimento de arregimentação que detonou 

quando de seu retorno em 1881. Lemos fundou o Centro Positivista Brasileiro na 

Corte neste ano, que reuniu de imediato 55 aderentes. Heterogêneo, congregava 

recém formados que afluiam à Corte (Nachman, 1972: 266). Durante o início dos 

anos 1880, o Centro Positivista galvanizou jovens de procedência geográfia e 

social distinta, mas que viviam uma situação similar de insatisfação com o status 

quo imperial: querendo avançar na carreira do ensino e se deparando com 

fraudes e cursos vagos28
. Esta foi das primeiras associações de caráter nacional 

que procurou orientar o descontentamento disperso para um mesmo núcleo de 

ação. 

O Centro formou ramificações para fora da própria Corte. Lemos escolheu 

estrategicamente São Paulo e Recife para sediar associações vinculadas à sua. 

Os dois ramais foram criados também por estudantes e recém-formados das 

faculdades de Direito. 

Muitos dos componentes do Centro Positivista e das associações 

abolicionistas e republicanas da Corte vinham também da Escola Militar. Os 

alferes-alunos que se mobilizaram em associações político-culturais nos anos 

1870 e 1880 são sobretudo os que vinham buscar ascensão social na escola. 

A reforma do ensino estava, de fato, tornando o exército menos 

aristocrático e mais "aberto ao talento". O contingente dos oficiais que não 

pertenciam à elite subiu de 5,5% nos anos 1860, para 37,5% do corpo do exército 

no final do Império (Castro, 1995:27). A escola dava "uma série de 'incentivos' 

acadêmicos para atrair os filhos dos pequenos proprietários, comerciantes e 

funcionários públicos (Costa, 1990:200). "O aluno ideal-típico desse grupo nasceu 

em 1865, ingressou na Escola Militar da Praia Vermelha no início da década de 

1880 e conquistou o título de alferes-aluno a partir de 1885 ( .. ). Era oriundo do 

'Norte', tinha menos de 30 anos ao ser proclamada a República ( ... )." (Castro, 

1995: 31). Gente como pouquíssimos recursos, como José Beviláqua, como 

Serzedelo Correa, órfão abrigado num seminário de Belém. Ambos buscaram a 

Escola Militar como estratégia de profissionalização no final dos anos 1870 

(Castro, 1995: 125). O grupo incluía outros, como Tasso Fragoso, Saturnino 

Cardoso, Lauro Muller, Urbano Duarte, Licínio Cardoso, Lauro Sodré. 

28 Na Circular Anual de 1883, o Apostolado Positivista apresentava seus membros: na maioria estudantes ou egressos da 
Politécnica, empregados públicos e professores. Havia ainda 3 médicos e 1 operário (Lemos, 1883:109-12). 
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A raiz científica, positivista, das manifestações dos alunos militares vinha 

da leitura de obras de vulgarização das doutrinas européias, ou através das 

preleções dos professores. Mas também do próprio clima político-intelectual 

nacional. Os opúsculos e jornais dos republicanos de São Paulo e do Rio Grande 

do Sul, por exemplo, tiveram grande acolhida na escola. A As três filosofias: 

filosofia teológica (1874), de Pereira Barreto, que era uma aplicação da lei 

comteana dos três estados de civilização ao Brasil era um hit. Lauro Sodré 

comenta: "( ... ) foi lendo pela primeira vez páginas de livros seus [de Pereira 

Barreto], que então eram entre nós comuns, que eu aprendi os primeiros 

capítulos da grande bíblia da humanidade, desse evangelho do século XIX, feito 

só de ciência." (Sodré,1878:19;27 apud Costa, 1990:341). Também liam com 

igual interesse a República Federal de Assis Brasil (Castro, 1995:80). E, segundo 

o relato de Tasso Fragoso: "Líamos os artigos de propaganda republicana e

comparecíamos aos comícios em que se propugnava a abolição ou a mudança 

de regime. ( ... ). A Federação, órgão do grupo republicano riograndense do sul, 

redigida por Júlio de Castilhos, passava de mão em mão, era disputada e lida 

com entusiasmo; o mesmo se dava com os jornais republicanos de São Paulo. 

( ... ) Não passava despercebido o núcleo republicano do Recife, cujos principais 

arautos conhecíamos de nome e de reputação." (Fragoso, 1887 apud Araripe, 

1960: 104-5). 

De outro lado, embora apenas uma minoria dos professores se declarasse 

positivista na Escola (13% em 1881 segundo Nachman, 1972:136), esses tinham 

a admiração dos alunos, precisamente por partilharem posições sociais de 

exclusão política e de dificuldade de obtenção de cargos públicos por concurso. 

"A franca adesão dos professores da Escola Militar às doutrinas filosóficas de 

cunho evolucionista, ( ... ), refletia essa insatisfação 'existencial' e a falta de 

perspectiva profissional e política dos militares dentro da ordem monárquica." 

(Costa, 1990:221). É esta insatisfação concreta com a carreira e com a ausência 

de critérios de mérito no preenchimento de cargos públicos que preenche seus 

artigos e opúsculos (Costa, 1990; Castro, 1995). 

Neste sentido, o repertório da política científica fez parte do trânsito destes 

jovens de uma posição de expectativa de assimilação individual ao sistema 

político imperial para a crítica e contestação coletiva a ele. Sem a contraparte da 
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dinamização do mercado de trabalho, reforçaram a concentração da população 

educada do Império e geraram o oposto do esperado: um grupo de demandantes. 

Uma das lideranças foi Lauro Sodré (1858-1944), paraense, que chegou à 

Escola militar em 1877, que se sustentava com aulas privadas de matemática. Foi 

um dos principais articuladores dos clubes e eventos estudantis nos anos de 

faculdade e, retornando à província, escreveu ataques aos católicos e 

monarquistas em A Província do Pará e no Diários de Notícias em 1881 (Coelho, 

1997)29. A Sociedade Fênix Literária dá idéia do intuito desse tipo de 

associativismo, sua Revista Mensal, lançada em 1878, publicava artigos 

antiromânticos e científicos, com títulos como A poesia científica; O destino do 

Realismo; A civilização (Costa, 1990: 228). A Revista do C/ub Acadêmico 

publicava em 1881 estudos de matématica e outros como A Evolução Cósmica, 

de Lauro Sodré; Considerações gerais sobre a classificação das ciências, de 

Lícinio Cardoso (Costa, 1990: 228;230); aí também saíram uma tradução da 

Geometria Analítica a Duas Dimensões de Comte (Castro, 1995:60-1). Em 1879, 

fundaram o Clube Acadêmico Positivista da Escola Militar (Sodré, 1896). O Club 

Acadêmico, que durante uma década organizou debates e conferências sobre os 

mesmos assuntos: "O progresso das idéias"; a "paz universal"; a "divisão da 

história em três épocas" (Costa, 1990:231;232). Em 1880 criaram a Sociedade 

Acadêmica de Emancipação, que foi uma das integrantes da Confederação 

Abolicionista de 1883. Em 1878, fundaram um clube republicano secreto (outro 

do mesmo gênero apareceu em 1885)3°. 

Vários especialistas no tema (Costa, 1990; Schulz, 197 4; Castro, 1995) 

argumentam que os alunos da Escola Militar criaram categorias distintivas com 

relação aos civis, para os quais dirigiram seu ressentimento, desenvolvendo laços 

de solidariedade mais fortes dentro da corporação, donde sua aliança com seus 

professores por partilharem a mesma situação social ao invés de com outros 

grupos de sua geração. Mas embora a "mocidade militar'' seja impulsionada para 

a ação por motivações particulares, a forma de sua mobilização é estruturalmente 

análoga ao que corria contemporaneamente nas escolas civis e entre os demais 

29 Em 1886, foi um dos fundadores do Club Republicano do Pará. autor do manifesto lançado pelo partido em 7 de 
setembro de 1888 (Coelho, 1997). 
30 O conservador emperrado Andrade Figueira alertou seus pares para o fato de as escolas de Minas e da Politécnica 
estarem se tornando 'viveiros de positivistas e de materialistas." (Carvalho, 1978: 42). 
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grupos. O grupo organizou associações no mesmo molde que os demais
31

: 

sociedades abolicionistas, positivistas, clubes republicanos, meetings e 

conferências anti-monárquicas (Costa, 1990: 228ss). Não constitui, portanto, um 

fenômeno isolado, explicável apenas pela formação de um sprit de corps no pós

guerra. Compõe uma das modalidades de contestação político-intelectual ao 

status quo imperial. 

2.2. Os núcleos do Recife e de São Paulo 

Nas faculdade de Direito do Recife e de São Paulo, se formaram várias 

associações acompanhando a radicalização liberal na virada dos anos 1860. A 

contaminação era natural em instituições que formavam políticos e nas quais a 

maioria dos professores ocupava os cargos no ensino enquanto aguardava vaga 

no parlamento. 

Esta agitação intelectual em Pernambuco é usualmente nomeada como 

"Escola de Recife", cuja preocupação central seria a difusão das idéias 

evolucionistas de sua liderança máxima, Tobias Barreto (por.ex.,Paim, 1966). Esta 

circunscrição do fenômeno perde de vista, como argumentei na introdução, as 

atividades e associações dos membros do movimento, focando estritamente suas 

idéias. Esta linha de interpretação também sobrevaloriza a influência de Tobias 

Barreto. 

De uma parte, deve ser descontado o fato de que os professores não 

primavam pelo comparecimento assíduo às aulas
32

. De outra, embora Tobias

Barreto33 fosse simpático às doutrinas da evolução social, particularmente à de 

Spencer, não ensinava propriamente esta matéria. Rigorosamente quase nem 

lecionou. Atravessou a década de 1870 no ostracismo político no interior da 

província e somente ganhou um posto depois que seu partido liberal voltou ao 

poder. Portanto, os nomes que despontam como ativistas nos anos 1880 já 

estavam formados quando passou a ensinar em 1882 (a partir de 1887 se afastou 

31 Havia o Amor à Tribuna. com sessões de apresentação de teses científicas e obras literárias. A Famllia Acadêmica, 

publicada entre 1887 e 1888 trazia o mesmo gênero de temas associados a críticas ao status quo imperial. (Castro, 
1995:62;63). 
32 A maioria dos professores eram políticos de carreira e pouco se dedicavam ao ensino. Poucos escreveram obras no 
assunto que ensinavam. Celebrizavam-se por seu desempenho na oratória e com seus ensaios literários, como José 
Bonifácio, o moço, não por sua maestria em matéria de Direito (Adorno, 1988: 133;134). 
33 

O sergipano Tobias Barreto de Meneses Neto (1839-1889) era filho de um escrivão de órfãos. Em 1854 e 1865 viveu de 
aulas particulares. A partir daí foi aprovado mas não contratado em concursos no Ginásio Pernambucano. Bacharelou-se 
em Direito. Casou-se com a filha de um proprietário de engenhos em Escada. Elegeu-se para a Assembléia Provincial. 
Com ostracismo liberal ficou recluso em Escada dez anos. Na ascensão liberal, tomou-se professor no Recife em 1882. 
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doente. Paim, 1966:47). Sua influência não parece ter sido superior a de outros 

professores, sobre a tomada de posição dos estudantes34
• Como Aprígio 

Guimarães, liberal semi-cientificista35
, morto em 1880, Tobias Barreto ajudou a 

pedagogicamente propagar a crítica liberal às instituições monárquicas36• José 

Higino Duarte Pereira foi talvez mais importante na disseminação de um ponto de 

vista crítico, ensinando diretamente teoria da evolução a partir de 1876. Divulgava 

o que lia: Comte, Spencer, Le Bon e Liszt (Beviláqua, 1977:330-1; 342) e

participava mesmo de várias atividades estudantis. 

O grupo que se formou na faculdade de Direito do Recife por volta de 1875 

deve menos a um líder que a uma situação. Seus componentes combinavam os 

dois perfis sociais que tracei acima. Havia os comparativamente abastados 

membros de famílias mal postas na estrutura patrimonial do império, sem 

carreiras claras à frente, como Martins Jr. (1860-1904) (Moreira, 1916). Mesmo 

caso de Clóvis Beviláqua (1859-1944), filho de padre e deputado provincial, que 

fez seus preparatórios na Corte (Menezes & Azevedo, 1959). A outra categoria de 

pessoas era de beneficiários da reforma do ensino, que buscavam a faculdade 

como uma possível escada de ascensão social. Caso de Anibal Falcão (1859-

1900), que nasceu em família numerosa, detentora dos direitos de taguigrafar as 

sessões da Assembléia Provincial, profissão que seu pai lhe transmitiu ainda nos 

anos de estudo. 

De forma geral, todos os membros deste grupo37 enfrentaram dificuldades 

de fazer carreira na política e/ou no ensino: o "( ... ) número de bacharéis formado 

anualmente na Faculdade de Direito do Recife quase que triplicou de 1850 a 

1889, [enquanto] o crescimento da burocracia estatal, o maior empregador desta 

categoria social, tendia a estagnar." (Hoffnagel, 1990:169). É de se supor que a 

própria decadência da açucarocracia que já se delineava, associada ao 

Estava seriamente doente, comparecendo pouco às aulas e morrendo em junho de 1889. Não chegaria nem mesmo a 
conhecer a capital do Império (htpp://www.abl100anos.com.br/gene.htm). 34 Mesmo na opinião de um de seus "discípulos" responsáveis pela cunhagem da "escola do Recife", sua influência foi 
pequena nos anos 1870. Sua produção • ( ... ), nos pequenos jornais da Escada, teve pouca repercussão no pais" 
�Beviláqua, 1977:361).5 Era um conservador católico que guinou para o lado liberal em meio à crise política dos anos 1870. "Em 1870, a sua 
filosofia é ainda puramente cristã. refletindo as idéias de Bossuet. Fenelon e outros.· (Beviláqua, 1977:332). 
36 Tobias Barreto (1871) escreveu um opúsculo de crítica ao poder moderador no mesmo tom inflamado de Zacarias de 
Góes.37 Sílvio Romero (1951-1914) não compôs diretamente com este grupo durante o Império. Mais velho, foi contemporâneo 
de Tobias Barreto. Filho de um negociante português de "certas posses", foi deputado provincial em Pernambuco em 
1874, transferiu-se para a Corte em 1875 em busca do emprego. Embora tenha sido preterido em concursos para ingresso 
na carreira docente, acabou por angariar padrinhos influentes. obtendo um bom posto chegando na Corte, o de professor 
da Escola Normal. Radicado na Corte, terá conexões políticas com o grupo de liberais republicanos, especialmente com 
Lopes Trovão (htpp://www.abl100anos.eom.br/gene.htm; Rabello, 1967). 
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ostracismo político nacional dos liberais numa província sob sua dominância, 

tenha feito estreitarem-se mais ainda os empregos públicos bem remunerados e 

prestigiosos. A crise que assolou os engenhos de açúcar em 1877 acelerou um 

processo longo de esgotamento de uma atividade que era o alicerce da economia 

regional (Mello, 1984 ). 

A escassez de empregos públicos fazia dos canais de acesso aos chefes 

partidários o grande trunfo na obtenção de uma posição. O simples diploma nada 

garantia, como ficou claro para Falcão, que tentou, sem sucesso, a sorte na 

Corte. As mesmas dificuldades enfrentava Martins Jr.: alvo por três vezes de 

sucessivas de trapaças em concursos para ingresso na carreira docentes38
. Os

empregos tinham o custo da humilhação. Beviláqua iniciou a carreira num posto 

que lhe desagradava: o de promotor público no interior do Maranhão. As boas 

relações de seu pai acabaram por garantir-lhe, em 1884, a vaga de professor de 

Filosofia da Faculdade de Direito do Recife. 

Os membros deste grupo demandavam critérios de mérito no 

preenchimento dos cargos públicos e denunciavam as fraudes nos concursos. Os 

dois temas são constantes e entrelaçados em suas publicações. A insatisfação 

com o status quo imperial, com a dificuldade em conquistar empregos e em trilhar 

a carreira cânonica da política adensou o republicanismo. 

O movimento de contestação no Recife era um dos resultados da mudança 

macroeconômica que estava deslocando o eixo da agroindústria do norte para o 

sul do país. Não nascia de grupos econômicos novos, mas da organização de 

setores socialmente enraizados na sociedade urbana pernambucana, que dava 

largos passos rumo à decadência. A composição ocupacional do movimento 

republicano pernambucano entre 1880 e 1888 confirma, "não pertenciam às 

influentes famílias que dominavam a vida econômica e política da província"; 

44,8% eram ainda estudantes de direito e 10,2 % já advogados. De outra lado, o 

movimento atraia setores sociais urbanos desvinculados da agroindústria: 

professores (6, 1 %), guarda-livros (2,0%); empregados do comércio (2,0%); 

farmacêuticos (2,0); empregados públicos (2,0%); caixeiros (2,0%) e artesãos 

(4,0%) (Hoffnagel, 1990: 176) 
39

. 

38 Em 1888, foi classificado pela Congregação, que o indicou à nomeação. Mas o ministro do Império nomeou Adelino de
Luna Freire, que se classificara em terceiro lugar (htpp://www.abl100anos.com.br/gene.htm). As três teses apresentadas 
�or Martins Júnior foram, posteriormente, reunidas no volume Fragmentos Jurídico-Filosóficos.
9 Os donos de engenho só embarcariam no movimento republicano local nas vésperas da consumação da república:

entre 1887 e 1888, 450 novos membros se agregariam (Hoffnagel, 1990:171). 
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Martins Jr. e Aníbal Falcão, contemporâneos na faculdade (diplomados 

respectivamente em 1883 e 1878) são os principais articuladores deste grupo: 

ambos farão a conexão entre doutrinas e propaganda. Martins Jr. foi responsável 

pela organização da maior parte dos periódicos e pela articulação do grupo com 

outras forças políticas locais no Recife. Aníbal Falcão foi o elo central com o 

movimento na Corte e o autor das principais obras de propaganda do grupo, 

inclusive de seus manifestos. 

As atividades intelectuais do grupo são indistinguíveis de sua 

movimentação política. Suas publicações e associações são de cunho positivista, 

republicano e abolicionista. Seus membros estão associados e atuam 

coletivamente desde 1875 até a proclamação da república. Com várias 

combinações, basicamente o mesmo núcleo anima numerosos pequenos jornais 

no Recife: O Diabo a Quatro (1875;76;78); O Progresso (1875); A Idéia Nova 

(1879-1880); O Escalpelo (1881-2); O Estereógrafo (1882); A Folha do norte 

(1884); O Rebate (1883-1889); Vinte e cinco de março (1884-9); A República 

(1887-1888); A Exposição (1887-8); A Academia (1889) (Cf. Dantas Silva, 

1988b; 1988c). 

Martins Jr. foi o braço prático. Auferiu recursos para montar vários destes 

pequenos jornais. Redigiu muitos deles, como O Progresso (1875-7). Em 

companhia de Clóvis Beviláqua publicou vários opúsculos e os jornais a Idéia 

Nova (1881), O Escalpelo (1881); o Estenógrafo (1882) e A República (1887). 

Escrevia no Joma/ do Recife e, em 1887, com Arthur Orlando, Adelino Filho e 

Pardal Mallet, na Revista do Norte (Dantas Silva, 1988b). Com Beviláqua publicou 

também alguma ficção: Vigílias Literárias e O Crime de Vitória (Beviláqua, 1977). 

Na praxe do Império, todos fizeram versos, mas Martins Jr. foi o único 

deles a estabelecer-se como literato e orador prestigiado em Pernambuco e na 

Corte. O prefácio de Seu Visões de Hoje (1881) explicava a distância de seus 

versos para com os românticos: a poesia "deve ir procurar as suas fontes de 

inspiração na Ciência; isto é, na generalização filosófica estabelecida por Auguste 

Comte sobre aqueles seus troncos principais de todo o conhecimento humano". 

Em prol da sua concepção escreveu pouco depois A Poesia Científica (1883). 

Todos foram mais ou menos contemporâneos na faculdade, estudando 

entre meados dos anos 1870 e começo da década seguinte. O grupo estará 
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reunido em várias associações republicanas, positivistas e abolicionistas no 

Recife ao longo da década. Nos anos de faculdade Falcão escreveu em O 

Democrata e foi o responsável por um jornalzinho bastante popular, O Diabo a 

Quatro, publicação semanal positivista e abolicionista que manteve em 

companhia do irmão Alfredo, de Generino dos Santos, pernambucano, e de 

Antonio de Souza Pinto, português (Beviláqua, 1977: 158). Martins Jr e Arthur 

Orlando formaram a sociedade abolicionista A Nova Emancipadora, em 1883 

(Medeiros in Dantas Silva, 1988:43), encaminhando à Comissão Central 

Emancipadora um projeto em que justificavam cientificamente a substituição do 

trabalho escravo pelo livre (Paim, 1975:8). Anibal Falcão fundou um centro 

abolicionista em 1884. 

Embora cada um deste jornais e associações seja de duração efêmera, 

alcançando pouco mais que meses, a presença de certos indivíduos chave 

garante a sequência da propaganda na mesma direção. Com ligeira alteração de 

componentes, o grupo será responsável também pela fundação do Clube 

Republicano Acadêmico da Faculdade de Direito do Recife; do Club Abolicionista; 

do Club Republicano de Pernambuco; da Sociedade Positivista e, já em 1888, do 

Partido Republicano de Pernambuco. 

Um dos núcleos do grupo foi o popular A Folha do Norte (1883-4), de 

propriedade de Martins Jr., "o centro intelectual da academia" do Recife 

(Beviláqua, 1977:383-4 ). Tinha semelhanças com o jornalismo de protesto meio 

sério, meio galhofo que surgira na Corte no começo da década. Fazia as vezes 

de revista de variedades, reproduzindo artigos de divulgação científica e 

publicando folhetins e poemas "experimentais", como as "poesias científicas" com 

que se notabilizou o próprio Martins Jr. O jornal era diário (com circulação de 

1500 exemplares), barato, vendido avulso, e tinha o objetivo explicito de 

propaganda político-doutrinária: era declaradamente republicano, abolicionista e 

positivista (trazia inclusive o calendário comteano). Ali escreveram como 

redatores fixos Souza Pinto, Faleante Câmara, Arthur Orlando, José Higino, os 

irmãos Alfredo e Anibal Falcão (Folha do Norte apud Dantas Silva, 1988b). 

A associação mais inclusiva foi a Sociedade Positivista do Recife, que 

Martins, Beliváqua e Orlando formaram em coordenação com o grupo da Corte 

no início dos anos 1880 (Paim, 1966:64). Aí desenvolveram seu proselitismo em 

conferências públicas de divulgação da plataforma republicano-abolicionista e do 
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pensamento positivista, como a que organizaram em desagravo à memória de 

Littré em 1882. No seu discurso de então Clóvis Beviláqua (1882:9) expressava a 

dupla adesão doutrinária e vaticinava: "nós sabemos que nestes últimos tempos a 

ciência marcha com velocidade prodigiosa, de forma que quem parar um 

momento, a fim de tomar fôlego, é logo deixado para trás, ( ... )." O repertório da 

política científica dá os argumentos e o próprio estilo dessas manifestações. 

A sociedade positivista faz o vínculo nacional do grupo. Por meio dela, 

estreitam laços e passam a desenvolver atividades conjuntas com o núcleo da 

Corte. Em 1882 Aníbal Falcão redigiu com Teixeira Mendes um manifesto 

abolicionista positivista. O vínculo entre as sociedades positivistas de São Paulo e 

do Recife foi facilitado pela amizade de Beviláqua e Silva Jardim, que haviam 

feito os preparatórios juntos na Corte em 1876. 

A sociedade positivista de São Paulo era formada quase que 

exclusivamente por professores da Escola Normal que tinham aderido à direção 

de Miguel Lemos, quando da sua viagem apostólica em 1881. Antonio da Silva 

Jardim (1860-1891) ilustra o perfil dos membros. Como os irmãos Falcão, 

chegava à faculdade de Direito graças à reforma do ensino. Filho de um pequeno 

lavrador e mestre-escola de Capivari, província do Rio de Janeiro, que, sem 

recursos para custear-lhe os preparatórios, encaminhou-o a um seminário em 

Niterói. A convivência com os jesuítas foi decisiva para vaciná-lo de 

anticlericalismo dali por diante (Jardim, 1891) 
40

. Com o ingresso na faculdade em 

São Paulo em 1878, profissionalizou-se como professor: publicou obra no 

assunto, desenvolveu um método de alfabetização e lecionou no colégio 

americano Harben, no Kopke e na Escola Normal de São Paulo (1880-83). A 

camaradagem com um filho do conselheiro liberal Martim Francisco rendeu-lhe 

um posto de revisor e redator de A Tribuna Liberal, órgão do Partido Liberal, e 

finalmente o casamento no clã dos Andrada no ano de sua formatura (Domas 

Fo., 1936:34ss). 

Foi na recém aberta Escola Normal que deu vazão às suas atividades 

públicas. Estreara nos preparatórios na Corte, publicando, em parceria com 

Valentim Magalhães, um panfleto provocativo no auge da questão religiosa, 

•0 Seguiu para uma escola laica da Corte, arcando ele mesmo com parte das despesas (Lima. 1987:39). Trabalhou 
primeiro no comércio, depois como ajudante de guarda-livros (Domas Fo., 1936:25ss). E como professor particular 
(Jardim, 1891:172-3). O emprego no colégio Kopke assegurou a independência econômica. Em carta ao pai (29/03/1879)
afirma: 'Quanto ganho, ( ... ) há de ser cousa de 50$ para cima. ( ... ). Assim, pois, papai, tenho eu convicç.ão de poder 
encetar minha vida acadêmica, sem ser-lhe penoso, sem sacrificá-lo. Até que enfim!" (apud Domas Fo .. 1936:31).
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Gente do Mosteiro. Na faculdade, aproximou-se dos republicanos paulistas e dos 

liberais radicais, como Martim Francisco e Afonso Celso. A teoria de Comte, 

relata Silva Jardim (1891 :20), "dava-me a possibilidade de raciocinar sem as

ilusões nem erros grosseiros do espírito teológico ou metafísico, as meditações 

que realizava sobre a sociologia geral e abstrata aplicada à nação brasileira 

levaram à necessidade da República e portanto ao meu dever de cidadão de 

aproximar seu advento." 

Nesta filial da associação que Miguel Lemos formara na Corte estão 

Godofredo Furtado (diretor da escola a partir de 1887); José Leão; José Feliciano 

de Oliveira, Manuel Inácio Carvalho de Mendonça e Joaquim Vilela de Oliveira 

Marcondes. O grupo inicia conferências de divulgação da obra de Comte e de 

propaganda republicana (Lins, 1964:143). Em 1882, Jardim ingressa no Partido 

Republicano paulista e, por intermédio de Rangel Pestana, também positivista, 

passa a escrever em A Província de São Paulo. Em 1884, ganhou expressão com 

o livro Reforma do Ensino da Língua Matema
41

. 

A vinculação com o grupo positivista da Corte ao invés de com os 

positivistas paulistas, com Pereira Barreto, pode se explicar por uma afinidade 

geracional, mas também uma condição social mais assemelhada. Silva Jardim 

tinha mais aspirações em comuns com indivíduos socialmente ascendentes como 

ele, mas com poucos recursos econômicos. Suas tentativas de manter-se em 

negócio próprio malograram, mesmo com o apadrinhamento do cunhado - é 

ilustrativo o fracasso de seu escritório de advocacia no início dos anos 1880 

(Jardim, 1891 :21; 23; 170). A situação de instabilidade social, a reprovação em 

concursos; as dificuldades de obter emprego unificam os jovens em uma 

comunidade de situação diante da instabilidade profissional, prometida, mas não 

efetivada, pelas clássicas estratégias de educação, casamento e 

apadrinhamento 4
2

. 

Estes pequenos grupos comungavam a experiência de marginalização em 

relação ao status que saquarema. Ao contrário da elite tradicional cuja carreira 

política fazia cindir em dois partidos a camaradagem dos bancos de escola, os 

41 o liberal Inglês de Sousa, então presidente da província do Espírito Santo, convidou Jardim a propagandear suas idéias 
pedagógicas, cuja tônica era criar uma forma de ensino que suplantasse a prática de memorização e a palmatória. 
42 Famílias importantes do Vale do Paraíba entravam em bancarrota com a conjuntura de crescimento dos cafezais mais 
competitivos de São Paulo e os prenúncios de abolição. Neste sentido, o casamento se tornava já nos fins do Segundo 
Reinado, uma via de dupla mão entre elites, que salvava a velha aristocracia da falência enobrecendo os ascendentes 
pelo dinheiro. A própria distribuição de títulos nobiliárquicos expressa bem esta conjuntura. Processo que O Cortiço (1890) 
de Aluísio de Azevedo registrou. 
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grupos formados na faculdades no final dos anos 1870 vão confluir para ação 

conjunta na Corte. Os empregos da burocracia de estado, o acesso mais fácil aos 

chefes partidários que abriam as portas para o parlamento e mesmo a 

perspectiva de bons casamentos, atraíam para o Rio de Janeiro a população 

jovem educada do lmpério
43

. Com o afunilamento das carreiras, cada vez mais

difíceis e incertas, ao invés de fornecerem os profissionais técnicos dos novos 

tempos, as faculdades criariam um dos grupos de contestação ao Império. 

Vão compor uma mobilização político-intelectual de contestação: 

antimonárquica, antiescravista, anticatólica, antiliberalismo estamental. O 

repertório da política científica, e sobretudo o positivismo, operou esta 

transmutação da frustração individual com as carreiras na convicção política de 

que o regime monárquico, contaminado de filhotismo, não tinha futuro. Forneceu 

os instrumentos pelos quais a insatisfação com o ensino, com a distribuição de 

cargos, com a orientação "literária" da elite foi sendo identificada com causas 

mais profundas do "estágio da civilização brasileira". O mesmo processo pode ser 

observado nas duas escolas de direito, na politécnica e na escola militar. 

Transformou a dissonância de status em rebeldia política. 

3. Os grupos politicamente marginalizados: os federalistas científicos

Os demais grupos sociais politicamente marginalizados que emergiram 

publicamente ao longo dos anos 1870 guardavam uma especificidade. A 

diferença dos demais grupos, paulistas e gaúchos não visavam integrar o 

establishment. Queriam mais autonomia para seus negócios. Reclamavam 

centralmente dos malefícios que a centralização monárquica trazia às suas 

províncias e de seu difícil acesso aos postos políticos e aos cofres nacionais para 

onde escorriam os impostos. 

Os grupos paulista e gaúcho têm em comum a situação de exclusão em 

relação aos postos de mando e de prestígio no status quo imperial. Oriundos de 

províncias marginalizadas no cômputo político nacional, estranhos às famílias 

tradicionais do Império, desvinculados das atividades econômicas principais do 

Segundo Reinado, estes filhos de estanceiros gaúchos, de cafeicultores paulistas 

43 
Corte concentrava a maior parte dos empregos socialmente dignos: a direção da biblioteca nacional, do diário oficial, as 

cátedras de três escolas superiores, a posição de lente nos cursos anexos preparatórios, no Colégio Pedro 11, na Escola 
Nonnal; os cargos judiciários e administrativos com suas atividades assemelhadas e decorrentes. Sobre a lógica das 
carreiras políticas no Império, veja-se Carvalho. 1980:1988 e Pang & Seckinger, 1972. Sobre o sistema de indicações 
para empregos públicos e cargos eletivos, veja-se Graham, 1990. 
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tinham acesso difícil à carreira política e não tinham capacidade de influir 

decisamente sobre as decisões políticas que pesavam sobre suas províncias e 

seus negócios. 

O protesto liberal contra a centralização político-administrativa calou fundo 

para estes grupos locais que sobreviviam pouco integrados ou francamente 

marginais ao sistema agro-exportador do Império, mas que tinham seus 

dividendos diminuídos na cobrança de impostos. A racionalidade de um 

gerenciamento provincial de sua própria economia será a das tônicas de 

agrupamentos em São Paulo e Rio Grande do Sul, ambas pouco representadas 

nos gabinetes imperiais do Segundo Reinado (Holanda, 1972; Carvalho, 1980). 

Essa insatisfação comum com suas oportunidades políticas vai mobilizá

los. Jovens, muitos ainda estudantes, começaram a engrossar o caldo de 

contestações liberais dos anos 70. Entretanto, não se mobilizam enquanto alunos 

da faculdade de Direito de São Paulo, mas como membros de grupos insatisfeitos 

com o status quo imperial. 

Organizaram várias sociedades e jornais comuns. Dois jornais de 

expressão na faculdade de São Paulo na virada da década de 1870, A República 

(1878) e A Luta (1882) dão medida de seu repertório e de sua pauta comum. 

A República (1878), órgão do Club Republicano acadêmico, é a publicação 

seminal dessa aliança entre paulistas e gaúchos. Dirigido por Júlio de Castilhos, 

reunia os gaúchos como Pinheiro Machado; Assis Brasil; Borges de Medeiros; 

Castilhos e Argemiro Galvão; o paulista Alberto Sales; o fluminense Valentim 

Magalhães. Sales, Alcides Lima e Lessa eram também os editores de O 

Federalista em 1880. A maioria ingressou no Partido Republicano de São Paulo 

nos últimos anos da década de 1870, e serão os responsáveis por células 

republicano-abolicionistas em suas províncias. Vários deles também fizerem parte 

de novas instituições de ensino secundárias, de cunho "científico", criadas em 

São Paulo. 

Em 1882, organizaram A Luta, periódico dos mais estáveis e longevos. 

Dirigido pelo gaúcho Argemiro Galvão, teve periodicidade fixa e mesmo 

assinaturas. Nele estiveram congregados talvez o maior número de 

multiplicadores de jornais, panfletos e associações republicanos. Embora fosse

um jornal estudantil, nele escreveram vários diplomados, como Prudente e 

Campos Sales e o "correspondente" de Recife, Sílvio Romero. A Luta, tinha uma 
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linha científica de ataque ao Império e de defesa do republicanismo. Seus artigos 

obedecem um verdadeiro padrão: apresentam um assunto do debate político do 

dia; em seguida vasculham nas obras de Comte, Spencer, Renan, Darwin, 

Haeckel, Moleschott, Pichard, Le Bon, Strauss, Stuart Mill, Lewes, Laffitte e 

Buckle, os princípios científicos gerais aplicáveis ao problema, em seguida 

enquadram a questão e concluem apresentando uma solução oportuna. Há uma 

sessão literária que não exibe obras românticas, mas romances naturalistas. Há 

traduções como a de Naturalismo em Literatura, de Zola por Sílvio Romero, e de 

A Filosofia Positiva, de Comte por Alcides Lima. Há também trechos de obras em 

processo, como Política Republicana, de Alberto Sales. 

A constante dos artigos é a crítica às instituições do Império. Uma sessão 

é destinada ao ensino, apontando os manuais caducos dos cursos de Direito; os 

cursos enciclopédicos à moda antiga; as deficiências técnicas; o despreparo dos 

professores e das bibliotecas, onde faltariam periódicos estrangeiros e livros de 

Pichard e Littré, enquanto abundavam poesias do Conselheiro Gonçalves de 

Magalhães. Querem o fim do "curso de metafísica", baseado no direito natural e 

no direito eclesiástico, o padrão de Coimbra no qual a elite política se formou, 

substituído por disciplinas científicas, história natural, método positivo e a criação 

futura de uma cadeira de sociologia. Enfim, "a educação científica ( ... ) confiada 

aos mais competentes, competência firmada em provas reais." (A Luta, 1882, no. 

4, 06/4; no 9, 12/5; no 22, 11 /08; no 13, 9/07; no. 6, 20/4; no. 11, 26/05). 

O catolicismo, como religião de estado, é abominado como razão do atraso 

científico no pensamento e na vida material: opondo a resistência das "idéias 

tradicionais" ao desenvolvimento das "idéias novas"44
. Os vários artigos de crítica

social, contra o tráfico interprovincial de escravos, em defesa da imigração, da 

instrução popular, redundam no questionamento da legitimidade do sistema 

político e na condenação da escravidão - Assis Brasil declara: "sou abolicionista 

precipista" (A Luta, 1882, no 31, 13/10) . 

A crítica à elite política e a seus partidos ocupa grande parte dos artigos 

por terem "tornado os cargos públicos meios de corrupção nas mãos dos homens 

de governo" (A Luta, 1882, no. 5, 13/4). Uma série de artigos de Alberto Sales 

« "Novas gerações vieram, ( ... ). os descobrimentos científicos e suas aplicações industriais,( ... ); só a Constituição 
conserva-se inabalável, sombria e grosseira." lmpederia assim que chegasse ao Brasil a "direção cientifica e filosófica da 
humanidade". "As teorias, aceitas com entusiasmo e estudadas com dedicação pela geração passada, já fizeram sua 
época, não satisfazem mais as aspirações da mocidade, tendem a ser eliminadas e substituídas por outras."(A Luta, 1882, 
no. 5, 13/4; no. 3, 30/3; no. 7, 27/4). 
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argumenta que os partidos estavam "podres". Tal situação encaminharia as 

"mentes esclarecidas" para as "doutrinas da pura democracia", sinônimo aqui de 

república em oposição a monarquia. Era preciso "congregar todas as 

inteligências,( ... ), em um grupo forte e numeroso para levar a efeito a reforma." 

As duas erupções revolucionárias, a francesa e a nacional dos anos regenciais, 

são apresentadas como legitimação da ação contra "regimes despóticos" como o 

Segundo Reinado. "Se a revolução de 1789 exerceu tanta influência na moderna 

organização das nacionalidades ( ... ), não estará também a Terceira República a 

exercer igual influência?" (A Luta, 1882, no. 11, de 26/05, no 13, 9/07; no. 1 O, 

19/05). 

Embora parte da mobilização dos grupos paulista e gaúcho tenha ocorrido 

ainda nos anos de faculdade, e mesmo dentro dela, o móvel desta mobilização 

era sobretudo externo à instituição. Sairam a público em defesa da 

descentralização político-administrativa e em combate ao domínio conservador. A 

insatisfação com as instituições conservadoras e a decepção com os liberais 

radicais (com quem estiveram inicialmente associados
45

) em 1878 acentou seu 

descrédito com a perspectiva de reformas internas à monarquia. Se organizaram 

para demandar o que o Império não lhes oferecia: autonomia política. Não 

pediam emprego à monarquia, nem reclamavam reformas monárquicas, como os 

novos liberais. Queriam um regime federativo, republicano, como os liberais 

republicanos. Mas o queriam sob uma organização científica. O partido 

republicano foi seu centro de aglutinação. 

3.1. O federalismo científico dos paulistas 

O processo de revigoramente econômico que acompanhou a crescente 

produção de café no oeste - as novas lavouras entre as duas grandes ferrovias 

abertas, a Paulista e a Mogiana - gerou uma "refundação" da cidade de São 

Paulo, sintetizada por Morse como transformação "de comunidade à metrópole" 

(Morse, 1970:235-6). O boom da economia do café fez crescer seu comércio e 

sua população, expandiu os contornos urbanos, a cidade ganhou iluminação 

45 Em A República, formada em São Paulo em 1876, tinham estado em companhia dos liberais radicais mineiros, como
Afonso Celso Jr., Oscar Pederneiras: Felício dos Santos: Carvalho de Mendonça (membro da sociedade positivista de São 
Paulo) e Pedro Lessa. Afonso Celso Jr e Ramiro Barcelos fizeram uma campanha coligada na eleição de 1878. Mas, no 
partamente, Afonso Celso Jr. revelou-se antes monarquista, que federalista. Daí a insidia com que o atacaram seus ex
aliados e colegas de faculdade e propaganda (A Luta, 1882, no.1 e 5) 
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pública, bondes, casarões e obras de saneamento. A capital finalmente 

ultrapassava Campinas e se tornava o centro econômico e nervoso da província. 

O crescimento econômico e a cisão da elite política, deram aos paulistas a 

estrutura de oportunidades políticas para manifestarem um dissenso antigo com o 

Império. A inserção dos liberais paulistas na política nacional vinha apagada 

desde que tinham sido soterrados pelos conservadores na rebelião de 1842. 

Pouco representados nos ministérios (Holanda, 1972), o partido liberal em São 

Paulo, cujos chefes eram ainda Andradas, como José Bonifácio, sobrinho e 

Martim Francisco, foi praticamente coeso para a radicalização nos fins dos anos 

1860. O primeiro agrupamento republicano paulista nasceu do Clube Radical 

formado em compasso com o da Corte. O principal homem nesta empreitada foi 

Américo Brasiliense, que permaneceu republicano quando da reunificação liberal. 

Em 1878, os republicanos paulistas já estavam organizados autonomamente. 

O grupo era composto principalmente de profissionais liberais, naturais da 

província, muitos com laços em Campinas e vinculados à economia do café. 

Vários vinham de famílias sem tradição agrária e aderiam às atividades 

cafeicultoras pelo casamento, caso de Américo Brasiliense, Prudente de Moraes, 

Jorge Miranda e Rangel Pestana. Outros vinham de famílias que se transferiam 

da economia decadente do açúcar, como os Tibiriçá, do velho café do Vale do 

Paraíba, como Pereira Barreto, para o Oeste Novo de São Paulo. Martinho Prado 

Jr vinha também de família de cafeicultores bem estabelecidos no comércio da 

capital da província e que se alocavam no partido conservador; ele próprio 

manteve fazenda em Araras a partir dos anos 1870 (Morse, 1970:234ss). O pai 

de Campos Sales e Alberto Sales era cafeicultor em Rio Claro. 

Embora proprietários rurais e cafeicultores, distinguiam-se dos velhos 

saquaremas pela organização mais empresarial de seus estabelecimentos e, 

sobretudo, pela preocupação em utilizar as descobertas científicas recentes como 

modo de auferir maior produtividade. Assim, as fazendas que abriam pouco se 

assemelhavam às antigas: tanto os Tibiriça quanto os Barreto experimentaram 

variedades novas de café e usaram recursos técnicos avançados de cultivo, além 

de fazer examinar a composição dos solos e procurar controlar a qualidade de 

seus produtos (Soares Jr, 1958; Alonso, 1995a). 

As relações de parentesco eram estruturantes do grupo. Além dos laços de 

sangue que uniam os irmãos Alberto e Campos Sales, Jorge Miranda e Francisco 
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Glicério, como os pai e filho João e Jorge Tibiriça, havia uma estratégia 

endogenista de casamento entre os paulistas. Rangel Pestana casou-se com a 

irmã de José Quirino dos Santos; Jorge Tibiriça e Campos Sales casaram-se com 

primas, solidificando assim o patrimônio familiar (Salles Jr, 1944:37). Havia figuras 

destoantes, como José Maria Lisboa, português de origem, tipógrafo, casou-se 

com a irmã de Antonio Bento, um dos líderes do abolicionismo popular na 

província. Francisco Glicério começou também como tipógrafo, passando a 

preceptor dos Sales (Salles Jr, 1944:41 ). 

Estas relações se completavam pela contemporaneidade de socialização 

escolar. Vários entraram para a faculdade de direito de São Paulo, primeiro passo 

para a carreira política. Campos Sales, Brasiliense, Prudente; Jorge Miranda, 

Rangel Pestana e Bernardino de Campos estudaram na mesma turma, de onde 

também sua ligação inicial com os liberais republicanos como Teófilo Ottoni e 

Salvador de Mendonça, todos bacharéis em 1863 (Vidigal, 1981:130;132; Salles 

Jr, 1944:31). Mas a socialização deste grupo em boa parte já discrepava da 

tradição imperial. Muitos fizeram faculdade fora do país e em carreira não 

destinada à política (Morse, 1970:216). Pereira Barreto cursou medicina na 

Bélgica; Alberto Sales fez dois anos da Politécnica em Nova York e Jorge Tibiriçá 

estudou agronomia na Suiça (Barros, 1967; Vita, 1965; Soares Jr, 1958). Esta 

opção indicava um descaso para com os passos usuais de obtenção de carreiras 

no Império. Prósperos, os cafeicultores de São Paulo expressavam sua 

dissonância com a política imperial também na escolha da profissão de seus 

filhos. Tendo de mandá-los estudar fora da província, preferiam enviá-los 

diretamente ao exterior ao invés de para a Corte ou a Bahia, denotando uma 

tendência à socialização endógena e discrepante da elite imperial. 

A organização formal do grupo tem como marcos institucionais, a criação 

de publicações de propaganda de suas idéias e a fundação de sociedades em 

que buscavam aplicá-las. O grupo inicialmente cria a Gazeta de Campinas em 

1873, na qual inicia pregação federativa, mas sua crítica à monarquia, neste 

momento pouco discrepa do filão liberal. Dois anos mais tarde, praticamente os 

mesmos nomes estarão fundando A Província de São Paulo, um jornal que se 

tornaria o efetivo porta-voz do grupo e que fará a crítica sistemática ao regime até 

sua queda. Diferentes configurações deste grupo são responsáveis também pela 

fundação do Partido Republicano de São Paulo ( 1873) e do Club da Lavoura 
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(1876). A participação neste empreendimentos era de duas ordens, os ativistas

eram os redatores, os professores, os militantes, os propagandistas, como eram

também os injetores de capital. A APSP foi formada com a conjugação de 

recursos de seus membros (Schwarcz, 1987:75). Barreto ainda em 1875 e 

Alberto Sales em 1884 foram responsáveis pela adição de vultuosas somas de 

capital no jornal (Moraes, 1990: 137; 197). 

De outro lado, criaram a partir de meados dos anos 1870 até o fim do 

Império várias escolas particulares tanto de educação popular
46 

quanto voltadas 

para atender os próprios filhos do grupo social emergente com o café do Oeste 

Paulista. O empenho em criar colégios preparatórios para as faculdades de bom 

nível na província, postergava também a transferência para a Corte ou a ida para 

o estrangeiro (Moraes, 1981). São Paulo é a província que mais escolas

particulares abre quando da liberação do ensino secundário nos anos 1870 

(Haidar, 1972). Os colégios particulares se concentraram em Campinas e na 

capital e congregavam como mantenedores e professores basicamente o mesmo 

grupo que sustentava A Província de São Paulo e a Gazeta de Campinas (Vidigal, 

1981). Nestas escolas aplicavam suas idéias e buscavam atender a demanda 

recorrente entre os fazendeiros por engenheiros, agrimensores, técnicos 

agrícolas. A preocupação central era fornecer uma educação mais técnica, mas 

consonante com as "necessidades materiais" da província, abrindo cursos para 

trabalhadores agrícolas, escolas normais e cursos profissionalizantes para 

moças. As contratações por mérito ao invés de concurso e os métodos 

"científicos" de ensino eram alardeados como a grande especificidade da nova 

escolas em comparação com a prática imperial. Dirigidas por homens da "livre 

iniciativa", de intenções mais propedêuticas que políticas, tinham um corpo 

docente que diferia essencialmente daquele das faculdades e do próprio Pedro 11, 

tomados pelos partidos. Rangel Pestana e sua mulher, por exemplo, mantiveram 

entre 1875 e 1879 uma escola de meninas combinando métodos suiços, 

americanos e alemães e incluindo "direitos da mulher na sociedade brasileira" 

(Morse, 1970:214). O colégio Culto à Ciência
47 

de Campinas é o carro chefe e dá 

46 Como o Instituto Novo Mundo de ltú, Instituto Ana Rosa; Sociedade Propagadora da Instrução Popular (Moraes, 1990).
47 As instituições de ensino montadas por este grupo discrepam do espirita academista do elite imperial. A ênfase está no
conhecimento técnico, na educação para o povo (incluindo cursos noturnos de alfabetização que tinham entre seus alunos 
mesmo escravos) e de 'escolas agrícolas". No culto à Ciência havia um gabinete de física, montado por João kopke com 
aparelhos trazidos dos Estados unidos. Aí ensinaram Glicério, Alberto Sales, Júlio Ribeiro. Os alunos eram filhos de 
fazendeiros de Campinas e regiões do Oeste paulista e havia bolsa para moços pobres (Moraes, 1981: 190;289;293). 
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medida do espírito que animava a iniciativa: reformado em 1874, visava substituir 

a formação "literária e bacharelesca" imperial pelo saber científico e laico, 

recorrendo a novos métodos de ensino (Moraes, 1981). 

A especificidade do republicanismo de São Paulo esteve na organização 

de clubes em vários municípios e na efetivação de uma estrutura partidária, com 

representantes locais, assembléias e regulamentos internos que deram ao partido 

republicano um sentido moderno, que seus côngeneres liberal e conservador, 

estruturados a partir de chefes vitalícios, não possuíam. Os representantes eram 

eleitos a partir dos pares, e votações por listas, donde surgiam os candidatos a 

cargos provinciais e nacionais e que era, portanto, o modo pelo qual se 

configuravam as lideranças (Zimmerman, 1986). 

O grupo criou ainda associações e clubes científicos. Pereira Barreto, 

Américo de Campos e Rangel Pestana estiveram diretamente vinculados à 

sociedade positivista do Rio de Janeiro, com a qual romperam a partir da 

presidência de Miguel Lemos em 1881, mas mantiveram atividades positivistas de 

divulgação na província, com "conferências populares" e livros de propaganda ao 

longo da década (Alonso, 1994). A maioria dos livros escritos por membros do 

grupo visava a propaganda doutrinária e a disseminação de seus projetos de 

reforma. Grande parte dos títulos saiu na coleção Biblioteca Útil, que Abílio 

Marques montou para a divulgação de obras científicas. Lançada em 1880, a 

coleção se abria com as primeiras traduções brasileiras de obras de Comte (a 

Garnier publicara outras obras de Comte, mas não traduzira nenhuma): a de 

Joaquim Ribeiro de Mendonça para o Discours sur L 'Esprit Positif, e a de França 

Leite para uma miscelânea de textos de Comte sobre educação48
, sob os títulos 

respectivos de Do Espírito Positivo e Da Educação. Viriam neste mesmo ano 

obras de Pereira Barreto: Positivismo e Teologia - edição da polêmica com um 

pastor protestante sobre a influência da religião na sociedade - e Soluções 

Positivas da Política Brasileira. Ao longo dos anos 1880 sairiam a público, com 

financiamento do partido, obras de mesmo estilo na lavra de Alberto Sales: 

Política Republicana (1882) - e sua versão resumida.O Catecismo Republicano 

(1882); A Vitória Republicana (1885); A Pátria Paulista (1887); Estudo Científico 

sobre Disciplina e Organização Partidária (1888). 

•e França Leite fez parte do grupo até sua morte em meados dos anos 1880. Empenhou-se na difusão das idéias
positivistas. sendo o primeiro responsável por conferências sobre educação.
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Também em A Província de São Paulo saem trechos destas obras e das 

traduções, bem como debates acerca delas. O jornal era ainda aberto à 

experimentação literária, publicando o polêmico romance naturalista de um de 

seus membros, A Game, de Júlio Ribeiro. Aí também se apresentam 

interpretações das teorias evolucionistas e positivistas. O jornal promoveu vários 

ataques e polêmicas contra o clero nacional e membros da elite política em geral 

(Alonso, 1994:95-6). 

Quando da reunificação partidária de 1878, este grupos se incompatibilizou 

com os liberais radicais, chegando mesmo a compor aliança eleitoral com o 

partido conservador. É que enquanto os liberais demandavam ascender ao 

gabinete, os paulistas queriam principalmente autonomia para gerir seus 

negócios e implementar seus projetos. Detentores de meios próprios de 

vocalização, de uma estrutura partidária bem fincada na província, seu programa 

se divulga em manifestos e opúsculos nestes anos de 1878 e 80, como também 

se efetiva em atividades de própria iniciativa, como ferrovias e escolas. 

Centralmente este grupo acusava a inépcia da elite política para gerir a 

modernização econômica que demandavam. O grupo reclamava continuamente a 

falta de investimentos do estado central na província. Daí que seu federalismo é 

uma espécie de passo lógico, dada a impossibilidade de fazer valer suas idéias 

no regime de centralização administrativa e tributária do império. Doutra parte, a 

marginalização política purgada longamente pela província aparecia ainda mais 

injusta no momento em que sua prosperidade econômica se fazia visível. De 

sorte que a demanda por representação mais equânime com o tamanho da 

população, que crescera, e com a importância econômica que se manifestava, 

são a tônica deste federalismo que chegará a ter, em 1885, seus rompantes 

separatistas. Um artigo de Alberto Sales, diretamente entitulado "Do aumento da 

representação nacional", mostra bem que a política não era uma carreira para os 

paulistas: propunha mesmo que se reduzissem os salários dos deputados - idéia 

imediatamente rechaçada por liberais como Afonso Celso Jr. A demanda era a 

correção do desequilíbrio entre as províncias, pela ampliação do número de 

cadeiras no parlamento (A Luta, no. 5, 13/4/1882). O cerne da reivindicação do 

grupo era o aumento de suas prerrogativas políticas, de sua participação nos 

processos decisórios. A expansão da representação política, a modernização 
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técnica, a autonomia econômica se sintetizava num novo regime de governo, a 

república federativa. 

3.2. O federalismo positivista gaúcho 

A guerra do Paraguai por si mesma deu proeminência à província do Rio 

Grande por sua situação de fronteira e mobilizou sua economia interna no 

abastecimento das tropas, mas não alterou sua marginalidade política e sua 

quase independência econômica, vivendo sempre do charque e sem relações 

essenciais nem com a velha lavoura do açúcar nem com a nova do café. Cresceu 

em boa parte de dentro para fora, dobrando sua população de 1850 a 1872, 

repetindo o fenômeno ainda uma vez até o fim do lmpério
49

.

A província passou grande parte do Segundo Reinado alijada da política 

nacional e duradouramente governada por liberais. A crise nacional configurada 

nos anos 1870, debalde os investimentos do governo central na província, deu 

oportunidade de expressão aos protestos contra o Império, contra a participação 

minoritária da província na representação nacional (nos gabinetes, no senado, no 

conselho de estado), contra os impostos centralizados (Love, 1971 ). Mas no Rio 

Grande, a insatifação não era contra as instituições conservadoras apenas. O 

enraizamento de uma oligarquia liberal no comando do governo provincial fizera 

muitos insatisfeitos. De forma, que o protesto nasceu sendo contra os partidos 

imperiais, indistintamente. 

Em fins dos anos 1870, um grupo gaúcho independente dos partidos e 

instituições imperiais surge na cena política, publicando obras, formando 

associações, jornais e mesmo um partido. 

Eram predominantemente filhos de estanceiros economicamente 

estacionários ou em decadência, sem vínculos com a oligarquia política da 

província: "eram membros da elite econômica rio-grandense. Entretanto, ( ... ) não 

pertenciam à tradicional elite pecuária da campanha gaúcha, que quase em sua 

totalidade formava o Partido Liberal. Eram na sua maioria provenientes da região 

do norte do estado, de ocupação recente e mais pobre do que a campanha 

( ... )."(Pinto, 1986:10). Este é o caso de Castilhos, de Assis Brasil, de Pinheiro 

Machado. Não tinham o vigor econômico paulista, mas não passavam as agruras 

49 Em 1850, o Rio Grande contava com 285.547 habitantes; número que subiu a 446.962 em 1872 e a 897.455 em 1890 
(Trindade & Noll, 1991). 
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dos socialmente ascendentes. Tiveram acesso tranquilo ao bacharelado em 

direito e recursos para montar associações e jornais. A necessidade de custear a 

família, a situação de orfandade de Castilhos, de Barcelos, de Assis Brasil, de 

Pinheiro Guimarães, porém, lhes põem muito cedo na chefia das famílias 

extensas do século XIX e os impulsiona a agir politicamente para garanti-las. 

Castilhos, por exemplo, viveu na instabilidade financeira desde a morte do pai. 

Mas manteve os negócios familiares, que o retiveram várias vezes na estância de 

Vila Rica, e pode abrir sua própria banca de advocacia em Porto Alegre50• 

Ao contrário do grupo paulista e dos novos liberais, estes homens nada 

tinham de cosmopolitas. A Corte e São Paulo era seu máximo de distância. A 

existência de negócios locais reclamando a permanência ou o retorno à província 

de origem é comum aos paulistas e gaúchos. Os grupos originários dessas 

localidades tenderam a consolidar tanto a unidade quanto o ponto de vista dos 

anos de escola, empenhando-se em atividades políticas e intelectuais 

predominantemente provinciais. Esta situação explica a configuração mais 

homogênea tanto social quanto regional destes grupos. Seus membros não 

tentaram a carreira do funcionalismo público, vinham buscar o diploma de 

bacharel tendo em vista sua utilidade precípua de passaporte para a política. 

Como o grupo paulista, os gaúchos estavam conectados por fortes laços 

pessoais. Júlio de Castilhos e Assis Brasil ficaram amigos no colégio Gomes de 

Porto Alegre, em 1874, onde criaram um grêmio, uma revista política, 

Fraternidade, e um jornal literário, a Aurora Literária, e se decidiram pelo 

republicanismo. Entraram juntos na faculdade de direito de São Paulo em 1881 e 

tiveram atividade comum e solidária até a República. As relações de parentesco 

também são estruturantes. Castilhos se casa com a irmã de Pereira da Costa e 

Assis Brasil, com a irmã de Castilhos (Franco, 1967). 

O grupo era quase todo formado por conterrâneos estudantes de Direito 

em São Paulo: Argemiro Galvão, Ângelo Pinheiro Machado, Alcides Lima, 

Homero Batista, Pereira da Costa - à exceção de Barros Cassai, que se diplomou 

no Recife. O grupo aparece com formação quase invariável em várias 

associações. Primeiro em jornais estudantis de orientação republicano-positivista, 

50 Reclama em carta a Pinheiro Machado, que os recursos não são suficientes para custear sozinho o jornal do grupo:
"não sou rico, e ( ... ) teria eu de consumir completamente o meu pecúlio dentro de pouco tempo ( ... )." A outro amigo 
completa "( ... ) sou forçado a aceitar alguns trabalhos de advocacia para tapar assim alguns rombos que A Federaçao me 
fez nas algibeiras.' (Castilhos 15/5/1886 apud Franco. 1967:51 ;53; 54). 

111 



como o indicam os próprios títulos: A Evolução (1879-80); O Federalista (1880); A 

Luta (1882); A República, órgão do clube republicano acadêmico de São Paulo 

(1881-84). A República (1876). Depois compondo os quadros do próprio Partido 

Republicano Paulista. 

No retorno à província, o grupo ganha expressão própria. Pinheiro 

Machado, pouco mais velho que os demais, iniciou conferências republicanas no 

interior da província, fundou o primeiro Club Republicano, em São Luís, em 1880 

e, com Venâncio Aires, criou um jornal de proselitismo do grupo, A Federação, 

cujo nome deixa clara a plataforma. Com o retorno de Castilhos e dos demais 

fundaram três agremiações: o Club 20 de Setembro, órgão republicano

abolicionista, o Clube Republicano de Porto Alegre e o Partido Republicano do 

Rio Grande do Sul, que adotou como seu lema, na reunião de fundação, o mote 

positivista "ordem e progresso". A partir de 1884, A Federação seria de 

propriedade e direção de Castilhos, que a apresenta como "primeiro jornal 

doutrinário do país". (Leve, 1971 :30-1 ). 

Castilhos era a liderança política do grupo. Será o articulador das relações 

internas à província, bem como das articulações com o partido republicano de 

São Paulo, com o qual o partido republicano riogradense atuou praticamente em 

parceria durante toda a campanha republicana. Destituído dos dotes clássicos de 

oratória
51

, tão fundamentais a uma carreira política no Império, foi o 

arregimentador, operando os bastidores, as alianças, as estratégias. 

O mentor da plataforma e principal doutrinador do grupo é Joaquim 

Francisco de Assis Brasil ( 1857-1938), que estreara na vida pública pela literatura 

com Chispas (1877), poemas anticlericais saídos em plena questão religiosa, e 

uma peça de inspiração científica Homens Microscópicos (Brossard, 1989:25). Foi 

ele o autor das obras centrais de divulgação da plataforma abolicionista, 

republicana e federativa do grupo: A República Piratinim (História da República 

Rio-grandense) (1882), em comemoração ao 470 aniversário da revolução 

farroupilha; Oportunismo e Revolução (1883), defendendo a república; Unidade 

Nacional (1883), que apresentava a plataforma federalista. Seu livro de mais 

expressão foi o primeiro, que publicou ainda estudante sob os auspícios do 

Partido Republicano de São Paulo: A República Federal (1881). Assis Brasil 

51 Castilhos era gago, rosto marcado pela varíola de infância e, por isso, avesso aos púlpitos. O incentivo para a carreira 
veio da mãe, D.Carolina. filha de um capitão e deputado constituinte na "República Piratinim" (Franco, 1967). 
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desempenharia para a vertente gaúcha do movimento, o papel que Pereira 

Barreto e Alberto Sales exerceram em São Paulo. Organizando as insatisfações 

dispersas em bandeiras coerentes, seus livros acentuavam a ruptura com o 

liberalismo estamental da elite do Segundo Reinado, ao recorrerem às doutrinas 

científicas como forma de explicação dos problemas nacionais, justificando as 

demandas e fundamentando as ações políticas dos republicanos. 

A plataforma do grupo gaúcho é predominante política: a república 

federativa. Suas manifestações compõem um diagnóstico da crise imperial como 

incapacidade do sistema político em processar demandas dos que, como eles, 

estavam de fora. O repertório da política científica e, em particular, o positivismo, 

ajudou a formular o problema como anomia a ser superada por uma nova forma 

"evolutiva": "( ... ) o país atravessa uma crise tremenda, que o convulsiona 

intimamente, lançando-o num modo de ser que, por eminentemente anormal, 

tende forçosamente a cessar. ( ... ) [ sendo] tão matemática, tão infalível a 

invariabilidade das leis que presidem os destinos sociais e marcam-lhes o rumo, 

( ... ), tudo leva a crer no próximo desaparecimento da monarquia."(Castilhos, A

Evolução, 15/05/1879). 

Tanto gaúchos quanto paulistas expressam feições regionais acentuadas. 

A celebração localista está na recuperação de personagens e eventos da história 

de cada uma das províncias - como veremos adiante. Está também na opção por 

se estabelecer na terra natal depois de diplomados ao invés de buscar a carreira 

na Corte, destoando da regra do Segundo Reinado. 

A crítica ao status quo imperial tanto dos paulistas quanto dos gaúchos 

nascia da conjugação entre uma situação de marginalização política e contato 

com a política científica. A política científica, como veremos melhor no próximo 

capítulo, lhes deu os termos para expressar seus dissensos com o Império: 

demonstrava a superioridade teórica e a oportunidade política da república 

federativa implantar-se no Brasil. Seus livros de propaganda escritos no mesmo 

período, distribuidos gratuitamente, divulgavam esta mesma plataforma. 

A questão importante não é determinar precisamente qual a matiz teórica 

de sua plataforma, mas ressaltar seu traço principal: um federalismo científico. 

Isto é, cuja justificação não vinha do repertório do liberalismo estamental, como a 

bandeira da descentralização do partido liberal, mas da política científica. 
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A relação dos dois grupos não é apenas de similaridade estrutural, mas de 

aliança política sólida e duradoura. A Federação e A Província de São Paulo 

veiculam o mesmo gênero de artigos e notícias, propagando doutrinas científicas 

e ataques ao status que imperial. As publicações trocam mesmo artigos. O elo 

principal entre os dois grupos é Alberto Sales, companheiro de turma dos 

gaúchos na Faculdade de Direito. Sales, Castilhos e Assis Brasil foram parceiros 

em vários periódicos estudantis, como A Luta (1882); e escreveram em A 

Província de São Paulo (1877-1884); em A Gazeta de Campinas (1877-1879); e 

em A República (1876-1881). A parceria Sales/Castilhos se repete em O 

Federalista (1880) e fica visível no tom que imprimem à direção dos jornais 

partidários em 1884, A Província de São Paulo e A Federação. 

Ambos os grupos se transformaram em ativistas denodados contra o 

regime monárquico. Sua atividade político-intelectual fez o ataque minucioso às 

instituições e valores do status quo imperial. Seu interesse maior estava em 

libertar-se do Império, antes que integrá-lo. 

4. Modalidades de contestadores

O mapeamento dos principais agrupamentos surgidos a partir de meados 

dos anos 1870 revela três características básicas: 1) o perfil social dos membros 

do movimento intelectual não é homogêneo; 2) havia uma flagrante indistinção 

entre atividade política e intelectual; 3) as associações e publicações não se 

restringem a instituições e têm o caráter de contestação ao status quo imperial. 

A contestação político-intelectual contemporânea à crise do império vinha 

de grupos socialmente muito distintos: bacharéis em direito; em engenharia; em 

medicina. Há gente de praticamente todas as províncias. Há militares e civis. Os 

contestadores são um pouco o que sobra entre o dinheiro e a política da Corte e 

o universo escravista rural: os filhos de famílias sem vínculo com atividade

agroexportadora; de grupos alijados do poder mesmo nas províncias de peso 

político grande, como Pernambuco, grupos marginais à aliança hegemônica 

nacional; de famílias de estancieiros, mas sem entrada nos feudos políticos da 

província; os de origem excêntrica, não alocados no mundo da elite política e da 

grande economia, filhos de professores; de profissionais liberais urbanos; de 

pequenos comerciantes; de imigrantes portugueses; de estancieiros; de inspetor 

de alfândega; de juiz; de oficiais do exército (major; marechal; tenente-coronel); 
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de médicos de província; de tipógrafo; de pequeno lavrador; de mestre-escola e 

até de vigário de paróquia52
. 

O que os une não é o pertencimento a corporações, nem uma origem 

social ou regional comum, nem uma socialização nos mesmos moldes, mas uma 

situação. São grupos que sofrem diferentes gêneros de marginalização na 

sociedade estamental do Império: aos postos políticos, aos empregos, aos 

negócios. Estes grupos partilham uma situação de exclusão política, uma falta de 

perspectiva de carreira e de espaço para empreender projetos próprios. Todos 

amargavam a mesma insatisfação com um regime fechado, que não se 

modernizava. É o veto ao mundo político do Império que põe do mesmo lado 

membros de grupos sociais ascendentes e decadentes, cafeicultores de São 

Paulo, estancierios gaúcho e mesmo a nova geração de uma das alas da elite 

imperial. Sua unidade é, sobretudo, política. São anti-saquaremas. 

Todos os grupos comungam um certo grau de dissenso intelectual com o 

Império. Expressaram suas especificidades adotando para si nomes que os 

distinguem precisamente uns dos outros. Esse mecanismo de identidade 

constrastiva formou rótulos que combinam termos descritivos da pauta política e 

da orientação intelectual de cada grupo. Assim "novos liberais"; "igreja positivista"; 

"comteanos"; "científicos"; "darwinistas"; "abolicionistas"; "federalistas"; são termos 

que vão sendo criados no processo mesmo em que os grupos se criam e à 

medida que o processo político vai forçando precisões na pauta, a terminologia 

muitas vezes muda em compasso53
• 

O que esta terminologia expressa é um destacamento em relação ao 

universo do liberalismo estamental. Para expressar seu dissenso recorreram a 

um repertório intelectual também dissonante do cânon do Império, através do 

qual criticaram as instituições monárquicas e propuseram modalidades de 

reforma distintas em forma e teor daqueles brandidos pelos conservadores no 

início dos anos 1870. 

As diferenciações entre os grupos e a ausência de uma unidade 

institucional levaram a bibliografia a segmentar a análise em termos de filiações 

52 Há ainda os casos extremos de uma sociedade escravista, como o do liberto Luiz Gama, filho de escrava com senhor e
vendido pelo próprio pai. 
53 O bom exemplo é o grupo liderado por Lemos, que se denomina respectivamente Sociedade em 1878, Apostolado em 
1881, Igreja Positivista, em 1883. A mudança de titulação exprime sua passagem de grupo de estudos científicos em 1878 
para núcleo de ação política republicano em 1881 e para um republicanismo cientificista religioso e um abolicionismo 
precipista em 1883. 
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doutrinárias. Mas não é esta a lógica das manifestações intelectuais. Elas apenas 

se tornam inteligíveis no contexto de crise do Império, como manifestações de 

insatisfação de vários grupos socais marginalizados. A sobreposição de 

atividades políticas e intelectuais evidencia que as referências a movimentos e 

doutrinas estrangeiras tinha um significado político. Este é o sentido do 

"positivismo", do "cientificismo", do "novo liberalismo": são modalidades de crítica 

ao status quo saquarema. 
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Capítulo 3 - Teorias para a Reforma 

O movimento intelectual que acompanha a crise do Império tem sido 

interpretado em termos de escolas de pensamento, em linhagens ora filosóficas, 

o "monismo filosófico" da "Escola de Recife" ou o "positivismo ortodoxo" da "igreja

positivista", ora estritamente políticas, os "liberais-democratas", os "liberais

conservadores", conforme vimos na introdução. A maior parte das análises 

ressalta a erupção do cientificismo, o aumento e a dispersão da produção 

intelectual. O movimento intelectual seria uma duplicação, adaptação ou reação a 

doutrinas européias. Assim sua dinâmica obedeceria uma lógica exógena, donde 

seu retardo, desorganização, oscilações teóricas e flutuações; donde igualmente 

sua maior familiaridade com seus congêneres estrangeiros que com as questões 

nacionais. 

Esta perspectiva busca apoio na verdadeira explosão de publicações de 

livros de doutrina, desde meados da década de 1870 até a queda do Império em 

1889. De fato, rara é a obra neste período que não assume ou ataca, ainda que 

en passant, a perspectiva de algum outro grupo de autores: positivistas, 

spencerianos, darwinistas, liberais, ecléticos, românticos. Todas são pródigas na 

citação de autores, obras e excertos de intelectuais europeus e discutem as 

teorias políticas e sociológicas contemporâneas 
1
. Boa parte declara seus 

propósitos de análise científica e isenta. 

Entretanto, esta abordagem perde a questão por três razões. 

Primeiro, porque deve muito, vimos na introdução, às interpretações e 

categorias criadas pelos próprios agentes. Seu parâmetro é a circunscrição de 

Sílvio Romero do "bando de idéias novas". Muitos membros da geração 70 

apresentavam suas conclusões como "científicas" ou se reputavam como 

"pensadores da política". Isto não autoriza, todavia, afirmar que visassem a 

produção de conhecimento acadêmico. Muitas destas classificações foram 

construídas a posteriore, já na República. São reconstruções que expressam 

muito mais a autoimagem que o status efetivo destes agentes. As abordagens 

que aceitam estas classificações como conceitos concluem pela 

1 Estas considerações se apoiam no levantamento de cerca de 200 obras doutrinárias publicadas entre 1870 e 1889. Cf.
Introdução. 
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.assistematicidade do universo intelectual porque sua circunscrição do campo 

deixa na sombra a significância política das obras. 

Considerando a indissociabilidade entre esfera intelectual e esfera política, 

um novo quadro se desenha. Ao invés de obras teóricas, visando a formulação de 

sistemas filosóficos próprios, os livros publicados pela geração 1870 podem ser 

interpretados como respostas ao contexto de crise política, como intervenções no 

debate por reformas. Longe de anárquica, esta produção se revela centrada no 

debate dos mesmos temas que estruturam o debate político contemporâneo. 

Alargando a noção de Antonio Candido (1993), poderíamos dizer que se tratava 

de uma reflexão política empenhada. 

A producão da geração 70 surge na conjuntura de cisão liberal e reforma 

conservadora (capítulo 1). Aparece em meio a um debate já estruturado. Na 

verdade, a maioria das publicações dos anos 1870 vêm das lideranças partidárias 

estabelecidas e traz a marca do liberalismo estamental em sua forma de 

abordagem e no repertório que mobiliza. A maioria dos autores têm carreiras 

públicas estabelecidas, são chefes partidários, conselheiros e senadores de 

estado, professores das faculdades imperiais. Parte dos opúsculos versa sobre 

questões históricas ou literárias, mas a maioria se ocupa de temas de 

circunstância: são discursos parlamentares, que era costume editar em opúsculo; 

estudos aprofundados para formulação de legislação, como Reforma Eleitoral 

(1872), compilação de Belisário de Souza ou Teses sobre a Colonização do Brasil 

(1875), do Barão de Paranapiacaba; encomendas para subsidiar decisões de um 

gabinete, como o estudo do então ministro do Império João Alfredo (1873) sobre 

a reforma do ensino, incontáveis opúsculos sobre as consequências geopolíticas 

e econômicas da guerra do Paraguai
2 . 

As obras dos anos 1870 giram sobretudo em torno da cisão intra-elite: 

discutem as reformas propostas pelo partido liberal e as efetivadas pelo gabinete 

Rio Branco. Seus temas centrais são a questão do trabalho e a reforma das 

instituições políticas. Há o combate liberal às instituições conservadoras, como 

nos ataques do liberal radicalizado Saldanha Marinho (1874) à religião de estado, 

gerando polêmica com o bispo ultramontano Macedo Costa (1873). Esta é a 

tônica do debate entre 1868 a 1878: a denúncia liberal de sua marginalização 

2 Precisamente por tratarem de temática tão especifica e por serem tão numerosos, esses panfletos foram excluídos da
listagem de obras. Como exemplos. vejam-se Rio Branco, 1875 e Cotegipe, 1875. 
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política sob o domínio conservador, o combate à "falsificação" do sistema político 

imperial, a exigência de mudanças nas instituições políticas. Vendo partes de seu 

programa avançar em mãos adversárias, os liberais atacam sem clemência as 

instituições políticas saquaremas: o poder moderador destrói o sistema 

representativo; as eleições são espúrias e a voz da "opinião" não é ouvida - o 

que significa, bem entendido, que os cidadãos constitucionais (proprietários 

maiores de 25 anos) estariam "discricionariamente" impedidos do exercício de 

seu direito. São assim os manifestos da dissidência liberal, de que é exemplo A 

Situação e o Partido Liberal (1871) de Tavares Bastos. Seu livro anterior, A 

Província (1870), fora igualmente escrito contra o Visconde de Uruguay, o grande 

cérebro saquarema. Os discursos de Zacarias de Góes e Vasconcellos acerca da 

reforma eleitoral, editados em 1876, têm idêntico sentido. 

Por razões opostas, há também uma produção vigorosa da ala mais 

empedernida dos conservadores. Julgando que seu partido avança 

excessivamente em favor das bandeiras liberais, reagem justificando suas 

instituições. Daqui vem as principais reações à lei do ventre livre, que 

monopolizam o ano de 1871, panfletos alertando para os perigos da abolição da 

escravidão e para modalidades de imigração. Politicamente, Paulino de Souza 

personifica a defesa dos bastiões do Segundo Reinado instituídos pela geração 

de seu pai. Age no parlamento, obstruindo continuamente as reformas. 

Entretanto, como vimos no capítulo 1, o principal da defesa retórica dessas 

posições está esparsa em textos e discursos como os de Alencar ( 1871) 

sustentando o poder moderador, a abolição no longo prazo, a união entre justiça 

e polícia e o sistema representativo em dois níveis; como os de Mendes de 

Almeida (1873) defendendo a religião de estado, a limitação da liberdade de 

expressão e o fortalecimento da Coroa. 

O publicismo saquarema e liberal conformam partes de um mesmo 

sistema. Divergem, mas dentro de um mesmo repertório político-intelectual de 

termos, autores, fórmulas de abordagem. estilo, enfim, formas de pensar do 

liberalismo estamental. Este repertório restringe os termos do debate, as 

alternativas politicamente concebíveis e mesmo os participes legítimos nesta 

arena: aqueles socializados no espírito do regime. 

É por comparação a este repertório que a produção da geração 70 destoa. 

Muitos de seus títulos, como A Filosofia no Brasil (1878) de Sílvio Romero; a 
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tradução de O Papa e o Concílio, de Jaurés (1876) por Rui Barbosa; O Selvagem 

(1876) de Couto de Magalhães; Os três estados: esboço positivista (1878) de 

Miguel Feitosa, induzem o leitor a supor que estejam alijadas do debate político. 

Algo esdrúxulos, estão em perfeito contraste com a produção anterior. O anos de 

1880 a 1885 são particularmente pródigos. Para além do sempre lembrado O 

Abolicionismo (1883), de Joaquim Nabuco, e em intuitivo contraponto com ele, 

saem Positivismo e Teologia (1880) de Pereira Barreto; A Filosofia Positiva no 

Brasil (1883) de Clóvis Beviláqua; A Fórmula da Civilização Brasileira (1883) de 

Aníbal Falcão; A Unidade Nacional (1883), de Assis Brasil; A Evolução da Matéria 

(1885) de Felisberto Freire; O Catecismo Republicano (1885) de Alberto Sales. 

Entre 1880 e 1888 vêm a público mais ou menos 50 obras no mesmo gênero, em 

tom positivista, spenceriano, cientificista. Ao invés de obras filosóficas, 

amadurecidas por longos anos de estudo são panfletos escritos em poucos 

meses por gente muito jovem, recém formada ou ainda nos bancos das 

faculdades, muitas vezes compilando simplesmente artigos antes saídos em 

jornais estudantis. O nome do opúsculo conjunto de Silva Jardim e Valentim 

Magalhães (1878), dá noção de como devem ter soado todos esses títulos aos 

ouvidos da geração política que amadureceu com o Segundo Reinado: Idéias de

Moço. 

O elenco de rótulos parece corroborar a interpretação recorrente: o 

adensamento do debate público em torno dos temas teóricos, com ensaios 

políticos, como o de Nabuco, compondo a exceção. Mas essa é, digamos assim, 

a sua forma de apresentação. Estas obras inovam mais na fonna e nas teses que 

nos assuntos. 

Quando suspendemos o critério doutrinário e tomamos o debate político 

como perspectiva para avaliar esta produção "intelectual", outra lógica se exibe. 

Elementos não doutrinários se revelam nos próprios títulos: as possibilidades de 

uma elite intelectual autônoma (Romero e Beviláqua); a questão religiosa (Rui e 

Barreto); a centralização política (Sales e Brasil), o papel dos grupos étnicos na 

formação da nacionalidade (Falcão e Magalhães). Os temas destas obras estão 

todos configurados no debate político. O caráter de intervenção política desta 

produção fica diretamente explícito noutras obras de autores "cientificistas": em O 

Oportunismo e a Revolução (1880) e A República Federal (1881) de Assis Brasil; 
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A Política Republicana (1882) de Alberto Sales; A República Federal (1882), de 

Alcides Lima; Agricultura Nacional - Estudos Econômicos (Propaganda 

Abolicionista e democrática) (1883) e Abolição da Miséria (1888), de André 

Rebouças; A Incorporação do Proletariado Escravo e o Recente Projeto do 

Govemo (1884), de Miguel Lemos; Processo da Monarquia Brasileira: 

Necessidade da Convocação de Uma Constituinte (1885) de Anfrísio Fialho; O 

Erro do Imperador (1886a) de Joaquim Nabuco; A Escravidão, O Clero e O 

Abolicionismo (1887) de Anselmo da Fonseca; Salvação da Pátria (1888) de Silva 

Jardim; Apontamentos para a Solução do Problema Social no Brasil (1880), obra 

conjunta de Teixeira Mendes, Aníbal Falcão e Teixeira de Souza; O 

Protestantismo e a Ciência (1885) de Felisberto Freire; As Três Formas de 

Organização Republicana (1888) de Sílvio Romero; As Soluções Positivas da 

Política Brasileira (1880), de Pereira Barreto, cujo livro anterior, As Três 

Filosofias: Filosofia Teológica (1874), trazia como título de seu prefácio que 

apontava claramente a audiência visada por todas estas publicações: "uma 

palavra aos políticos". 

Tendo em conta o publicismo que lhe antecede, fica evidente que grande 

parte desta produção acompanha e aprofunda a crítica liberal às instituições 

conservadoras. Este é seu sentido. Por isso há pouco proveito em seguir por uma 

interpretação em termos de "influências" teóricas. No entanto, e este é meu 

segundo ponto, isto não autoriza formular a questão como linhagens de 

liberalismo (Faoro, 1976; Morse, 1988 p.ex) versus linhagens de positivismo ou 

cientificismo. Porque também assim se nubla uma parte importante do fenômeno: 

a circunscrição geracional permite ver melhor que mais que as separações 

doutrinárias autoproclamadas, há uma unidade de temas e problemas, um 

repertório político-intelectual e uma postura crítica compartilhada por novos 

liberais, cientificistas, positivistas: são antagonistas do universo saquarema. 

Os novos liberais estão um pouco mais longe e os cientificistas um pouco 

mais perto da tradição liberal do Império do que se costuma imaginar: os "novos 

liberais" assim se autonomearam precisamente para se distinguir do "velho 

liberalismo" da geração de seus pais, com o qual travaram guerras abertas, 

enquanto vários positivistas estiveram em franco namoro com o liberalismo 

dissidente, como a dedicatória do livro de Pereira Barreto (1876) ao Conselheiro 
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Nabuco de Araújo e o casamento de Silva Jardim na família Andrada indicam. As 

posições políticas também são muito mais próximas do que se apregoa. Tome-se 

um tema fundamental, a escravidão, e dois autores usualmente classificados 

como extremos: Joaquim Nabuco e Miguel Lemos. Seus livros O Abolicionismo

(1883) e O Positivismo e a Escravidão Moderna (1884) defendem a mesma 

plataforma: abolição imediata sem indenização3
. A separação convencional dessa 

geração em um grupo de cientificistas pouco atentos às questões nacionais e 

outro de pensadores liberal-democratas intensos ao cientificismo, impede de ver 

a dimensão coletiva da revolta político-intelectual dos anos 1880 no Brasil e seu 

significado na dêbacle do Império. 

Esta geração constrói uma crítica coletiva dos modos de pensar do 

liberalismo estamental do Império. Suas obras tematizam sistematicamente as 

práticas, instituições e modos de agir que sustentam o status quo imperial. É esta 

perspectiva política de crítica que explica o recurso a um determinado repertório 

de autores e teorias. 

Minha terceira razão para não tomar as classificações "teóricas" como 

critério é que nem mesmo na "matriz" havia teorias puras e bem delineadas à 

disposição. O contexto intelectual do oitocentos europeu tem uma clivagem 

política forte e suas circunscrições teóricas são frouxas. 

A separação entre um campo político e outro intelectual estava ainda em 

processo na Europa. Na França e na Inglaterra, o próprio termo "intelectual" só se 

firma nos anos 1870 (Epstein, 1996:54). Ao longo do século XIX, o clima europeu 

de turbulência e ativismo político produziu uma reflexão intelectual colada à 

conjuntura, visando intervenção política. 

Como demonstrou Nisbet (1978), a profundidade da mudança e da crise 

que estava constituindo a sociedade moderna foi detectada por vários 

pensadores do oitocentos, que explicaram o fenômeno como transição entre dois 

tipos de sociedade: relacionaram regimes políticos, mudanças nas formas 

materiais de produção e reprodução social, conformação de uma sociabilidade 

urbana com a desagregação da ordem social tradicional. Para muitos, a "anarquia 

social e moral" própria à esta transição requisitaria uma "regeneração", uma 

"reorganização" da sociedade a ser levada a cabo por uma "ciência da 

3 
O livro seguinte de Nabuco. Campanha Abolicionista no Recife (1885), foi prefaciado por Aníbal Falcão, um dos 

positivistas abolicionistas. 

122 



sociedade". Embora tenha sido Comte quem nomeou o processo (anomia) e sua

ciência (sociologia), o diagnóstico estava disseminado. 

A identificação de fenômenos novos gerou mudanças correlatas no modo 

de conceituar a política e nas próprias formas de expressão. É deste período a 

invenção de gêneros, como o romance naturalista e o "tratado" científico com 

citações. Assim também, a resignificação do panfleto político e da retórica 

clássica. A exemplo do fim do século XVIII, que trouxe inovações para o 

vocabulário ocidental, com a introdução de "indústria", "democracia" e "classe" 

(Willians, 1982:xiiiss), a segunda metade do XIX analogamente criou palavras ou 

alterou o sentido de termos para nomear processos emergentes, este é o caso de 

"civilização"; "crise"; "liberalismo", "evolução"; "radical", "revolução", 

"modernização"; "progresso"; "cidadão", "indústria"; "ordem"; "ciência"; 

"capitalismo". Estes termos de difícil definição e uso polivalente pelos 

contemporâneos constam de um suplemento especial para neologismos, que 

Émile Littré publicou em 1883, como complementação ao seu monumental 

dicionário de 1878. O dicionário de Littré captava o tom geral da época, 

materializando o repertório para pensar a sociedade e a política que estava ainda 

em constituição (Nicolet, 1982), mas já disseminado em artigos de jornal, revistas 

de divulgação, obras de circunstância, pequenos opúsculos, discursos. Todo o 

enciclopedismo contemporâneo se vê obrigado a refletir sobre a terminologia 

política em uso, ainda que não canonizada. Larousse inclui mesmo "positivismo", 

que o próprio Littré expurgara. O termo "oportunismo" era referência corrente na 

terminologia política, especialmente na França no início dos anos 1870, e em 

Portugal, onde Théophilo Braga era um de seus teóricos. Significava a opção por 

políticas oportunas, isto é, viáveis no curto prazo (Nicolet, 1982:249ss). Já a 

conotação usual de "ditadura" era o governo que centraliza as decisões no 

executivo, ao invés de no parlamento. Os sentidos das palavras guardavam a 

ambiguidade das horas de transição, tornando endêmico nos debates o uso de 

termos aos quais cada contendor atribuía um sentido próprio. Os termos que 

viraram conceitos com as ciências sociais tinham, para os agentes do século XIX,

significados bem menos precisos e dificilmente correspondentes ao uso que 

deles fazemos hoje. 

A polissemia no contexto europeu mostra o pouco sentido de exigir dos 

textos brasileiros contemporâneos um alinhamento teórico com matrizes 
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estrangeiras. Os grupos contestadores não estavam mobilizando teorias precisas 

e integradas. 

A pluralidade de fontes mobilizadas pelos contestadores ganha sentido por 

seu rendimento político. Se ao invés de buscar neste repertório sua unidade 

teórica, tomarmos as posições políticas de seus autores, temos um universo bem 

distinto do usualmente desenhado pela bibliografia. 

O propósito de legitimar argumentos políticos fica claro na seleção das 

citações e referências. Contraintuitivamente, os autores mais recorrentes não são 

filósofos, nem se alocam facilmente no que ficou consagrado para este século 

como o "pensamento" do oitocentos. Vige uma literatura de autores menores, 

voltados para a política, que o próprio tempo consumiu, mas que exprimia com 

densidade e clareza os valores e pontos de vista contemporâneos. Comparecem 

nomes agora obscuros: autores de artigos de jornais ou revistas de variedade, 

como a Revue des Deux Mondes; referências a parlamentares europeus, como o 

inglês William Gladstone (1809-1898), quatro vezes primeiro ministro e um 

verdadeiro símbolo do reformador responsável nas décadas finais do Império; 

como Camillo Senso di Cavour (1810-1861), líder do movimento de unificação da 

Itália; como os franceses da passagem da monarquia de Julho à Terceira 

República: políticos profissionais como Adolphe Thiers, Leon Gambetta e Jules 

Ferry e políticos-intelectuais, como Littré, Laffitte, Taine e Renan (Nord, 1998); 

como os abolicionistas ingleses e americanos; como o positivista chileno 

Lastarria. São, em suma políticos estrangeiros e pensadores da reforma social 

que compõem o grosso dos citados4 . 

A referência a autores estrangeiros pode ser vista como busca de 

legitimação para posições políticas, antes que teóricas. Assim, uma citação de 

Littré, por exemplo, deixa de significar o uso de um manual de vulgarização do 

sistema filosófico de Comte, donde se derivaria uma "escola" positivista 

"heterodoxa", para sinalizar a simpatia pelo republicanismo francês de orientação 

4 
Os político-intelectuais da Terceira República francesa, como Littré, Taine, Laffitte, Jules Simon aparecem sempre. Do 

mesmo modo, os portugueses Théophilo Braga e Oliveira Martins. Dentre os ingleses, mais que Spencer, surge Stuart 
Mill. Há uma plêide enorme de secundários, vulgarizadores. Beviláqua (1977:362) relata: "Os livros de Taine eram 
geralmente citados; e os de Buchner, Letouneau e Lefévre faziam as delícias dos materialistas·. Os autores mais 
disseminadamente citados - de forma displicente. às vezes contraditória - eram sobretudo divulgadores das ciências 
nascentes, não só da sociologia, mas da química e da biologia. Vão neste sentido as referências a Agassiz e Buckle. As 
leituras de Silva Jardim, por exemplo, incluíam Laffitte, Darwin, Comte, Spencer, A Imitação de Cristo, de Renan, um hit 
anticatólico, e a produção da própria geração 70: Política Republicana de Sales e A República Federal de Assis Brasil 
(Jardim, 1891: 216-9).0 panteão da Monarquia de Julho, difundido pela Revue des Deux Mondes, como Cousin, Jouffroy, 
Vacherot, Guizot, Scherer, Strauss, muito citados nos anos 1860, ainda apareciam, mas bem mais escassamente. Na 
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científica que estava chegando ao poder com a Terceira República. Do mesmo 

modo, os novos liberais recorrem preferencialmente a autores monarquistas, 

como faz Nabuco com o alemão Theodor Mommsen e o português Oliveira 

Martins5
. O também português Théophilo Braga, líder republicano, era talvez o 

nome mais citado entre os federalistas científicos. As Soluções Positivas da 

Política Brasileira ( 1880) de Pereira Barreto são no título e no argumento um 

versão nacional de seu As Soluções Positivas da Política Portuguesa (1879): 

aplicando ao Brasil as mesmas chaves analíticas que Théophilo Braga utilizara 

para explicar a Portugal. A própria série Biblioteca Útil de Abílio Marques repetia o 

título de uma coleção republicana portuguesa6
. Obras de autores da biblioteca 

positivista, que os positivistas científicos faziam editar, foram traduzidas com 

intuito político: Aarão Reis ( 1881) escolheu dentre a imensa obra de Condorcet, 

um texto abolicionista para traduzir: L 'Esclavage
7

. A tipografia do Diário da Bahia 

fez reimprimir em 1883 a tradução portuguesa das obras completas do 

republicano francês Leon Gambetta. O volume de exemplos faz crer que a 

filiação política é a regra. Mesmo os pensadores sociais mais recorrentes como 

Comte, Spencer, Stuart Mill, não são referidos enquanto filósofos, mas como 

teóricos da reforma da sociedade. 

Estas considerações evidenciam que a questão relevante não está em 

determinar qual autor ou matiz teórico de predileção de cada grupo. Havia um 

repertório de noções e argumentos compartilhado, cujo cerne era a idéia de 

política científica (Hale, 1989). 

A discussão doutrinária acerca das teorias científicas e políticas evidencia 

que termos como "positivismo" tinham significados vagos, múltiplos, que apenas 

se esclarecem quando repostos em seu contexto. Os "intelectuais" da crise do 

Império não visavam produzir obras de valor universal, mas explicações do Brasil. 

É deste ponto de vista que intepretam e assimilam seletivamente elementos do 

repertório da política científica. 

maioria das vezes, as citações não têm indicação de obras, edição ou página, um sinal de que eram de domínio público e 
facilmente identificáveis. 
5 A SBCE enviou a Oliveira Martins um diploma de sócio honorário. A resposta - ·carta de agradecimento do escritor
F,rtuguês Oliveira Martins - foi publicada em O Abolicionista, no. 10 em 1881. 

Pela qual sairam Traços Gerais de Filosofia Positiva do próprio Théophilo Braga em 1880, em par com o Catecismo do 
Real de Próspero Pichart (Leão, APSP, 07/02/1880). Seu livro seguinte também bastante citado se chamava Dissolução
do Sistema Monárquico Representativo (1881). 7 Cuja página de rosto estampava: • Aos abolicionistas brasileiros que procuram reconstruir sobre novas bases o regime do 
trabalho no país dedica o traduto((Reis, 1881 ). 
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Entretanto, não se trata de uma simples importação de idéias a serem 

adaptadas a um contexto novo. A razão adicional para não abordar a questão em 

termos de filiações a correntes européias é que parte do repertório mobilizado é 

nacional. Em períodos de transformação, os esquemas de pensamento e o 

repertório cultural cristalizado como tradição são não só contestados, como 

também reinterpretados (Swindle, 1986). As inovações são constrangidas pelas 

velhas formas e pela barganha entre contendores (Tilly, 1993: 265-6). O mesmo 

processo que resignifica a tradição, seleciona no repertório contemporâneo 

elementos que permitem o diálogo com ela. Esquemas mentais absolutamente 

estranhos à tradição imperial não forneceriam uma crítica suficientemente 

inteligível dela. A possibilidade de transgressão da tradição imperial vem, pois, da 

familiariade com seu repertório político-intelectual, e não da impermeabilidade a 

ele. As obras da geração 70 dialogam com o liberalismo imperial e apresentam 

respostas aos dilemas do publicismo liberal. Por isso, apenas a inscrição dos 

livros no processo de luta política permite especificar seu sentido. Os textos 

brasileiros precisam ser analisados com referência local, tomando em 

consideração os significados contemporâneos, o contexto político-intelectual em 

que surgem. 

1. Interpretações do Brasil

A maioria das obras da geração 70 vem assinada por nomes que 

compõem os grupos contestadores apresentados no capítulo anterior. Não digo 

que a totalidade desta produção se restrinja a estes grupos. Mas tomando este 

ponto de vista, é possível explicar suas principais tendências. 

Esta produção "intelectual" pode ser lida como expressão da crítica dos 

grupos sociais letrados às instituições, práticas e valores do status que imperial. 

Seu substrato comum é negativo: a crítica aos fundamentos sócio-econômicos da 

sociedade brasileira (novos liberais e positivistas abolicionistas); à forma política 

de seu regime (liberais republicanos; federalistas científicos e positivistas 

abolicionistas); ao caráter da elite política e dos partidos monárquicos (liberais 

republicanos; novos liberais; positivistas abolicionistas; federalistas científicos). 

Há modalidades de crítica ao status que saquarema, conforme o recurso a 

certos elementos no repertório político-intelectual; a construção de um gênero de 
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explicação da crise do Império; a relação de continuidade ou ruptura com a 

tradição político-intelectual brasileira e o programa de reformas apresentados. 

Estas modalidades poderiam ser reconstruídas a partir de opúsculos, 

manifestos e artigos de jornal. Escolhi aqui textos exemplares, tanto na forma 

quanto no argumento, para cada um dos grupos contestadores: o Manifesto 

Republicano (1870), A Crise da Lavoura (1868) e A Questão Social (1879) para 

os liberais republicanos; O Abolicionismo (1883) para os novos liberais; Fórmula 

da Civilização Brasileira (1883), para os positivistas abolicionistas do Recife; O 

Positivismo e a Escravidão Modem a ( 1884), para os positivistas abolicionistas da 

Corte; A Política Republicana (1882) para os republicanos científicos paulistas; A 

República Federal ( 1881), para os republicanos positivistas gaúchos8 .

1.1. Os liberais republicanos: decadência monárquica e reforma política 

Embora jornalistas profissionais, responsáveis por coleções, traduções, 

romances e peças de teatro, os liberais republicanos não escreveram opúsculos 

doutrinários. Suas expressões intelectuais estão espalhadas em panfletos de 

ocasião, como Trabalhadores Asiáticos (1881) de Salvador de Mendonça
9

, e A

Crise da Lavoura (1868), de Quintino Bocaiúva e sobretudo em artigos de jornal, 

como nas séries A Questão Social ( 1879) e Colonização Asiática (30/08 e 

09/1870) também de Bocaiúva. 

O teor de seu "liberalismo democrático", como o nomeavam, pode ser 

apreendido pela análise desses textos esparsos e do próprio Manifesto 

Republicano, redigido em parceria por Bocaiúva e Mendonça. Aí está sintetizada 

sua abordagem da crise do Império e seu programa de reformas. 

O Manifesto expressa as tensões dos liberais republicanos com a tradição 

política brasileira em vários sentidos. Filiam-se a uma das linhagens do Império, 

exacerbando o tom e o programa do partido liberal. São recuperados os 

"estadistas da velha escola": os liberais do Primeiro Reinado derrotados com a 

Lei de Interpretação. Sua crítica ao Segundo Reinado incorpora mesmo as 

autocensuras saquaremas e o senões que os conservadores emperrados vinham 

fazendo à condução do regime - como mostram as referências a Alencar e 

Mendes de Almeida. 

8 Doravante, as obras analisadas serão referidas respectivamente por MR. CL e QS: OA; FCB e PEM; PR e RF.
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O repertório político-intelectual mobilizado pelos liberais republicanos é 

muito aparentado com o liberalismo estamental. A continuidade está no recurso à 

teoria do governo representativo de Bossuet (MR:82), distinguindo apenas dois 

regimes e suas deturpações, monarquia/despotismo e democracia/demagogia. 

Está também na definição da associação política como "comunhão da família 

brasileira" (MR:80;78), termos, vimos no capítulo 1, nucleares ao liberalismo 

esta mental. 

Entretanto, o repertório político-intelectual de legitimação do Segundo 

Reinado é mobilizado em seu ataque. Assim as instituições vitalícias são 

questionadas a partir das doutrinas francesas da soberania popular. 

Particularmente Bossuet é invocado para demonstrar a incompatibilidade entre as 

instituições monárquicas, que privilegia pessoas, e o direito moderno, que atribui 

funções. Ainda apoiando-se nas teses de Bossuet para o governo representativo, 

constrói-se uma crítica do modelo político brasileiro. O liberalismo imperial e suas 

instituições são vistos como inconsistentes, porque combinam o incompatível: a 

teoria da soberania popular e a teoria do direito divino. 

É o recurso a uma metáfora química, a um elemento do repertório 

intelectual novo que permite construir esta relação como contraditória: "Este 

sistema misto é uma utopia, porque é utopia ligar de modo sólido e perdurável 

dois elementos heterogêneos ( ... ). Para que um governo seja representativo, 

todos poderes devem ser delegados da nação, e não podendo haver um direito 

contra outro direito segundo a expressão de Bossuet, a monarquia temperada é 

uma ficção sem realidade." (MR:81 ;82) Ou a monarquia é hereditária, e a 

legitimidade do poder vem de sua origem divina, ou a monarquia é constitucional 

e representativa e, neste caso, deveria ter tido legitimação popular. O raciocínio 

atinge os valores que escoram o status quo imperial: a "monarquia temperada" 

seria uma "mescla informe de princípios heterogêneos e de poderes que todos se 

anulam( ... )." (MR:65). Porque construídas sobre "princípios falsos", as instituições 

políticas brasileiras sofrem um "vício orgânico" (MR:66;62) 

A abordagem dos liberais republicanos incorpora elementos do liberalismo 

estamental mas está também embebida do repertório de práticas políticas e 

doutrinas intelectuais reverberantes no ocidente no fim do século. 

9 Este livro justificava a imigração chinesa. Meu intuito era analisá-lo aqui, em par com os textos de Bocaiúva. Infelizmente
não pude localizá-lo. 
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O repertório político francês que fornecera o modelo de instabilidade 

normalmente usado em favor das instituições do Segundo Reinado, passa a ser 

apresentado em chave invertida: a monarquia seria a causa, não o remédio, do 

despotismo e da anarquia: "O nosso estado é, em miniatura, o estado da França 

de Napoleão 111. O desmantelamento daquele país que o mundo está 

presenciando com assombro não tem outra causa explicativa." (MR:80). 

Gambetta, o líder republicano emergente na crise política francesa, aparece para 

corroborar o ataque à hereditariedade dos cargos monárquicos e o próprio 

fundamento de delegação plena do poder a um soberano (MR:83). À diferença da 

defesa de uma comunidade política hierarquizada, como a do liberalismo 

estamental, os liberais republicanos buscam no novo repertório político-intelectual 

a "moderna fórmula do governo": "o governo de todos por todos"; "a mobilidade 

nas pessoas e a perpetuidade nas funções" (MR:83). Estes são"( ... ) os princípios 

gerais que servem de base à democracia moderna, única que consulta e respeita 

o direito e a opinião dos povos ( ... )." (MR:84). Aqui democracia tem ainda o

sentido antigo: de oposição à monarquia e não à ditadura. É sinônimo de 

república 

Em seus artigos, abundam metáforas orgânicas, químicas e físicas 10, 

citações de "pensadores sociais", de políticos, de artigos de jornais europeus e 

americanos. O domínio das questões políticas estrangeiras configura uma 

perspectiva comparada, como fica claro na série A Questão Social, que Bocaiúva 

escreveu como balanço anual para O Cruzeiro em janeiro de 1879. Aí a análise 

do conjuntura nacional é construída em par com a situação da Alemanha, da 

Espanha, da Itália, da Inglaterra, da França, da Rússia (QS: 464-5). 

Este repertório misto, amalgamando elementos do liberalismo imperial com 

a política científica, redunda numa interpretação do Brasil que diverge do cânon 

saquarema. A chave da interpretação do Império é a idéia de "decadência" 

(MR:62), de crise. Tanto as instituições políticas quanto a sociabilidade sofreriam 

o mesmo processo de "corrupção": "a prostração moral a que nos arrastou ao

absolutismo prático sob as vestes do liberalismo aparente." (MR:70). O

diagnóstico da decadência se constrói sobre dois pilares: uma análise da gênese

10 
Um exemplo: "a pilha galvânica( ... ) comunicava ao corpo social a centelha elétrica que devia propulsar( ... ) a inércia do 

governo." (Bocaiúva, CA, 30/08/1870). 
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das instituições políticas brasileiras e de seu funcionamento, uma apreciação de 

sua organização social e de seu regime de trabalho. 

No primeiro caso, temos uma reconstrução da história política brasileira. A 

decadência nacional é desdobramento do "despotismo colonial" (MR:63). As 

instituições políticas são uma herança portuguesa. A Independência não teria 

alterado o status quo imperial: a ausência de participação popular na fundação do 

Primeiro Reinado e a constituição outorgada seriam provas de que a monarquia 

teria sido uma imposição, não uma escolha pela via da "soberania nacional" 

(MR:64-5). A Regência surge como regime que sagrava a "elevação do 

pensamento democrático", um oásis da liberdade entre o "despotismo real" e a 

"liberdade aparente" dos dois reinados (MR:66;67). Na verdade, uma tradição 

alternativa aos saquaremas é construída pelo resgate dos conflitos soterrados da 

história nacional pré Segundo Reinado: a Inconfidência Mineira, a Confederação 

do Equador, o Ato Adicional, a Regência e suas revoltas. Já o Segundo Reinado 

seria produto de uma "conspiração". Inverte-se, portanto, a oposição que os 

saquaremas haviam construído entre o despotismo do Primeiro Reinado, o caos 

regencial e a estabilidade civilizada do reinado de D.Pedro li. Ao equiparar os 

dois reinados, o Manifesto conclui que o problema está na forma de governo. 

A análise do funcionamento das instituições vai apresentar a tese da 

inadequação da monarquia centralizada ao país. O regime teria gerado uma 

falsificação do governo liberal: as fraudes eleitorais, a repressão policial, a 

intervenção do poder pessoal resultariam numa corrupção sistemática dos 

princípios do bom governo, numa "ficção do sistema representativo" (MR:69). O 

"absolutismo", a preponderância do poder moderador não é mais reportado ao 

exclusivismo de um partido, como faziam até então os liberais, mas a um "defeito 

de sistema", a própria forma monárquica. A crítica central ao Império repisa o 

bordão liberal da falha de representação política. Seus alvos são a centralização 

política, o poder moderador, o conselho de estado. O regime monárquico não 

garante as liberdades individuais, políticas, nem as econômicas, comerciais: 

"representa o despotismo", a "dependência administrativa"; "nilifica a soberania 

popular" (MR:79). 

A república e a federação são o desaguadoro da argumentação. A 

república é a forma moderna de governo, mais "racional", que melhor expressa a 

"vontade da nação" e que é a tendência histórica mundial. A superioridade da 
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federação sobre a centralização saquarema é justificada em termos 

deterministas: "No Brasil, antes ainda da idéia democrática, encarregou-se a 

natureza de estabelecer o princípio federativo." (MR:80). A federação estaria 

inscrita no continente e na memória nacional. "Somos da América e queremos ser 

americanos." (MR: 80;76 ;85). Esta linha de argumentação também tem 

continuidades com o repertório intelectual do Império: o americanismo. 

Entretanto, a América saquarema, vimos, dizia respeito à identidade nacional e se 

idealizava em romances. A América dos liberais republicanos expressa um 

modelo político e um desenho institucional, o regime republicano federativo dos 

Estados Unidos. Significa também a opção pacificista de "solidariedade 

democrática" com "os povos que nos rodeiam" (MR:85). Condena a posição de 

potência bélica europeizada que os saquaremas mantiveram em relação à 

"barbárie" sul-americana. Desloca o espelho do país da Europa para a América. 

Mas tal qual o indianismo, fulcro do americanismo imperial, o novo americanismo 

cala a escravidão, combatendo anodinamente o "privilégio de raça" (MR:62). 

A análise da organização social brasileira tem por tônica a política. A 

questão social se configura porque é um empecilho econômico e uma ameaça 

política. 

Do ponto de vista do funcionamento da economia e do regime de trabalho, 

o país teria dois males conjugados, "a dissipação do solo e a dissipação do

trabalho" (CL:255), o latifúndio e a escravidão. Os efeitos desta formação social 

vem descritos no vocabulário da biologia. A questão social diz respeito ao "corpo 

social". O organicismo é o componente do novo repertório intelectual que 

encaminha para soluções evolucionárias: os problemas são doenças, 

decrepitudes, degenerações; as soluções são remédios, curativos, regenerações. 

"De cada vez que mais estudo e aprecio as coisas da nossa decadência moral e 

dessa lânguida frouxidão que enerva as almas e a própria força física de nossa 

população, os meus olhos encontram a escravidão como a origem, como a sede, 

como o foco maldito donde se exala o miasma atrofiador." (Bocaiúva, CA, 

30/08/1870). 

Neste diapasão, as alterações bruscas produzem males. Assim, embora o 

país estivesse "moral e economicamente gangrenado por essa instituição fatal" 

(CL:247), os liberais republicanos endossavam o juízo saquarema de que o fim 

da escravidão significaria uma "grande revolução". Exemplos das colônias 
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francesas e inglesas eram elencados para ilustrar os efeitos de desorganização 

do trabalho e de ruina econômica. Neste opúsculo polêmico 
11

, escrito ainda antes

da cisão liberal e das reformas de Rio Branco, Bocaiúva sugeria um paliativo: a 

imigração chinesa. Sendo o "regime de trabalho assalariado" "já uma imposição 

do destino" (CL:240), far-se-ia necessária a instituição de uma linha de crédito 

agrícola e uma força de trabalho barata para substituir a escravidão africana. 

Seus argumentos são "antropológicos", explicaria em resposta às admoestações 

que recebeu (Bocaiúva, CA,09/1870). Mas o tom inicial era mesmo racista: 

louvava nos chineses a subordinação e a "aptidão para os trabalhos 

agrícolas"(CL:252). Neste sentido, seguia o espírito do liberalismo estamental, 

exortando o país a preparar uma transição gradual: substituir primeiro a mão de 

obra e apenas no futuro distante o sistema econômico a que ela servia 12
. 

Idealmente, a abundância de terra não cultivada deveria ser corrigida por um 

"imposto sobre terras baldias, ( ... ), que reformando os costumes e a tradição do 

nosso trabalho agrícola, abriria novos horizontes à riqueza nacional, facilitando a 

subdivisão das grandes propriedades e a instalação de valiosos grupos 

coloniais."(CL:256). No entanto, embora desejável, a reforma agrária não é 

assunto premente: "( ... ), é convicção minha que por muito tempo ainda será 

impossível modificar o regime do trabalho agrícola no Brasil ( ... )."(CL:261-2). 

O foco de preocupações e a tônica da análise dos liberais republicanos 

não está neste ponto. Mesmo o "problema social" é formulado em visada 

prospectiva, pois ainda quando abolida a escravidão, restaria a dimensão política: 

a inclusão das massas na política, "ou mais vulgarmente, a questão do 

socialismo" (QS:464). 

Bocaiúva argumenta que um mesmo gênero de crise política atinge todo o 

ocidente: a desordem política ou a decadência social. O sintoma seriam as 

manifestações violentas contra a monarquia na Europa. Especialmente na 

Alemanha e na Rússia, a propaganda socialista estaria florescendo, com 

proliferação de jornais e associações. Enumera vários de seus representantes, 

11Gerou vários textos de resposta, como os artigos de Nicolau Moreira (in Silva, 1986) e a carta aberta de Pereira Barreto 
publicada em A Província de São Paulo. em 26/04/1877: A Quintino Bocaiúva. 
12 Elencava duas saídas possíveis: a emigração de mão de obra para a lavoura ou de familias para o povoamento. Estes 
duas opções estavam estruturando o debate sobre a abolição e ficariam em pauta até mesmo depois de 1888. Bocaiúva 
reconhece as vantagens de ambas, mas considera que os braços são mais urgentes. O critério para atrair imigração não 
deveriam ser 'preconceitos de nacionalidade e de religião"(CL:244). Reconhece que o conflito étnico se instaurara nos 
Estados Unidos, mas dizia que nem por isso cessara a imigração asiática para lá, para Cuba, Peru e Nova Granada 
(CL:251). 
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inclusive Lasalle, Mehring e Marx (QS:467). Nos dois países, a questão não teria 

raízes econômicas, surgindo em pleno ciclo de prosperidade. Na Itália, onde 

Bocaiúva admira os republicanos Garibaldi, Mazzini e o "gênio de Cavour'' 

(QS:485), o problema poderia se explicar pela indistinção entre os partidos e pelo 

protecionismo econômico, que barraria o desenvolvimento e arruinaria "todos os 

capitalistas"(QS:488). Mas organizações socialistas estavam visíveis também na 

Bélgica, nos Estados Unidos e mesmo em países não "manufatureiros" . O quadro 

traçado é de conflito social desagregador: "o duelo temeroso está travado entre o 

capital e o salário."(QS:497). Bocaiúva avalia o processo como "crise social" 

redundando em decadência moral: "O poder tradicional( ... ) está esboroando-se a 

olhos vistos, e para substitui-lo não existe ainda organizado nenhum poder moral 

( ... )."(QS:478). 

Amparando-se em De Beaulieu (La Question Ouvriere), Bocaiúva 

apresenta a emergência do socialismo como demanda legítima por justiça à qual 

o regime monárquico seria incapaz de responder. Sua forma de incorporação das

massas pela religião, emaranhada no próprio estado pelo liberalismo estamental, 

tornara-se insuficiente. A reafirmação obscurantista do ultramontanismo católico 

apenas agravaria o problema (QS:505), uma vez que "é este o século da filosofia 

positiva, da indiferença religiosa, do livre exame ( ... )" (QS:497). A resposta 

repressiva dos governos alemão, russo e espanhol estaria acirrando ainda mais o 

conflito, criando do lado do governo um "despotismo fraco", e fortalecendo, na 

sociedade, associações sediciosas "subterrâneas" (QS:483). 

O corolário da análise é, então, que a única forma de evitar a completa 

subversão da ordem social não estaria em resistir às mudanças, mas em fazê-las 

regradamente: "grandes reformas serão necessárias para acalmar a agitação que 

reina no espírito das massas populares."(QS:466). Aqui a continuidade com o 

liberalismo estamental reaparece: a reforma gradual, a civilização do povo. Mas a 

defesa da liberdade de consciência e da educação como resposta à "questão 

social" vem a partir de um discurso, integralmente transcrito, do republicano 

oportunista Gambetta. 

A reforma completa das instituições políticas saquarema surge como o 

único remédio para debelar não a anarquia passada, das elites, mas a revolução 

futura, das massas. A expansão de direitos políticos aparece como única solução 

pacífica. Reformas como as de Gladstone na Inglaterra, dilatando um pouco o 
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sistema político, sem alterar a "antiga forma feudal" concentradora de riqueza 

(QS:502), apenas protelariam a eclosão do problema. É a Franca que dá o 

exemplo: "( ... ) graças ao regime republicano, ( ... ), franqueado o governo à 

influência incontrastável da soberania popular por meio do sufrágio universal, o 

socialismo não existe quase ( ... )." (QS:502). 

A ambiguidade dos liberais republicanos para com o liberalismo estamental 

se expressa em seu programa de reformas, que reitera demandas do partido 

liberal: a liberdade econômica, religiosa, de ensino, de associação (MR:69). 

Mesmo a federação é uma exacerbação da velha plataforma descentralizadora 

dos luzia e vem expressa nos termos do repertório do liberalismo estamental: "O 

regime da federação ( ... ) como sendo o único capaz de manter a comunhão da 

família brasileira." (MR:80). A moderação está nos títulos de seus periódicos e 

artigos, falando em nome do povo e da república, mas pedindo as mudanças no 

ritmo do império: como "revolução moral". 

A radicalização, no entanto, não era afastada in limine. Quebravam os 

limites da opinião pública admitida nas instituições imperiais, recorrendo a vias

políticas não parlamentares, como os jornais e as conferências, para angariar em 

seu favor setores sociais exógenos às instituições políticas saquarema: u( ... ) não 

escrevemos para os sábios e para os homens ilustrados ( ... ), mas para o povo 

( ... )." (QS:498). Ao invés de, como na praxe das manifestações públicas, dirigir

se aos correligionários ou ao Imperador, falavam "aos nossos concidadãos" e 

chamavam em seu apoio "todo concurso" (MR:60). A recusa em reformar, 

avisavam, "provocaria a resistência". 

Os liberais republicanos mobilizaram elementos do repertório da política 

científica e do próprio liberalismo estamental para construir sua interpretação da 

conjuntura como crise das instituições monárquicas. A idéia de decadência 

sintetiza seu diagnóstico. Embora prolongassem a preocupação imperial em 

manter a ordem social, seu remédio era a república. 

1.2. Os novos liberais: herança colonial e reforma social 

A outra via de dissidência liberal dos anos 1870 investiu na imprensa, 

como os liberais republicanos, e foi mais profícua do que eles em panfletos e 

opúsculos. No entanto, a produção dos novos liberais durante o Império é menos 

volumosa que seu memorialismo. Compõe-se sobretudo de artigos na imprensa 
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diária. Rebouças publicou memórias técnicas, muitos artigos, vários, como a série 

Abolição da Miséria (1888), na Revista de Engenharia, e a introdução de uma 

"memória em processo", Charles Darwin e a Escravidão no Brasil (1881), no 

Boletim da AC.Emancipadora. Seus dois opúsculos pouco mais alentados foram 

Agricultura Nacional - Estudos Econômicos (Propaganda Abolicionista e 

Democrática) (1883) e Garantia de Juros (1874). Rui fez traduções, como a já 

citada de Jaurés, publicou seus discursos parlamentares e seu projeto de reforma 

do ensino. Suas séries Questão Militar (1887), Abolicionismo (1885) e Queda do 

Império (1889) saíram na imprensa. Salvo a poesia de estréia, Nabuco escreveu 

artigos de jornal, fez editar polêmicas, discursos e conferências 13
. Em 1886 

publicou uma série de pequenos opúsculos: O Erro do Imperador; Eleições 

Liberais e Eleições Conservadoras; O Eclipse do Abolicionismo. Seu único livro 

no Império é o primeiro, O Abolicionismo (1883). Panfleto político, como os 

demais. Obras de doutrina, bem acabadas, nenhum dos novos liberais as 

escreveu antes da queda do regime. Assim, embora haja alguma diferença na 

argumentação de cada um deles, selecionei O Abolicionismo como objeto de 

análise por ser a expressão mais ordenada da reflexão dos novos liberais sobre o 

Brasil Império. 

Muitos analistas apresentam Nabuco como o grande pensador liberal da 

monarquia. Essa é a imagem que ele próprio produziu na República, 

reconstruindo sua formação como a de um intelectual e enaltecendo sua filiação 

a uma linhagem liberal inglesa (Nabuco, 1900). O fato é que o brilho de O 

Abolicionismo não faz dele um livro de teoria. Seu "liberalismo" é antes deduzido 

de uma posição negativa em relação à sociedade patrimonial e escravista que de 

uma definição doutrinária precisa. Neste texto, a única filiação a um "teórico" 

liberal é de postura política, com uma citação de Stuart Mill em nome da ética do 

"escritor público" (OA, 168) apenas nas últimas páginas. Era um livro-programa, 

que exprimia o ponto de vista de um grupo político emergente. Seu sentido 

político é a crítica das instituições saquarema. 

A posição política de Nabuco como líder dos novos liberais dá a inserção 

do livro não na teoria liberal européia, mas na tradição liberal nacional. O 

esquema explicativo operante em O Abolicionismo não resulta da aplicação de 

13 Os escritos mais conhecidos de Nabuco - Um Estadista do Império. Minha Formação e Balmaceda - são posteriores à
queda do Império. A estréia foi nos versos, com O Gigante da Polônia (1865), em homenagem ao pai. 

135 

/ 



uma teoria ou da adesão a um sistema doutrinário. A análise se estrutura a partir 

de uma apropriação do repertório político-intelectual contemporâneo e de certas 

facetas da tradição imperial. Esta embocadura dá a chave analítica para 

interpretar a conjuntura brasileira como crise. A crítica nasce, a exemplo dos 

liberais republicanos, da construção de um quadro de decadência. 

O livro combina o olhar distanciado sobre o país, adquirido com as 

viagens, o contato com intelectuais e políticos na Europa e nos Estados Unidos, 

com a veia política resultante da socialização na elite e de um enraizamento 

pessoal, familiar, na tradição político-intelectual do Império. 

O Abolicionismo recolhe no repertório político-intelectual do oitocentos três 

gêneros de elementos para compor uma espécie de teoria anti-escravista: 

referências cristãs; estratégias argumentativas de movimentos políticos recentes; 

teorias da história. O dissenso com o liberalismo imperial se pronuncia nos dois 

últimos. 

No primeiro, a tradição judaico-cristã, uma faceta do repertório do Império, 

é mobilizada em sentido inverso. A base católica de legitimação da ordem social 

monárquica é resignificada. Do léxico e da simbologia cristã, Nabuco extrai 

condenações morais à escravidão - "trilogia infernal"; "moral monstruosa"; 

"vivissecação moral" (OA:83;98) 
14

. Já na abertura, uma citação bíblica descreve a 

sujeição do escravo como expiação. O humanismo cristão vem também mediado 

pela interdição moral da escravidão construída pelo movimento abolicionista na 

primeira metade do século (Drescher, 1987). Por esta via incorpora a denúncia da 

degradação pessoal de senhores e escravos, amparada em citações do 

abolicionista inglês Willian Wilberforce (1759-1833), do poeta americano Henry 

Wadsworth Longfellow ( 1807-1882) e de obras como Does the Bible sanction 

American s/avery? , do americano Godwin Smith. Há ainda um apelo direto a 

Cristo e São Francisco de Assis. Separando a Igreja Católica em instituição e 

dogma, o livro pode atingir a primeira, braço do estado escravista, apelando para 

o segundo, que se esteia na fraternidade e na igualdade dos homens perante

Deus. 

Do mesmo modo que a religião, o referencial classicista e romântico do 

Segundo Reinado opera invertido: figuras como a pátria-mãe e alusões 

1• Outros exemplos: "perversidade. horror·; "desumanidade"; "degradação"; • nos envergonha"; "Nesta questao do Tráfico
bebemos as fezes todas do cálice";· monstruosidade" (OA: 76;79;81). 
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mitológicas são mobilizados na crítica à escravidão. Tem o mesmo propósito a 

referência à literatura romântica nacional, pela poesia de Castro Alves, colega de 

Nabuco e Rui na faculdade, e a estrangeira, com Almeida Garret, Walter Scott e a 

popular Cabana do Pai Tomás, da americana Harriet Beecher Stowe, encenado 

repetidas vezes no Brasil ao longo da década. O recurso à literatura explora o 

pavor de uma rebelião escrava que habitou sempre as mentes da elite política. É 

esse imaginário que Nabuco manipula em sua descrição dos efeitos 

avassaladores, da violência potencial da relação senhor/escravo. 

O argumento moral se nutre também de elementos do repertório 

contencioso ocidental, com a citação profusa de textos políticos contemporâneos 

e com a incorporam das estratégias argumentativas do movimento abolicionista: 

panfletos políticos e opúsculos de análise econômica produzidos pelo 

abolicionismo americano - England, The United States, the Southem Confederacy 

de F.W. Sargent; Effects of Slavery on Moral and lndustry (1793) de Noah 

Webster; The Southem Standart ( 1854) de Theodore Parker; excertos de jornais 

como o Times, sentenças de juízes em prol da abolição, trechos de discursos 

parlamentares americanos e europeus, como Gladstone, têm ressaltada sua 

faceta abolicionista. O veto político e intelectual dos homens cultos admirados 

pela elite política imperial, como os políticos e ensaístas franceses Louis Adolphe 

Thiers (1797-1877) e Auguste Cochin, membros do parlamento e da Junta 

Francesa de Emancipação, é também destacado. 

A força retórica do livro vem do entrecruzamento desses elementos do 

repertório do liberalismo imperial com teorias, termos e argumentos do repertório 

científico do fim do século. O amálgama entre a escrita límpida do panfleto 

político dos liberais radicais, o fundamentalismo religioso do liberalismo 

estamental e o determinismo científico fica expresso na seguinte citação: "( ... ) 

assim como a matéria não faz senão transformar-se, os sofrimentos, as 

maldições, as interrogações mudas a Deus, do escravo,( ... ), se espalham nesse 

vale de lágrimas da escravidão, em que ele viveu, um fluído pesado, fatal ao 

homem e à Natureza." (OA:123, grifo do autor). 

Embora usualmente não se ressalte este traço, o uso de metáforas 

científicas é recorrente e denota certa apropriação do cientificismo em O 

Abolicionismo. O elogio do espírito científico salpica o livro; está na reverência 

aos "homens de ciência" como Agassiz e Humboldt (OA: 162) e ao "maior de 
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todos eles, Charles Darwin" (OA: 16). As persistentes metáforas biológicas 

(OA:26;27;98; 150;163;164;167) constróem a sociedade como um organismo. a 

escravidão como doença (OA: 125) e a reforma como "cirurgia" - "amputar a 

extremidade gangrenada para salvar o corpo" (OA: 150). As novas ciências 

fornecem conceitos fundantes da análise. A química provê a definição do Brasil 

como "caos étnico" que "amalgama elementos heterogêneos" por "afinidade 

química" (OA:142)
15

. Segundo a sociologia, a escravidão "pertence ao número

das instituições fósseis, e só existe em nosso período social numa porção 

retardatária do globo ( ... )." (OA:89). Marca a defasagem com o "estado de 

civilização". 

Do repertório científico do oitocentos 
16 

O Abolicionismo incorpora

sobretudo uma teoria da história. Ao contrário do que usualmente se aventa, a 

estrutura explicativa, a tese do livro, não vem do liberalismo inglês, mas da 

conjunção entre a historiografia alemã e a portuguesa. Da História Romana (Livro 

V) do alemão Theodor Mommsen (1817-1903), Nabuco incorpora a idéia de

desenvolvimento linear das sociedades: da organização feudal da economia e 

aristocrática da política para o capitalismo e a universalização da cidadania. De O 

Brasil e as Colônias Portuguesas, de Oliveira Martins (1845-1894), um dos livros 

mais populares no Brasil da década de 1880, vem a interpretação do processo de 

colonização e do declínio do Império português. Estes elementos exógenos ao 

repertório intelectual do Segundo Reinado permitem uma crítica dos fundamentos 

de seu status quo. 

De Oliveira Martins vem a tese central de O Abolicionismo: a situação de 

colônia teria dado conteúdo singular à formação do estado-nação brasileiro. O 

capítulo VI ("ilusões até a Independência") atribui à colonização portuguesa as 

especificidades negativas do Brasil. Os três séculos de domínio português teriam 

transmitido à Colônia os fundamentos da formação social brasileira e de suas 

15 '( ... ) com todos esses elementos heterogêneos, a unidade nacional faz pensar na soberba desordem dos mundos 
incandescentes. Atenas, Roma, a Virgínia, por ex, foram. tomando uma comparação química, simples misturas nas quais 
os diversos elementos guardavam as suas propriedades particulares; o Brasil, porém, é um composto. do qual a 
escravidão representa afinidade causal." (OA: 127, grifos meus). As "influências fatais exercida em cada uma das partes 
do organismo" (OA:92). 

16 Outras referências ao longo do livro são: Willian Channing (1780-1842) líder unitarista; abolicionistas como Granville 

Sharpe, Buxton, Whittier, Longfellow; John Bright; Livingstone; o poeta inglês Robert Southey (1774-1843): James Hudson; 
Lord Brougham; a biografia do abolicionista francês Augustin Cochin escrita pelo conde de Falloux; uma obra do próprio 
Cochin (L' abolition de la esclavage); Victor Schoelcher: Charles Summer; C.S. Miai!;. Caimes; Frederick Douglass (1817-
1895), jornalista e líder negro americano; James Garfield (1831-1881), presidente americano assassinado em 1881; 
Thomas Macaulay (1800-1859); E.W. Gilliam; Richard Cobden (1804-1865), político e economista inglês favorãvel ao livre 
comércio; Milet (Miscelánea Econômica); Frederick Olmstead (1822-1903). A Joumey in the Back Country e H.S. Sally 
(Antiguidade de lsraen. Na literatura, aparece também Shakespeare e Shelley. 
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instituições: seu corpus jurídico, o direito romano (OA:52), o regime econômico, a 

forma do povoamento, a composição do povo, a forma de sociabilidade. Neste 

sentido, os problemas brasileiros seriam estruturais, resultados da colonização. 

O fator explicativo central é econômico. O legado colonial conformaria um 

sistema de produção: unidades territoriais semi-autônomas, grande propriedade 

monocultora, trabalho escravo. A conjugação entre um sistema de capitanias e a 

geração de mão de obra através do tráfico de africanos da metrópole teria dado 

as bases para a concentração fundiária e a escravidão na Colônia 17. A escravidão

teria, assim, realizado as duas grandes tarefas de state-building: a ocupação 

econômica do território (OA:37) e a composição do povo - "fundiu durante 3 

séculos as 3 raças heterogêneas que hoje constituem a nacionalidade brasileira." 

(OA: 11 O) 
18.

A Independência aparece como processo nacional, com participação ativa 

tanto da elite quanto dos escravos, alçados assim a um dos agentes da formação 

do estado nacional - este argumento, veremos, é mobilizado também pelos 

positivistas abolicionistas, justificando a concessão de cidadania plena aos 

escravos. Mas a quebra política não teria sobrepujado a inércia da herança 

colonial. Ao contrário, teria interiorizado sua dinâmica: o tráfico, o ouro e o açúcar 

teriam consolidado o latifúndio e uma economia dependente da escravidão 

(OA:82; 112). A organização saquarema do estado aparece como a decorrência 

política do regime escravista: a Corte e as capitais provinciais teriam concentrado 

as atividades (OA: 113). 

A forma da colonização é o fator explicativo para a incompletude da nação. 

Teria impedido a formação do estado-nação ao negar-lhe seu elemento decisivo: 

o povo. Decisões da metrópole teriam configurado a população como mescla de

livres desqualificados e escravos. Portugal, afirma retomando Oliveira Martins, 

teria enviado ao Brasil "suas fezes sociais": "criminosos"; "mulheres erradas", "por 

felicidade" judeus e uma "minoria de espíritos aventureiros" (OA:105). O sistema 

escravista nacional, à diferença dos Estados Unidos, teria reproduzido o escravo 

em cativeiro, com a conseqüência de que "os vícios do sangue africano acabaram 

17 
Esta explicação, Nabuco a reputa diretamente a Oliveira Martins, citado em vários trechos (OA:106; 107). 

18 
"Das três principais correntes de sangue que se confundiram nas nossas veias - o português, o africano e o indígena - a 

escravidão viciou sobretudo os dois primeiros ( ... ) a mistura da degradação servil de uma com a imperiosidade brutal da 
outra.' (OA:105). 
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de entrar na circulação geral do país." (OA:105)
19

. A "raça" africana é 

responsabilizada pela fusão do catolicismo "fanático dos missionários" com a 

"feitiçaria africana"; pela constituição física do povo; pela "corrupção da língua, 

das maneiras sociais, da educação e outros tantos efeitos resultantes do 

cruzamento com uma raça num período mais atrasado de desenvolvimento" 

(OA: 108-9). Nabuco, portanto, endossa vários argumentos das teorias raciais 

emergentes
20

, sem incorporar seu corolário, a impossibilidade da civilização nos

trópicos - "nada prova que a raça branca, sobretudo as raças meridionais, tão 

cruzadas de sangue mouro e negro, não possam existir e desenvolver-se nos 

trópicos." (OA:107). Para o "caráter nacional", distingue o peso da "raça" da 

instituição escravidão. O rebaixamento da "raça" branca não viria da 

miscigenação, mas da sociedade resultante de um sistema escravista. Nabuco, 

de um lado, continua o leit motif do liberalismo estamental: a ausência de uma 

população que possa ser nomeada o "povo brasileiro". Mas o fator causal da 

explicação é a "obra da escravidão" (capítulo XVII). Uma instituição legitimada 

pela elite política produziu a "população miserável de proletários nômadas." 

(OA: 111), o nivelamento de todas as classes - lavradores não proprietários; 

meeiros; comerciantes; classes operárias e industriais; fez do Brasil uma "nação 

de proletários" (OA:92). 

A explicação genética da crise brasileira, seguindo Oliveira Martins, conduz 

a um diagnóstico de decadência: "estudem-se as diversas forças, ou que mantêm 

a hereditariedade nacional ou que lhe dirigem a evolução e ver-se-á que as 

conhecidas se estão todas enfraquecendo." (OA:127). Os desdobramentos do 

regime escravista afetam a sociedade, o estado e a economia. 

A sociabilidade evidencia a marca da escravidão: "a improvidência, a 

rotina, a indiferença pela máquina, o mais completo desprezo pelos interesses do 

futuro, a ambição de tirar o maior lucro imediato com o menor trabalho próprio 

19 A única república bem sucedida, os Estados Unidos, dão o exemplo negativo de uma convivência étnica potencialmente 
explosiva (OA:38). A 'prevenção de cor" americana. Nabuco contrapõe uma espécie de democracia racial brasileira: 'Nós 
não somos um povo exclusivamente branco. e não devemos portanto admitir essa maldição da cor; pelo contrário 
devemos tudo fazer por esquecê-la" (OA:38). A inexistência de um 'ódio recíproco· entre as raças seria conseqüência da 
'extensão ilimitada de cruzamentos sociais" que teria impedido a fixação de hierarquias rígidas: 'não há, assim, entre nós, 
castas sociais perpétuas, não há mesmo divisão fixa de classes" (OA:126). O problema a resolver fica sendo 
exclusivamente o de incorporação dos ·mestiços políticos·. 
20 'Muitas das influências da escravidão podem ser atribuídas à raça negra, ao seu desenvolvimento mental atrasado, aos 
seus instintos bárbaros ainda, à suas superstições grosserias." (OA:108). O 'efeito sobre a nossa população foi, assim, 
africanizá-la, saturá-la de sangue preto, como o principal efeito de qualquer grande empresa de imigração da China seria 
mongolizá-la, saturá-la de sangue amarelo." (OA:104). A imigração européia traria 'para os trópicos uma corrente de 
sangue caucásico vivaz, enérgico e sadio, que possamos absorver sem perigo, em vez dessa onda chinesa, com que a 
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possível, qualquer que seja o prejuízo das gerações seguintes." (OA:120). Teria 

produzido o aviltamento do trabalho (OA: 118) e alijando do centro dinâmico da 

economia a população livre pobre, que "mora, por favor dos donos da terra, em 

estado de contínua dependência" (OA: 113). "Pela ação de leis sociais poderosas, 

( ... ), essa fábrica de espoliação [a escravidão] ( ... ) imprimiu na face da sociedade 

e da terra todos os sinais da decadência prematura. " (OA: 119). 

Os germes da decadência colonial "inércia, servilismo e 

irresponsabilidade"; "despotismo, superstição e ignorância" (OA:27) - geraram 

"um ideal de pátria grosseiro, mercenário, egoísta e retrógrado" (OA: 109). 

Atingiram as instituições políticas. A escravidão aparece como base de todas as 

instituições nacionais: "( ... ) significa ( ... ) a soma do poderio, influência, capital, e 

clientela dos senhores todos; o feudalismo estabelecido no interior; a 

dependência em que o comércio, a religião, a pobreza, a indústria, o Parlamento, 

a Coroa, o Estado enfim, se acham perante o poder agregado da minoria 

aristocrática, ( ... )."(OA:28)21
. 

Associando a especifidade negativa da situação de colônia à análise de 

Mommsen para os efeitos econômicos da escravidão (OA: 165), Nabuco avalia 

que a prosperidade econômica que bafejara a Bahia, o Maranhão, o Rio de 

Janeiro e Pernambuco no início do Império teria sido o último brilho do sistema 

colonial já decadente, não o desenvolvimento próprio do novo estado. Os sinais 

de "esgotamento" econômico estariam visíveis no Norte: "A população não possui 

definitivamente o solo: o grande proprietário conquistou-o à Natureza com os 

seus escravos,( ... ), depois faliu ( ... ). É assim que nas províncias do Norte a 

escravidão se liquidou, ou está liquidando, pela ruína de todas as suas antigas 

empresas." (OA:112). O diagnóstico se apoia no texto Garantia de Juros de seu 

correligionário: "André Rebouças, descrevendo o estado atual do Recôncavo da 

Bahia, esse antigo Paraíso do Tráfico, fez o quadro da triste condição dos 

terrenos ( ... ). vida decadente e de atrofia ( .. ) o período florescente da escravidão 

contrastam com a paralisia de hoje." (OA:112). Os rebentos dessa elite agora se 

vêem "obrigados a recolher-se ao grande asilo das fortunas desbaratadas da 

escravidão que é o funcionalismo público." (OA:112). 

grande propriedade aspira a viciar e corromper ainda mais a nossa raça ( ... )" (OA, 170). A referência ao projeto de 
imigraçao chinesa dos liberais republicanos é evidente aqui. 
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A política fica aviltada (capítulo XIX), "triste e degradante luta por 

ordenados" (OA:138), "nesse regímen, tudo se espera do Estado, que, sendo a 

única associação ativa, aspira e absorve pelo imposto, pelo empréstimo todo o 

capital disponível, para distribui-lo, entre os seus clientes, pelo emprego público, 

sugando as economias do pobre ( ... ) e tornando precária a fortuna do rico ( ... )". 

(OA:131). O Estado ficaria preso a uma rede de patronagem, sem cumprir suas 

funções públicas. A escravidão e o consequente desprezo pelo trabalho teriam 

minado o desenvolvimento de atividades econômicas independentes. Aqui 

Nabuco traça fidedignamente o quadro de sua geração, sem perspectivas 

profissionais: "( ... ) muitas avenidas que poderiam oferecer um meio de vida a 

homens de talento, mas sem qualidades mercantis, como a literatura, a ciência, a 

imprensa, o magistério, não passam ainda de vielas ( ... )" (OA:131). Sendo as 

regras de ocupação dos cargos dadas pelo "patronato", "como conseqüência, o 

funcionalismo é a profissão nobre e a vocação de todos" (OA:131), dos 

decadentes e dos "pobres inteligentes' (OA:131). Essa organização do estado, 

com uma "hipertrofia do funcionalismo" (OA: 132), inviabilizaria o bom governo. 

Esta interpretação da formação nacional orienta uma formulação da crise 

do Império cujo fulcro é o substrato sócio-econômico da colonização, a 

escravidão. As questões não são diretamente políticas. Mesmo a questão 

regional, politicamente candente nos anos 1870, é equacionada em termos 

econômicos. Nabuco aplica o modelo de decadência do Norte e das lavouras de 

café de Minas e Rio de Janeiro ao regime de produção do Oeste da província de 

São Paulo. Este juízo não é um desdobramento da análise, mas um julgamento 

político, que se explica pela própria rivalidade entre norte e sul do país, às claras 

ao menos desde 1878. Embora reconheça elementos de modernidade em São 

Paulo e no "extremo sul", o progresso material sobretudo
22

, Nabuco subsume 

grupos sociais novos ao padrão antigo e nega aos paulistas a posição de 

"yankees nacionais": "nem São Paulo é a província mais adiantada, nem a mais 

americana, nem a mais liberal de espírito do país" (OA: 115). 

21 "A escravidão ·produz uma aparência ilusória de ordem, ( ... ), encobre os abismos de anarquia moral, de miséria e 
destruição ( ... )", ·excita o ódio entre classes" e ·corrompe" o caráter nacional", "desmoraliza-lhe os elementos 
constitutivos; ( ... ); habitua-o ao servilismo,( ... )" (OA:91-2). 
22 

"Apesar de ser São Paulo o baluarte atual da escravidão. em São Paulo e nas províncias do Sul ela não causou grandes 
estragos· (OA: 115) por ter florescido já no seu declínio 
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A economia colonial teria sido um empecilho à formação de um "mercado 

para o trabalho e à aparição da indústria, à vinda da imigração (OA:92); 

significando uma desvantagem comparativa para o país. 

Aqui fica em relevo o outro elemento mobilizado na análise: a perspectiva 

comparada. O contraponto da colonização inglesa ilumina o modelo de sociedade 

dos novos liberais. As opções da colonização portuguesa pela grande 

propriedade, estado centralizado e população escrava teriam bloqueado o 

desenvolvimento da boa sociedade, esteada na middle town23
, na pequena 

propriedade geradora das "classes médias que fazem a força das nações" 

(OA:117). Faltaria ao Brasil o caráter "forte e viril" do Canadá e da Austrália, "a 

colonização gradual do território por europeus, por mais lento que fosse o 

processo, seria infinitamente mais vantajosa" (OA: 107) 

Do mesmo modo que os liberais republicanos e que o liberalismo 

estamental, os novos liberais compreendem o Brasil na América. Os Estados 

Unidos dão o melhor contraste por comungarem a situação de colônia e a 

instituição da escravidão24
. O país é apontado como modelo, bem sucedido na 

tarefa de instituir o trabalho livre e a pequena propriedade. Nisso contariam 

fatores que faltaram ao Brasil, como a injeção de capital por uma metrópole rica, 

como Inglaterra (OA:122). A prosperidade americana estaria relacionada 

sobretudo ao seu regime de liberdade (OA, conclusões). É a partir deste modelo 

americano, que Nabuco identifica o vetor da modernidade brasileira nascendo no 

"extremo sul"25
: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Sem ter sido conspurcado 

pelo sistema escravista, com as vantagens da "virgindade das terras e a 

suavidade do clima" (OA: 115), o sul poderia atrair a imigração européia e como 

que reinventar a América no Brasil. 

O objetivo dos novos liberais é "a formação de uma nacionalidade 

americana" (OA:143). Aqui se evidencia o ideal dos novos liberais: uma 

sociedade de pequenos produtores, descendentes de europeus educados, 

23 
"essa centralização. longe de derramar vida pela província, fá-la definhar."(OA: 113). Compara com a • harmonia' do 

crescimento das cidades dos Eua e da Austrália (OA:114). Note-se a similaridade com a comparação entre as mazelas 
dos municípios brasileiros e as middle town americanas em A Província de Tavares Bastos. 
24 

A comparação com a Itália aparece uma vez: "A emancipação dos escravos é portanto apenas o começo de um 
Rinnovamento, do qual o Brasil está carecendo de encontrar o Gioberti e. depois dele, o Cavour. • (OA: 170). A Argentina 
é mencionada en passant, por sua capacidade de atrair a boa imigração 
25 O Amazonas e o Pará que não foram tomado pela escravidão, teriam chances, mas a exploração predatória da 
borracha pela escravidão teria produzido mal correlato ao do norte. Aqui a referência é O Selvagem de Couto de 
Magalhães (OA:116). 
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gerando cidades médias com uma população apta para o sistema representativo: 

a opinião pública seria o segredo das nações "poderosas" (OA:143). 

A perspectiva comparada dá como exemplo negativo as repúblicas sul

americanas. O pior cenário teria sido a colonização espanhola, que poderia ter 

transformado o Brasil em "um território deserto, quando muito um segundo 

Paraguai, guarani e jesuítico" (OA: 37). Neste ponto Nabuco continua o desprezo 

que o liberalismo estamental votou às "republiquetas" da América Latina. O 

desdém apareceria no título dos artigos que Rebouças escreveu contra o 

movimento republicano: "republiquistas". 

A forma monárquica é o legado positivo de Portugal para sua colônia. Para 

os novos liberais, a herança colonial teria sido deletéria ao transmitir as 

instituições que geraram a decadência da metrópole: sua organização social e 

economia escravista. Mas nada disso macularia o âmago positivo de suas 

instituições política, o "espírito" da monarquia constitucional. Filhos da geração 

política que formou o Segundo Reinado, os novos liberais mantém a convicção da 

superioridade da forma monárquica, que teria feito do Brasil, "uma nação de 

grande inteligência nativa, livre da praga do militarismo político e das guerras sul

americanas, ( ... ), pacífica e generosa, ( ... ) [enquanto as repúblicas sul

americanas] não gozam das mesmas liberdades individuais, não têm a mesma 

cultura intelectual, o mesmo desinteresse, nem o mesmo espírito de democracia 

e igualdade que ela [a monarquia]." (OA:167}. Nabuco insiste na precedência do 

problema da escravidão sobre o da forma de governo republicana ou monárquica 

(OA:32). O diagnóstico claramente segrega o sistema econômico-social da 

organização política. Neste sentido, prolonga a tese do liberalismo estamental de 

que a monarquia seria a única garantia de ordem e civilidade. 

O Brasil é caracterizado pelos novos liberais por especificidades negativas 

como em estado de decadência: a escravidão, o latifúndio monocultor, a 

sociedade hierárquica, a degeneração dos partidos, o hiato entre a elite erudita e 

o país atrasado, entre o bacharelismo e a ignorância; entre a lei e o poder local.

Por comparação com a América Inglesa, o Brasil não é uma nação no sentido 

moderno de um povo de cidadãos. 

A continuidade dos novos liberais com o repertório imperial está na adesão 

à tradição do próprio Império. · O panteão liberal nacional é mobilizado em 

antagonismo aos conservadores emperrados. A filiação se manifesta no elogio de 
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lideranças dos liberais históricos dos anos 1860 (a Cristiano Ottoni; a Tavares 

Bastos; a Saraiva; a José Bonifácio, o Moço; a Pompeu; a Nabuco de Araújo), no 

resgate dos liberais da Independência (Evaristo, Bernardo de Vasconcelos, e os 

Andrada Bonifácio e Antonio Carlos) (OA:56-7) e das rebeliões liberais, como a 

de 1817 em Pernambuco (OA:55). Este processo permite constituir uma linhagem 

nacional de reformadores que teriam associado a emancipação política à 

emancipação da população escrava: as reformas atuais seriam o corolário do 

processo de formação nacional, "a Independência completada pela Abolição" 

(OA:24). Embora privilegie o partido liberal, o critério abolicionista permite 

adensar a tradição reformadora com membros do partido conservador simpáticos 

à abolição (Teixeira de Freitas, Torres Homem, Eusébio e Rio Branco). Assim, os 

novos liberais inventam uma tradição nacional de abolicionistas à qual filiar-se, 

chamando para si toda a herança reformadora do Império. Note-se que nenhum 

republicano é citado. 

Os novos liberais continuam a crítica que o partido liberal fizera sempre ao 

regime saquarema: a centralização político-administrativa do Império: "entre nós, 

poder coletivo que representa apenas os interesses de uma pequena minoria e, 

por isso, envolve-se e intervém em tudo o que é da esfera individual, como a 

proteção à indústria, o emprego da reserva particular, e por outro lado, abstém-se 

de tudo o que é da sua esfera, como a proteção à vida e segurança individual, a 

garantia da liberdade dos contratos ( ... )" (OA:148). São liberais no sentido de 

defenderem a limitação da intervenção do estado na sociedade. O estado não 

deve participar da economia, deve garantir seu funcionamento. Deve assegurar 

um regime de liberdade, no qual cada indivíduo em particular tenha direitos 

garantidos. 

Há uma ambivalência em relação a duas idéias caras ao repertório do 

liberalismo estamental: liberdade política e comunidade. A "teoria da liberdade 

pessoal" de Bluntschli
26 

(AO:90) estabelece que para as "sociedades civililizadas"

a liberdade significa "a soma dos direitos com que nasce em cada comunhão o 

indivíduo, por mais humilde que seja." (OA:89). No entanto, o que daí se deriva é 

uma falha estrutural da comunidade estamental do Império: a impossibilidade de 

ingresso de uma certa classe de indivíduos. Nabuco expõe os limites do 

liberalismo estamental, seu caráter de comunidade de iguais é falso se nega 
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ingresso a seus legítimos participes: "brasileiros (que) não fazem parte da 

comunhão, mas pertencem a ela, como qualquer outra propriedade ( ... )"(OA: 41, 

grifos do autor). Este jogo entre pertencimento e propriedade trabalha a 

ambiguidade própria da escravidão: qualquer cidadania plena é impossível com a 

exclusão dos escravos da comunidade política e civil. Aqui as várias contradições 

do Império se encontram: a piedade cristã e a crueldade inerente à prática 

escravista; a filiação liberal do regime, que prevê igual cidadania para todos, e a 

realidade do escravismo. Uma reinterpretação do liberalismo arma a contradição 

entre escravidão e os direitos da "natureza humana" (OA:89). "Está assim uma 

nação livre, filha da Revolução e dos Direitos do homem ( ... ) e o seu regime de 

completa igualdade na Monarquia democratizada [reduzidos] a uma impostura 

transparente" (OA:97). 

Neste sentido, há uma ruptura com o liberalismo estamental do Império. A 

organização do Império, como vimos, se baseava num princípio de hierarquia. 

Para Nabuco, aí está não a condição, como queriam os velhos liberais, mas o 

empecilho para a verdadeira "comunhão" nacional, que deve, então, incluir os que 

o liberalismo estamental expurgava: os escravos, a "massa inativa da população".

Um dilema só passa a existir quando o próprio liberalismo ganha nova 

especificação, passando a democrática. 

O bom regime não tem mais por unidade mínima uma comunidade de 

iguais, uma "pequena minoria"; a célula da sociedade moderna é o indivíduo: "um 

povo livre é somente um agregado de unidades livres" (OA:140). Seu objetivo é, 

então, a formação de um regime político baseado na liberdade individual, no 

"espírito de tolerância, de adesão aos princípios da justiça,( .. ), de progresso e de 

subordinação individual aos interesses da pátria, sem os quais nenhuma 

sociedade nacional existe senão no grau de molusco, i.é, sem vértebras nem 

individualização." (OA:143). Somente aí se configura o questionamento da 

exclusão de uma fração da população do campo das decisões políticas. A 

extensão da cidadania a ex-escravos só faz sentido quando se demanda uma 

extensão universal de direitos, o que nunca ocorrera a nenhum chefe imperial. A 

democracia tem já o sentido moderno, de extensão da participação política, sem 

sinonimizar com república: "lei da democracia, a qual vem a ser: ninguém tem o 

direito de acertar por ele e de impor-lhe o seu critério." (OA:168). 

26 
Bluntschli era então professor da universidade de Heidelberg. 
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Os novos liberais diagnosticam a incompletude da formação brasileira e 

seu programa consistia em expurgar os elementos deletérios A falsificação do 

liberalismo imperial vem exposta em todos os seus desdobramentos, 

evidenciando-se o caráter estamental de sua política. Entretanto, note-se ainda 

uma vez, a forma monárquica nunca é questionada. A tradição liberal radicalizada 

contra o liberalismo estamental não impõe terra arrasada. A forma monárquica 

que garantiu a unidade do território deve ser também o caminho para sua 

reforma. Esta convicção monárquica dá outra luz para a escolha de autores como 

Oliveira Martins e Mommsen. Ambos fundamentaram com suas análises 

históricas as vantagens de um reformismo monárquico, apostando no 

fortalecimento da coroa para funcionar como catalizador da modernização. 

Os novos liberais não questionaram o regime político enquanto tal. As 

reformas sociais deveriam correr pela via da transição pacífica e ordeira, cara ao 

liberalismo estamental. A aposta numa solução negociada, monárquica, para a 

crise se expressa na exortação aos republicanos, para que a exemplo de seus 

correligionários americanos, envidem esforços para solver primeiro a "questão 

social" antes da questão política (OA:33). 

A continuidade dos novos liberais com o Império estava também em 

buscar a "comunhão". Daí a defesa de um "esquecimento da escravidão" 

(OA: 169) e de um pacto de refundação da sociedade brasileira. Demandavam 

uma nova Conciliação: "conciliar todas as classes, e não indispor umas contra 

outra" (OA:39); "A anistia, o esquecimento da escravidão; a reconciliação de 

todas as classes; a moralização de todos os interesses; a garantia da liberdade 

dos contratos; a ordem nascendo da cooperação voluntária de todos os membros 

da sociedade brasileira: essa é a base necessária para reformas que alteram o 

terreno político em que esta existiu até hoje." (OA:171). 

A quebra dos novos liberais com o liberalismo estamental estava, 

precisamente, em enxergar a abolição como caminho não para a anarquia mas 

para "manter a ordem pública" (OA:86). Por isso, combatiam o espírito de 

postergação, outra deletéria sobrevivência colonial (OA:51 ). - "a tendência 

nacional de deixar para o dia seguinte o que se deve fazer na véspera." (OA:148) 

- e apelava à "consciência moral" e à "previdência política" (OA:28) da elite
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imperial, para evitar que a protelação indefinida da abolição gerasse o 

"desmembramento do país"
27

.

1.3. Os positivistas abolicionistas: a civilização versus o escravismo 

Ao contrário do que teimosamente se apregoa, o grupo de positivistas 

abolicionistas sob direção de Miguel Lemos participou ativamente do debate 

político e intelectual no lmpério
28

. Desde 1881, mantiveram suas Circulares 

Anuais. Só entre 1881 e 1884 publicaram 39 opúsculos sobre temas do dia. A 

partir de 1885, quando a crise do Império se acirra, o volume cresce
29

.

Escreveram, por exemplo, A Pátria Brasileira (1881) e A Universidade (1882); A 

Liberdade Espiritual e a Secularização dos Cemitérios (1887); O Projeto de 

Casamento Civil - Carta ao Ministro do Império (1887b); Abolicionismo e 

Clericalismo (1888). Publicaram vários outros títulos sobre a separação 

igreja/estado; a secularização dos cemitérios; a naturalização dos estrangeiros; a 

reforma do ensino; a liberdade de imprensa; vários sobre a escravidão. O 

Catálogo das publicações do Apostolado Positivista do Brasil, que veicularam em 

junho de 1889 contava com 71 números, a maioria distribuídos gratuitamente 

(Gruber, 1965:423-4). 

Tomados do ponto de vista político, estes textos revelam um radicalismo 

que está expresso no própria opção pelo panfleto ao invés dos tratados. São 

ensaios curtos, obras de consumo imediato, que trazem sempre uma justificação 

doutrinária para a defesa de uma reforma do dia. A obra mais acabada do grupo 

é a biografia que Teixeira Mendes fez para Benjamin Constant. Trata-se, porém, 

de uma avaliação ex-post do Império, escrita em 1892. 

Dentre os panfletos considerei mais representativos do ponto de vista dos 

positivistas abolicionistas um opúsculo de Aníbal Falcão, A Fórmula da Civilização 

Brasileira (1883) e uma seleção de textos editados por Miguel Lemos em 1884: O 

Positivismo e a Escravidão Moderna. Estes dois opúsculos sintetizam o 

posicionamento e orientam a ação política dos positivistas abolicionistas, 

27 No ano em que Nabuco publicava seu livro. declarações separatistas circulavam abertamente entre republicanos de Sáo 
Paulo e do Rio Grande do Sul (Adducci, 1996). 
28 Carvalho (1990) mostra como esta atividade prosseguiu nas primeiras décadas republicanas. 
29 A numeração das circulares teve inicio com o rompimento com Laffitte, desde então. a capa traz os slogans positivistas:
(' O amor por principio, e a ordem por base: o progresso por fim'; • Viver às Claras'; "Viver para outrem· e "Ordem e 
Progresso") 
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identificando os cursos de ação disponíveis e os inimigos a serem batidos na 

guerra político-doutrinária. 

O Positivismo e a Escravidão Moderna reúne pequenos ensaios dos 

militantes positivistas abolicionistas e uma seleção de textos de Comte sobre 

escravidão. lncluia o manifesto Apontamentos para a Solução do Problema Social 

no Brasil contra o projeto de imigração chinesa do gabinete Sinimbu que Teixeira 

Mendes, Aníbal Falcão e Teixeira de Souza tinham publicado no jornal de 

Patrocínio (suplemento da Gazeta da Tarde, em 08/10/80) e em O Abolicionista, 

periódico da SBCE dos novos liberais em 1880. Além da introdução geral ao 

volume, Lemos comparecia com um texto escrito em agosto de 1883: A

incorporação do proletariado escravo e o recente projeto do governo, que 

comentava as medidas que o gabinete do liberal ex-republicano Lafayette tomava 

em relação à questão do trabalho. Completa o volume a transcrição da 

correspondência entre Lemos e Ribeiro de Mendonça, que resultara na 

independência do Centro Positivista brasileiro em relação à "direção ocidental" de 

Laffitte, e um excerto de obra inédita de Nísia Floresta também sobre a 

escravidão. O intuito do livro era duplo, nos termos de Lemos: reforçar o 

movimento abolicionista e estabelecer a "verdadeira posição do positivismo face à 

escravidão". 

Os textos são solidários e complementares. Juntos identificam as causas 

histórico-estruturais dos problemas nacionais através de uma teoria positivista do 

Brasil. Compõem uma manifestação coletiva dos grupos positivistas que tinham 

se formado nas escolas superiores no final dos anos 1870 e início dos 1880: 

egressos das escolas Militar e Politécnica, positivistas republicanos de 

Pernambuco, do grupo positivista da Escola Normal de São Paulo. Muitos deles 

habitavam agora na Corte e se reuniam sob a direção de Lemos desde sua 

autoproclamação como sacerdote da humanidade em 1881. 

Lemos, como Nabuco, voltava da Europa para assumir um grupo já 

operante na imprensa, em comícios e associações, e que estivera orbitando José 

do Patrocínio até então. Teixeira Mendes, como Rebouças, tinha se encantado 

pessoalmente com os arroubos jacobinos do jornalista, que lhe dera a motivação 

e o espaço para escrever na Gazeta da Tarde desde 1877. Quando do regresso 

de Lemos esta "agitação revolucionária", como ele a designou, foi canalizada 
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para instituições positivistas. A plataforma, reforçada sua base doutrinária, não 

mudava em nada. 

Lemos se esforçou inicialmente por dar tons positivistas mais estritos à 

identidade do grupo. De um lado, institucionalizando o movimento em uma 

"sociedade", depois "centro" e, finalmente, "igreja" positivista. De outra parte, 

criando um panteão de heróis nacionais e de reformistas brasileiros inspirados ou 

aparentados com o positivismo. 

O universo de referências intelectuais de ambos os livros repete o que daí 

em diante sai em todas as "Circulares Positivistas": teorias, termos, autores 

positivistas. Os principais elementos do repertório da política científica a que este 

grupo recorre vêm do positivismo evidentemente. Além do "mestre" Auguste 

Comte e de seus dois maiores discípulos, Émile Littré e Pierre Laffitte, e dos 

seguidores menores, há toda a gama de "sábios" que compõem o "panteão da 

humanidade". São literatos e cientistas considerados por Comte como produtores 

do conhecimento fundamental do gênero humano, como Homero, Shakeaspeare 

e Dante; como Bainville, Tácito; Aristóteles; São Paulo, São Tomás de Aquino, 

Gall, Lamarck. 

Mas os positivistas abolicionistas vão também, a exemplo dos novos 

liberais, recorrer à tradição nacional e adendar ao panteão positivista autores 

síntese de uma linhagem ibero-brasileira, cujos principais representantes são 

José Bonifácio e Camões30
. O projeto de Constituinte de Bonifácio, por exemplo, 

é apresentado como precursor das teses positivistas. 

Este repertório traz, portanto, elementos de transição, aparentados com o 

liberalismo estamental, como Bonifácio e São Tomás. Mas o positivismo dá 

também os instrumentos para questionar a legitimidade de instituições centrais: a 

escravidão e a monarquia. A interpretação do Brasil dos positivistas abolicionistas 

têm seu fulcro na incompatibilidade entre os fundamentos da sociedade brasileira 

e a modernidade. 

Apenas levando em conta o repertório do liberalismo estamental, sua 

ênfase na ordem e na hierarquia, em cuja base estava o escravo, é possível 

30 
Em A Fórmula da Civilização Brasileira são citados Brito Freire (Guerra Brasílica, livro 10); Tristão de Athayde (Estudos 

vol 1 -sobre Ibéria) e Baptista Caetano. Nesta linhagem brasileira, constam a amiga pessoal de Comte, Nísia Floresta, o 
brasileiro autor do primeiro livro positivista abolicionista. Francisco Brandão Júnior. Ambos escreveram em 1864 e 1865, 
na França e na Bélgica, onde habitavam respectivamente. Lemos procura erigi-los à categoria de precursores do 
abolicionismo positivista no Brasil - ainda que os considere falhas: o texto de Brandão Jr. de 1865 propondo a 
transformação dos escravos em servos de gleba sena ainda vitimado pelos 'sofismas juristas", errando ao propor uma 
'nova servidão" (PEM:8). 
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avaliar o efeito que a dedicatória de O Positivismo e a Escravidão Moderna deve 

ter causado na elite imperial. Trarava-se de uma homenagem ao líder da revolta 

escrava do Haiti, Toussaint-Louverture, considerado não como um bárbaro, como 

a elite não cansara de proclamá-lo, mas como "Promotor e Mártir da liberdade de 

Sua Raça". Uma gravura sua servia de folha de rosto. A flâmula abolicionista se 

completava com o louvor à Província do Ceará, "torrão brasileiro que primeiro 

purificou-se do crime ocidental", ao libertar os escravos em suas terras. 

Para este grupo, o próprio dogma positivista e a bandeira abolicionista 

eram indissociáveis. A questão da escravidão é central: está na raiz tanto de sua 

radicalização doutrinária quanto política, ambas se alimentando mutuamente. A 

cisão do Centro Positivista brasileiro com Laffitte diz respeito precisamente a este 

ponto
31

. Ribeiro de Mendonça, expulso do Centro Positivista por possuir escravos

apelou à "direção ocidental" do positivismo. A intervenção de Laffitte, apelando 

para o espírito de prudência e de amor à ordem, entendendo que os positivistas 

não deviam atuar diretamente na política, levou Lemos a reiterar a posição 

abolicionista do Centro: expulsou Mendonça e rompeu com Laffitte. A 

radicalização doutrinária foi seguida por uma vertente de latino-americanos, ex

alunos de Laffitte no fim dos anos 1870, como o chileno Lagarrigue. A abolição é 

o núcleo de sua pauta de reformas e, como, tal, inegociável.

Para os positivistas abolicionistas a questão ganha a centralidade política e 

o peso moral que ela tem para os novos liberais. O dogma positivista serve à

causa antiescravista. Enquanto os federalistas científicos, como veremos, 

tergiversam no que tange às formas de compensar o fim da escravidão, os 

positivistas abolicionistas são peremptórios: "não lhes assiste [aos proprietários] o 

mínimo direito à indenização pelo prejuízo resultante do fato de deixarem de ser 

opressores de mais de um milhão de nossos compatriotas, ( ... )." (PEM:61 ). 

Lemos reproduz trechos em que Comte aventa mesmo uma espécie de 

indenização invertida a que os proprietários de escravos reclamavam no Brasil, 

propondo "utilizar e desenvolver o foco especial [o Haiti] que a raça oprimida 

corajosamente instituiu. Para espiar o crime que há três séculos conspurca 

indireta ou diretamente o conjunto do Ocidente, é necessário, mediante 

31 
Lemos recriou a própria história do positivismo brasileiro a partir do evento (Alonso, 1995). As cartas de Ribeiro de 

Mendonça e Laffitte estão em Lins (1964:633ss) e as de Miguel Lemos em PEM (1883). 
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indenizações convenientes, entregar o arquipélago americano [as Antilhas] aos 

livres descendentes dos africanos transplantados." (PEM:22-3). 

O abolicionismo dos positivistas é uma das consequências de sua 

interpretação do Brasil, que se estrututa a partir de duas teorias complementares, 

uma geral, a "teoria positiva das forças sociais", outra particular, uma teoria da 

formação do estado-nação. 

Os Apontamentos para a Solução do Problema Social no Brasil apresenta 

a teoria positivista da história e uma explicação sociológica da modernidade 

aplicada ao Brasil. Assim avaliam-se as possibilidades e condições necessárias 

para a constituição do capitalismo no país. Ou de como transitar do "regime 

militar" para o "regime industrial" seguindo o "movimento ocidental". O texto, 

escrito antes da ruptura com Laffitte, baseia-se centralmente em sua 

interpretação do "problema econômico moderno". Nesta linha, o fator 

preponderante na definição de cada sociedade é a atividade. A "teoria positiva 

das acumulações" apresenta duas leis, que a regem a economia: uma "subjetiva", 

i.é, relativa ao indivíduo, diz que "cada homem é capaz de produzir mais do que

consome"; a outra, "objetiva", relativa ao meio social, reza que "os materiais 

podem ser conservados além do tempo necessário para sua renovação". A 

combinação destes dois princípios conflui para a tese geral da acumulação de 

"capital humano": cada geração reserva para a próxima um excedente. "A origem 

do capital é social; a sua conservação exige o concurso social; logo o seu destino 

deve também ser social. Ora, o emprego do capital exige que os possuidores 

consagrem a renda à manutenção dos agentes que a produzem e à aquisição de 

seus instrumentos de produção, reservando para si uma quota sabiamente 

determinada." (PEM: 33). A acumulação de capital só acontece quando há 

mecanismos sociais de intervenção, apropriação e transmissão de lucros que 

doutro modo seriam individualmente consumidos. Segundo a "teoria positiva das 

forças sociais" é necessária a "concentração de capitais" para que haja eficiência 

no seu uso. A teoria, construída a partir do caso francês, tomado como o mais 

avançado, vale para o "movimento ocidental", isto é para todas as sociedades 

européias ou colonizadas por europeus. 

Aplicando esta explicação sociológica geral à situação brasileira, os 

positivistas abolicionistas concluem que "O caso brasileiro acha-se apenas 

complicado - e não é pouco - pela situação escrava do produtor, que degradando, 
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não só a este, como aos depositários do capital humano, multiplica 

extraordinariamente as dificuldades do problema econômico." (PEM:29). Isto é, a 

teoria positivista serve para uma avaliação do regime escravista como um sistema 

que degrada tanto o escravo quanto o senhor e que impede o "progresso normal" 

da atividade econômica. Daí porque soluções como a fixação dos escravos à 

terra, como queria Brandão Jr, ou a substituição da mão de obra africana pela 

chinesa, conforme o projeto Sinimbu, em nada alterariam a lógica do processo. 

Sendo a escravidão um sistema, "a emancipação do escravo não resolve o 

problema social" (PEM:28). A mudança só pode se fazer pela "reorganização da 

sociedade". 

O argumento abolicionista tem dois pilares: um científico, outro moral. 

Sociologicamente, a escravidão seria uma "instituição antiga", anacrônica -

embora ainda amparada por leis e instituições. Lemos mobiliza em favor da 

abolição vários excertos de textos das consideradas duas fases de Comte ( Cours, 

vol 6; Systéme vol 3 e 4 e Cathecísme). Neles a escravidão aparece como uma 

"anomalia monstruosa", merecedora de "reprovação filosófica" (PEM:17). Uma 

instituição da antiguidade, baseada num estatuto guerreiro vigente no estado 

teológico e que, portanto, não poderia ser transposto para o fim do estado 

metafísico, ainda mais convertido numa base racial. A teoria sociológica da 

escravidão vem da lição 56 do Cours, na qual Comte distingue a sociabilidade 

militar da industrial, a base normal do regime político na primeira é a escravidão, 

mas na segunda é a liberdade. Daí a situação de anomalia. Outro trecho 

(Systéme, vol 3, cap. 7), distingue escravidão colonial e servidão antiga. A 

abolição, neste sentido, removeria um arcaismo que estaria impedindo a 

sociedade brasileira de seguir o rumo "normal" do Ocidente. 

De outro lado, como os novos liberais, os positivistas abolicionistas 

desenvolvem uma condenação moral da escravidão. Como Nabuco, Lemos 

classifica a escravidão como crime, como reino da pura ilegalidade, que autoriza 

mesmo a rebelião escrava. E avança para a tese de seu contágio em todas 

instituições imperiais. A igreja teria sido conivente com a escravidão (Systeme, 

vol. 4, cap.5) e co-responsável pelo sucesso do sistema de colonização baseado 

no apresamento de africanos, um "monstruoso transplante da raça afetiva". A 

escravidão seria "degradante", "uma monstruosidade social, originada da infame 

opressão que a raça inteligente [europeus] exerceu sobre a raça amante 
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[africanos], abusando de um poder que a humanidade desenvolveu para a 

comum felicidade de ambas, mediante o digno concurso delas." (PEM:21 ). O 

critério de avaliação da justiça da lei deveria ser sua legitimidade: neste ponto, a 

legislação escravista do Império estaria em flagrante contraste com a moral social 

(PEM:31 ). Sendo imoral, a escravidão seria ilegítima: "o homem não pode ser 

considerado propriedade de ninguém ( ... ). Cumpre, portanto, afastar as 

considerações sofísticas do egoísmo depravado que erige as medidas a tomar 

em ataques à propriedade: semelhante propriedade não existe." (PEM:34). A 

centralidade da escravidão no sistema produtivo é mobilizada contra ela própria a 

partir de outro raciocínio moral: a distinção entre o produtor e o produto do 

trabalho. Uma sociedade não pode apropriar-se do produto do trabalho de quem 

não é parte constituinte dela. No Brasil, o fato do produtor ser escravo teria por 

consequência lógica e moral sua uincorporação" à sociedade. 

A escravidão seria uma instituição da colônia que permanecera 

indevidamente na nação independente. Ela segregaria uma parte dos 

componentes da nação da cidadania plena. Assim, os positivistas abolicionistas 

atacam a identidade nacional saquarema e sua circunscrição dos cidadãos ao 

universo dos proprietários. 

A Fórmula da Civilização Brasileira (Deduzida da apreciação dos seus 

elementos essenciais definitivamente reunidos pela luta holandesa) traz as teses 

dos positivistas abolicionistas para a formação do estado-nação no Brasil. A 

ambição é explicar a constituição do povo brasileiro com base em dois eixos 

principais, o processo de colonização e a miscigenação racial 

O Brasil é apresentado como a resultante do entrecruzamento de dois 

processos reconstruídos a partir de argumentos de Comte e Laffitte
32

: a evolução

histórica do próprio ocidente e a peculiaridade da colonização portuguesa. 

A "evolução da civilização ocidental" é analisada, conforme a Politique de 

Comte, do ponto de vista "dinâmico", i.é, histórico, tomando a França por caso 

paradigmático. Falcão enfatiza o momento de "transição afetiva" da antiguidade à 

idade média, fundamental ao seu argumento porque teria revelado a "impotência 

radical" do catolicismo
33 

do ponto de vista civilizatório: "( ... ) com respeito à

32 
De Comte cita o Systéme de Politique Positive e de Laffitte, De /'union nationale (Revista Ocidental, 1/set,1881) e 

Toussaint-Louverture. 
33 

"foi fora do seio do catolicismo que a evolução se operou· "no tocante à inteligência, a ruína católica proveio mesmo do 
estudo de Aristóteles (FCB:110). 
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atividade, foram as instituições feudais que presidiram a transformação do seu 

exercício, cabendo apenas à igreja a colaboração na emancipação servil, cuja 

realização foi o germe de morte para o catolicismo, com o qual a indústria, 

fundada na ciência e exercida pelos novos libertos, não poderia ser 

compatível."(FCB: 11 O). A decadência do catolicismo teria feito com que 

abandonasse sua tarefa medieval de "regular os fortes", passando a trabalhar no 

sentido contrário, de "submissão dos fracos". A igreja teria se tornado assim "tão 

hostil ao progresso social quanto ao desenvolvimento da inteligência" (FCB: 111-

2). Essa "decomposição espontânea" do catolicismo no ocidente teria originado 

um processo de mudança social e intelectual, diferenciado na própria Europa: 

enquanto ao norte teria redundado no desenvolvimento do protestantismo, na 

Ibéria teria promovido o "reatamento da cultura científica e filosófica da Grécia", 

permitindo assim uma fase de "revolução intelectual". (FCB:112). Desse modo, a 

guerra holandesa teria oposto "o catolicismo e a ditadura monárquica" ao 

"protestantismo e [a) a igualdade democrática". Do ponto de vista da história 

ocidental, o Brasil teria sido beneficiado pelos últimos influxos positivos do 

catolicismo, que agora se evidenciaria um óbice ao progresso da civilização. 

O outro lado da avaliação é o legado da colonização portuguesa e o modo 

pelo qual se forjaram as relações entre as "raças" que compõem a nacionalidade. 

O positivismo e, particularmente os textos de Lafitte, dão o parâmetro de análise, 

em particular, a "noção positivista de pátria", que tem três elementos, território, 

governo e tradições comuns. A interpretação da formação brasileira amalgama os 

dois processos, a constituição do nação e a do estado. Nesta teoria do estado

nação brasileiro, o fator explicativo fundamental é a idéia de colônia. O Brasil não 

existe como pátria senão "a partir da "desagregação do sistema colonial 

americano" (FCB:82). O processo de "formação da Pátria Brasileira" só pode ser 

entendido plenamente pela reconstituição dos elementos centrais do processo de 

colonização. Eis porque é decisiva a guerra holandesa. Aqui Falcão toma os 

países que disputaram o território brasileiro e identifica o ponto na história em que 

o domínio português teria se enraizado definitivamente, ao lograr mobilizar os

nativos da terra como seus aliados. 

A Fórmula da Civilização Brasileira foi escrito especialmente a propósito do 

2290. aniversário da "restauração pernambucana pela expulsão dos invasores" e 

veio a público primeiro como conferência proferida no Gabinete Português de 
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Leitura em 27/01/1883. Seu objetivo explícito era demonstrar o caráter 

fundamental da guerra contra os holandeses na formação do estado-nação, 

elevando assim o evento à categoria de efeméride patriótica
34

. A escolha de tal

data para compor o conjunto das festas nacionais não era fortuita: trata-se de um 

evento no qual não cidadãos da monarquia tiveram papel ativo. 

A comparação entre a Holanda e a Ibéria ("sociologicamente" Portugal e 

Espanha não se distinguiriam) põe em contraste o que herdamos e o que 

poderíamos ter herdado. Os holandeses "sistematizaram as instituições coloniais" 

(FCB:120), transmitindo às suas colônias sua alta cultura. Mas o protestantismo 

teria desviado a Holanda do caminho da evolução, detendo-a mais que o 

necessário no estado metafísico e enredando-a no parlamentarismo. O 

protestantismo estaria baseado no individualismo e no livre exame, donde seu 

potencial anárquico em comparação com o catolicismo. O valor central nesta 

sociedade, seguindo Comte, seria o egoísmo que gera a "ruptura de 

solidariedade" na família e na comunidade política, produzindo o "dogma da 

soberania popular" (FCB:116). Daí seu caráter "reacionário" e "revolucionário", 

dissolvente da ordem social anterior. 

Aqui a continuidade com o liberalismo estamental é evidente: o catolicismo 

supre na história brasileira o papel de mantenedor da ordem. 

Já a Ibéria teria se desenvolvido em consonância com o rumo normal da 

civilização ocidental, conservando as boas "tradições medievais" e desenvolvendo 

um vigoroso pensamento da decadência. Donde Falcão deriva a superioridade da 

civilização ibérica sobre a batava: a cultura moral predomina sobre a atividade 

industrial; a síntese poética domina a especialização científica; a centralização 

das ditaduras reais supera a dispersão democrática (FCB:124). Estes elementos 

são os que essencialmente compõem a "síntese subjetiva do estado positivo", 

segundo a Politique Positive de Comte, isto é, o momento em que a moral 

suplantaria o interesse na tomada de decisão política. Para Falcão, esta 

formação é, então, necessariamente superior à "metafísica revolucionária dos 

nossos doutores germânicos, degradados na administração de uma civilização 

que se volta cada vez mais ao regime militar" (FCB: 125-6). A superioridade 

34 
A ser "classificada entre as das pátrias coloniais. conforme a individuação dos dias da respectiva semana feita por 

Pierre Laffitte na sua exposição do calendário abstrato de Augusto Comte."(FCB:81 ). 
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ibérica vem, então, de sua forma comunitária, anti-individualista e anti

revolucionária. E em tudo isto segue de acordo com o liberalismo estamental. 

Citando Comte, Falcão argumenta que as características da metrópole se 

manteriam nas empresas coloniais, donde as vantagens para o Brasil da vitória 

portuguesa sobre os holandeses. Esta forma de colonização teria garantido a 

manutenção do Brasil como nação no período pós-colonial. A explicação para a 

unidade nacional recorre à teoria positivista antes expressa, a saber, existência 

de "solo contínuo, governo e tradições comuns" (FCB:85). Aplicada ao Brasil a 

teoria encontra a garantia da unidade territorial na expulsão dos holandeses, que 

teria unido os colonos contra um inimigo externo comum. Embora seja possível 

uma pátria em territórios descontínuos, como nos impérios coloniais (FCB:84), as 

colônias autônomas espacialmente tendem à Independência, argumenta Falcão. 

O território comum criaria "solidariedade" e a possibilidade de estreitamento de 

laços sociais. A presença de um governo comum pós-Independência para 

explorar o território e garantir a unidade seria o segundo elemento chave na 

conformação do estado. Mas o terceiro elemento, que efetivamente define a 

nação, seria a existência de tradições, "antecedentes comuns" que conformam o 

"caráter nacional", permitindo criar uma uniformidade, um povo. Neste quesito, a 

guerra contra os holandeses teria sido fundamental por configurar uma situação 

de escolha de identidade pelos brasileiros, obrigando a Metrópole à proceder a 

"incorporação mais ou menos sistemática dos fetichistas negros e amarelos" sob 

a idéia de "civilização ibérica" (FCB:88). Deste modo, esta guerra teria funcionado 

como se fora uma guerra de independência, constituindo a nacionalidade, sem 

perder o influxo do colonizador: "efetuada embora com o concurso dos demais 

elementos da vasta colônia e da metrópole, a obra da conservação dos 

antecedentes ibéricos em nossa civilização é, sobretudo, devida ao esforço dos 

avós pernambucanos."(FCB:80); Ficava configurado assim o "indispensável 

elemento de ordem - a unidade do passado nacional" (FCB:82-3). 

A nação brasileira teria se configurado pela inclusão de todos os agentes 

colonizadores. À diferença dos novos liberais e dos federalistas científicos, os 

positivistas abolicionistas resgatam o indianismo, acentuando a idéia de Brasil 

como síntese de três raças e se aprofundam nesta discussão. Mas a ruptura 

importante com o liberalismo estamental está precisamente em serem três raças 

socialmente formadoras. "Do ponto de vista estático", o processo de 
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miscigenação, de "assimilação de raças" teria sido essencial para a constituição 

de uma nacionalidade própria. Aqui Falcão faz o combate às teorias raciais, 

considerando-as essencialmente falsas, como produto da "indagação metafísica 

da origem das espécies", sem comprovação empírica: "nenhum dos doutores que 

tão belamente repartiram a nossa espécie chegou a determinar diferença radical 

entre um polinésia e ele doutor, nem quanto a função alguma." (FCB:90). A teoria 

lamarckiana das variações adquiridas endossada por Comte é aqui a base do 

raciocínio que reafirma a unidade do gênero humano. 

A "teoria sociológica das raças", é apresentada tal qual no Manifesto de 

1880, que Falcão escrevera com Teixeira Mendes: a cada raça uma função 

social: intelectiva (branco), ativa (amarelo) e afetiva (preto). Em O Positivismo e a 

Escravidão Moderna estava transcrita a "teoria biológica das raças humanas" 

segundo Blainville, como variedades produzidas pelo ambiente transmitidas 

hereditariamente e, portanto, não como diferenças de natureza (Cathécisme, lição 

11 )35
. Esta adesão ao monismo, porém, convive com a distinção funcional em 

três raças: a especulativa, ativa e afetiva. Dessa forma há especializações, não 

superioridade absoluta. As diferenças tenderiam mesmo a desaparecer, através 

dos casamentos interétnicos supervisionados pela· direção moral dos sacerdotes 

positivistas (PEM:38) 

A divisão "não significa separação radical, mas simplesmente 

caracterização do grau de intensidade funcional das diversas raças ou de 

celeridade do seu movimento histórico." (FCB:94)36
. A miscigenação racial 

aparece como positiva, como parte do processo de construção do povo brasileiro 

que teria ajudado na aliança contra o inimigo comum holandês. Os dois 

processos enfatizam o posicionamento dos negros e índios como elementos 

subordinados, mas essenciais na construção da nação. A explicação para a 

desigualdade entre as raças é estritamente sociológica (FCB:94-5), a partir do 

estado social, intelectual e moral de cada sociedade. Donde segue que africanos 

e índigenas não seriam biologicamente inferiores: "não estão senão retardados 

na marcha da civilização, mas que isto não denota inaptidão social e intelectual 

intrínseca."(FCB:94) Ao contrário, a situação de atraso ou progresso dever-se-ia 

sempre às "circunstâncias sociais" (FCB:96). Assim, cita como exemplos positivos 

35 
Reproduzido aqui ainda em francês. Pouco depois a Igreja traduziria e editaria o volume completo. 
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o desenvolvimento da China, das "civilizações negras" do Egito, Ninive e

Babilônia, e a "experimentação americana" do Haiti, do México e Peru. Daí a 

conclusão de que no Brasil, negros e índios estão no estado fetichista por razões 

sociais que podem ser superadas. 

Trata-se, portanto, de uma teoria positivista da mestiçagem, que retira 

argumentos de todas as fases da obra de Comte, e o faz em interpretação 

própria, rompendo mesmo com Laffitte na questão central da escravidão e 

selecionando no próprio mestre trechos que justificam uma posição de crítica ao 

escravismo. Quem lê o conjunto da obra de Auguste Comte sabe perfeitamente 

que trechos de sentido reacionário seriam encontrados com muito mais 

facilidade. 

A teoria de Comte dá aos positivistas abolicionistas um diagnóstico do 

Brasil que enfatiza suas características como positivas, demandando completude 

e não superação. Ao contrário dos novos liberais, a posição dos positiivistas 

abolicionistas é de interiorização do legado colonial: "Essa herança, nós a 

aceitamos!" (FCB: 127). O padrão de colonização tem ressaltados seus pontos 

construtivos, épicos. O Brasil expande o iberismo. "A Ibéria é aqui maior, que faz 

dos filhos da África adusta e da selvagem América os nobres cavaleiros, os 

esforçados paladinos, os altos continuadores de um passado glorioso, que, na 

velha metrópole, se esboroava e ruía em pó. Desde esse dia, o destino a que 

concorriam as diversas raças que ian:t constituir a nova pátria estava traçado ( ... ): 

o prolongamento americano da civilização ibérica, a que cada vez mais se

assimilarão, até a reunificação total, os índios e os negros importados, ou os seus 

descendentes. ( ... ) esta é a fórmula geral do destino da pátria brasileira." 

(FCB:89). Embora este legado ibérico não comporte todos os elementos 

necessários à civilização moderna, suas "lacunas" podem ser preenchidas. Ao 

contrário da incorporação simbólica do romantismo monárquico, que apresentava 

o tráfico como a salvação de corpos negros e o catolicismo como redenção das

almas índias, o repertório da política científica permite aos positivistas 

abolicionistas apresentar a escravidão como "dura crueldade dos ocidentais" 

(FCB: 102) e ainda assim enfatizar como fundamental à completude da pátria 

brasileira, a "incorporação do negro e do índio ao grupo ocidental". 

36 As raças se transformam mesmo fisiologicamente pelos cruzamentos e as relações sociais alteram a conformação dos
grupos, de modo que 'jamais será satisfatória e verdadeira uma teoria exclusivamente biológica das raças.'(FCB:93). 
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A incorporação da herança ibérica tem um limite. Sua forma de governo é 

entendida, do mesmo modo que os liberais republicanos e os federalistas 

científicos, como "artificial" e incompatível com a modernidade. Os positivistas 

abolicionistas vêem a monarquia constitucional brasileira como cópia da 

organização política inglesa que, por sua vez, seria (como também argumentam 

liberais republicanos e federalistas científicos) um desvio do curso da história 

ocidental, cujo epicentro está na República Francesa. Daí porque trata-se de 

"suprimir as complicações inúteis à marcha de nossa evolução, resultando da 

transplantação irracional de um sistema especialmente próprio à evolução 

inglesa." (Lemos, 1884:65-6,grifos do autor). 

Se um conjunto de regras não encontra mais apoio explícito da sociedade, 

deve ser substituído por outro consentâneo com seus valores atuais. A política 

científica prevê, entretanto, que toda intervenção no curso da história apenas 

deve ser efetivada se estiver em consonância tanto com as leis sociológicas e 

históricas (PEM:29) quanto com a conjuntura. Aqui comparece a política 

oportunista. Ela identifica se a medida está em consonância com a "disposição de 

ânimo" da sociedade e com as leis sociais. Isto é, sua legitimidade e a 

oportunidade da ação
37

. Mas ao contrário dos liberais republicanos e dos 

federalistas científicos, a medida mais oportuna para os positivistas abolicionistas 

não é a república, mas a abolição. 

Assim, em par com os novos liberais, prescrevem como orientação "a 

seguir pelo estadista brasileiro na solução do problema social" (PEM:34), a 

abolição do principal elemento deletério da herança colonial, a escravidão. 

Entretanto, como os demais grupos, querem expurgar também a herança política 

da colonização, que os novos liberais salvaguardavam: a monarquia 

parlamentarista. 

1.4. Os federalistas científicos: crítica da política imperial 

Os federalistas científicos paulistas e gaúchos foram bem mais profícuos 

que os demais grupos na produção de obras de interpretação do Brasil. 

Compêndios escolares, livros de divulgação de técnicas agrícolas aparecem 

quase que em substituição aos poemas de praxe da elite política nos quais este 

37 
O estado seria responsável pelo paralelismo entre lei e sociedade; sua função é "sistematizar a reação do conjunto 

sobre as partes do organismo social" (PEM:29). 
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grupo praticamente não se aventurou. Todos os seus membros escreveram em 

jornais, desde meados dos anos 1870, e a maioria deles publicou mais de uma 

obra de doutrina com subsídio do partido. Pereira Barreto escreveu quatro livros: 

dois volumes de As Três Filosofias: Filosofia Teológica (1874) e Filosofia 

Metafísica (1876); Positivismo e Teologia - Uma Polêmica (1880) e Soluções 

Positivas da Política Brasileira (1880); Ubaldino do Amaral publicou A Democracia 

Moderna (1887). Em 1887, os paulistas produziram várias obras em defesa da 

federação e do desmembramento do país: A Zona Paulista, de Francisco Eugênio 

Pacheco da Silva; A Pátria Paulista: Cartas de propaganda separatista de 

Joaquim Fernando de Barros; São Paulo Independente: Propaganda Separatista, 

de Martim Francisco, o filho; A Pátria Paulista, de Alberto Sales38 . 

No mesmo sentido, os gaúchos publicaram sequencialmente obras de 

cunho regionalista acentuado. Em 1881, Ramiro Barcelos publicara A Revolução 

Riograndense do Sul. Em 1882, Alcides Lima lançou dois livros de teor e mesmo 

títulos coincidentes com os de Assis Brasil: República Federal (1882) e História 

Popular do Rio Grande (1882). Assis Brasil foi o intérprete oficial dos gaúchos, 

escreveu O Oportunismo e a Revolução (1880); A República Federal (1881), 

República de Piratinim (História da República Riograndense) (1882) e A Unidade 

Nacional (1883). Tanto gaúchos quanto paulistas escreveram várias obras de 

recuperação de personagens e episódios da história brasileira pré-saquaremas. 

Todas as obras contém uma crítica ao status quo imperial e propõem vias 

de mudança. Dois livros condensam este proposito: A República Federal (1881), 

de Assis Brasil e o Catecismo Republicano (1885) de Alberto Sales. Subsidiados 

e distribuídos gratuitamente pelo Partido Republicano Paulista, tiveram alcance 

assombroso para o século XIX: o primeiro atingiu 6 edições até 1889, o segundo 

chegou à casa dos 1 O mil exemplares já na primeira (Vita, 1965). Sales escreveu 

antes, porém, um tratado completo do qual tanto o Catecismo como Ciência 

Política (1891) são resumos modificados. Política Republicana (1882) visa ser a 

"sistematização completa dos princípios fundamentais, que constituem a sua 

bandeira política", uma "teoria do partido republicano" (PR:ix), ao qual vem 

dedicado. A tarefa é então teórico-prática, construir um programa para a ação39
. 

É este livro que tomo aqui como congregando o ponto de vista dos federalistas 

38 A diferença dos demais grupos. federalistas científicos paulistas e gaúchos enfatizam o local de edição de seus livros, 
numa manifestação provincialista. 
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científicos. A República Federal, que traz basicamente os mesmos argumentos, 

serve como subsídio. 

Política Republicana se inicia com uma "exposição da moderna teoria 

política". O repertório da política cientifica fornece uma teoria sociológica da 

história e da política que dão a espinha dorsal do livro. É através deste repertório 

que o livro rompe com as principais formas de pensar do liberalismo estamental. 

O livro recorre a uma incrível variedade de autores e obras, inclusive a 

vários dos hits do liberalismo estamental, como Guizot, Tocqueville, Bluntschli, 

Laboulaye (PR:ix-x). Mas mesmo destes autores são mobilizados argumentos 

para a crítica do Império. Sales combate o ecletismo "metafísico"; o 

contratualismo e o utilitarismo, carentes de "comprovação histórica ou empírica" 

(PR: 27;34). Estilisticamente, o ponto mais notável neste livro é seu grau zero de 

romantismo, substituído pela aridez da língua comteana e da terminologia das 

ciências naturais. 

Do repertório da política científica, Sales chama diretament Comte, Littré, 

Spencer, Stuart Mill, Lastarria, Théophilo Braga (PR:ix-x) em apoio a seus 

argumentos. As teorias realmente operando são as que adotaram o "método 

positivo da filiação histórica" (PR:25), expurgando-o das considerações 

propriamente políticas de Comte40
: Littré, Spencer e Stuart Mill dão o esquadro 

geral para uma "moderna ciência política" que compõe o arsenal intelectual do 

livro. As transições são suaves: Comte e Spencer são associados por sua visão 

científica da sociedade, da história e da política. Spencer e Stuart Mill são 

aproximados pela ênfase no indivíduo e na competição como base da economia 

e da política modernas. 

A análise se compõe segundo uma hierarquia de perspectivas. A tese 

geral é a comteana: a evolução das sociedades é contrabalanceada pelo "espírito 

de conservação do estado" (PR: 13). A teoria sociológica identifica "leis imutáveis 

e permanentes" regendo a organização social. A unidade social básica é a 

família, onde se inicia a dinâmica da "economia social" e dos "organismos 

políticos" descrita por Comte: a oposição natural entre forças sociais de 

conservação ("interesse comum") e de renovação ("instintos puramente 

individuais") (PR: 42-5). De Comte vêm a tese da sociedade moderna como 

39 
Capítulos do livro tinham saído originalmente em A Luta, no. 3: 30/3/1882. 
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dividida em classes, conforme a posição dos grupos no processo de divisão 

social do trabalho: a "identidade de interesses" entre indivíduos leva à 

"cooperação para alcançarem para si o maior bem possível."(PR:50). A 

"diversidade das necessidades leva à constituição de classes, cada uma lutando 

por seus interesses" (PR:50). Isto gera o risco de fracionamento da sociedade. O 

estado nasce para regular os efeitos perversos da divisão do trabalho. O poder 

político tem por função manter a unidade social (PR: 57). 

A teoria da política que se segue não vem de Comte, mas de positivistas, 

os republicanos "oportunistas" Littré, Lastarria e Théophilo Braga
41

. O capítulo

"evolução histórica do poder governamental" constrói uma tipologia das formas de 

governo. Sales recorre a Bluntschli, como Nabuco, mas em sentido inverso: para 

contestar teses disseminadas entre a ala emperrada da elite imperial: a soberania 

baseada no direito divino e a tipologia aristotélica das formas de governo segundo 

a quantidade de pessoas investidas de autoridade. A partir do positivista chileno 

Lastarria se constrói a tese da soberania do povo: as formas de governo 

acompanham o desenvolvimento social, tendendo à "eliminação sucessiva dos 

privilégios anti-sociais" (PR:64). O "governo de privilégios", (monarquias absoluta 

e constitucional; repúblicas oligárquicas e as democráticas) perde lugar para o 

"governo semecrático", no qual o poder político é limitado por direitos individuais e 

sociais; nos quais os funcionários públicos são eleitos; há igualdade perante a lei 

e uma organização nacional da administração pública (PR:63-4). 

A versão de Littré para a lei dos três estados de Comte apresenta a 

evolução política do ocidente: governos teocráticos; repúblicas gregas e romana; 

império romano; monarquias francesa e inglesa; república francesa (PR:70-

104)42. A história moderna começa com a revolução francesa
43 - "pela primeira

40 
Isto implica não incorporar as análises políticas de Comte após o golpe do 18 Brumário. Outra prova é que Laffitte, que 

endossou a posição de Comte, jamais é citado. 
41 

Outros autores são mobilizados na construção da tipologica política: Littré/Comte para os governos teocráticos; 
Blustchili para as repúblicas gregas; Passy e Montesquieu para a república romana; Montesquieu e Littré para o império 
romano; Guizot, Buckle, Blunstschli e Rossi para a monarquia francesa; Buckle e Guizo! para a monarquia inglesa; 
Prevost-Paradol para a república francesa (PR: 70-104). De Guizo! vem a contestação do direito como única base racional 
para as formas de governo. De Passy vem citada a divisão da soberania em abstrata, coletiva, do povo, e concreta, 
investida nos poderes públicos. Esta última determinaria as formas de governo: a delegação integral e hereditária na 
monarquia e a delegação temporária na república (PR:59-60). Ao longo de República Federal aparecem Stuart Mill, 
Rousseau, Darwin, Comte; Bruyere; Cervantes; Girardin; Castelar; Naquet; Buckner,Lastarria, Buckle e Margall. 
42 

O Império Romano teria preparado o feudalismo através de "dois avanços para a humanidade", a abolição da 
escravidão e a criação do cristianismo (PR:80). A monarquia constitucional inglesa seria um "regime de transição", 
(PR:104), com a preponderância crescente do elemento democrático. A república gregas e a Terceira República francesa 
recém estabelecida são enaltecidas. A história acidentada da França é apresentada em mais minúcias: a crítica aos 
impérios de Napoleão e do "infame' Luiz Napoleão, que fora apoiado inicialmente por Comte, o elogio dos governos 
republicanos - comuna de 1789; a república de 1848 e a Terceira república - "acreditamos sinceramente em sua 
permanência" (PR: 101).Esta é também a sequência adotada contemporaneamente por Oliveira Martins e Mommsen. 
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vez, investido de sua verdadeira soberania, aparece definitivamente o povo ( ... )." 

(PR: 104) - e avança fixando-se num regime constitucional. A teoria da história 

indica uma tendência mundial à república. A monarquia representativa seria um 

falso equilíbrio de poderes, necessariamente instável (PR: 178), tendente a 

desaparecer, como estariam evidenciando Rússia; Itália, Espanha e Portugal 

(PR:183-5). A "ciência da sociologia" de Théophilo Braga (PR:17-8;20;24) 

demonstraria que o povo é a "única fonte de todo o poder político" e que o 

progressivo crescimento da participação das classes populares na política 

evidenciaria que "os governos tendem a tornar-se populares ou democráticos, na 

mais lata acepção do termo." (PR:23). Conclui que a "moderna teoria política" 

prescreve como melhor forma de governo aquela na qual a soberania natural é 

"inalienável e imprescritível, sofrendo apenas delegação,( ... ), por meio de 

indivíduos livremente escolhidos pelo povo com mandatos temporários e 

responsáveis diretamente por sua fiel execução. ( ... ) e exercício das funções 

governamentais, que se tornam acessíveis a todos, por meio de eleição" (PR: 

107-8, grifos do autor). Sales compatibiliza o arcabouço sociológico e histórico

positivista, a lei dos três estados à frente, com uma teoria democrática da política 

- portanto, nas antípodas do liberalismo estamental.

Outro raciocinio importante na composição do argumento é a constatação 

de que a sociedade moderna teria funcionamento econômico essencialmente 

distinto das sociedades tradicionais. Seriam a competição e o mercado seus 

estruturadores. Sales compõe uma teoria biologizante da competição capitalista. 

De Spencer, adota a tese de que "o caráter geral da agregação é formado pelos 

caracteres das unidades" (PR: 44), introduzindo, em seguida, a lei da população 

de Malthus e a teoria da seleção natural de Darwin (PR:56). A sociedade 

naturalmente "expurga" os menos aptos e "o governo deve deixar que se opere 

livremente o processo natural e constante de eliminação, em vez de constituir-se 

elemento perturbador da economia social." (PR:58). O estado não deveria 

bloquear a lei de concorrência e o livre exercício da atividade de cada indivíduo. 

Aqui, portanto, a defesa de Comte da coesão social através de uma 

"ditadura positiva" que controlasse o mercado cede lugar à uma combinação de 

teorias herdeiras ou avizinhadas do positivismo, mas que recusaram seus 

43 ªDepois que a liberdade civil e política recebeu da revolução francesa a sua sanção, traçara-se de uma vez para sempre
a linha divisória entre as sociedades antigas e modernas." (PR: 421) 
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corolários políticos. Sales segue defendendo a necessidade de assegurar a 

competição justa, mas com Stuart Milll (PR:345-446) - e subsidiariamente 

Tocqueville - não vê na intervenção do estado sobre a economia o caminho. Ao 

contrário, caberia proteger o cidadão, salvaguardar seus direitos individuais e 

políticos e sua liberdade de iniciativa econômica do arbítrio do estado. A divisão e 

limitação do poder político seria o modo moderno de garantir a liberdade. 

Contra a hierarquia imperial, Sales apresenta a sociedade moderna como 

essencialmente competitiva. E isto vale tanto para o mercado quanto para a 

política. 

Ao contrário do liberalismo estamental, não apresenta as formas de 

governo como universais, donde viria a superiodade formal de uma delas. A 

forma de governo deveriaa se adequar ao tipo de sociedade. Os critérios para 

avaliar esta relação vem de Stuart Milll: "1°. se facilita ou dificulta a realização do 

bem público, utilizando ou não as faculdades morais, intelectuais e ativas dos 

cidadãos,( ... ); 2°.se influe ( ... ) de modo a aperfeiçoá-las ( ... )" (PR: 345). Deveriam 

corresponder ao estado de desenvolvimento de cada país e aos "hábitos, 

costumes, instintos do povo, seus caracteres étnicos, seu grau de mentalidade e 

as influências climatéricas que o cercam; ( ... ). [Portanto,] só se pode determinar si 

uma forma de governo é boa ou má, não teoricamente, mas em relação às 

condições peculiares do povo que a aceita ( ... )" (PR: 345). 

É em relação a estes critérios que Sales mostrará neste livro e no 

Catecismo Republicano, como também Assis Brasil em A República Federal, que 

num país com a extensão territorial, a diversidade étnica, de clima, de atividades 

econômicas do Brasil, apenas um regime federativo pode salvaguardar a unidade 

nacional. O principal do raciocínio a favor da federação vem de Théophilo Braga 

(PR:25; 182; 214) e de Lastarria (PR:141)44
: "ainda que a federação só seja 

aplicável atualmente aos países que oferecerem desde já as condições étnicas 

ou históricas que a favorecem, não duvidamos afirmar que será ela a forma 

definitiva da república." (PR: 25). 

A segunda parte de Política Republicana trata de demonstrar a partir do 

repertório da política científica a "artificialidade" da monarquia brasileira e a 

necessidade de se adotar um regime republicano federativo. O título - "Crítica da 

4<4 Também autores que não se declaram republicanos são manejados em favor de conclusões republicanas: Spencer; 
Stuart Mil e Naquet (PR:165;155-7, 160:168). 
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Política Monárquica" - é revelador: confrontada com a "moderna teoria política", a 

monarquia brasileira evidenciará seus traços negativos e seu artificialismo. A 

história política da monarquia será apresentada como prova do divórcio entre a 

nação e o sistema político. 

A reconstrução histórica não chega a uma explicação genética, como a 

dos novos liberais. Não supõe uma herança colonial e um processo de [mal] 

formação da sociedade nacional que perdura como condicionante das relações 

sociais presentes. Embora estes temas compareçam em Política Republicana, 

eles vem mitigados de peso teleológico. O ponto de vista científico encaminha 

uma interpretação que privilegia a função e a adaptação da forma de governo à 

sociedade. Daí porque, ao contrário dos novos liberais e dos positivistas 

abolicionistas, o ponto de partida não é o processo de colonização, mas o 

momento de constituição do estado nacional: a transferência da Corte 

Portuguesa para o Brasil. 

O foco da análise está no processo de formação do estado, na construção 

das instituições políticas. 

A história brasileira, vista da ótica científica, revelaria a monarquia 

brasileira como instituição artificial, um "acidente" histórico - mesmo raciocíonio 

dos liberais republicanos. Tomando a nação como prévia ao estado nacional, 

num argumento genuinamente comteano, Sales descreve a adoção da forma 

monárquica pós Independência como uma "grande trama dinástica", que ao 

"poder das baionetas reais" (PR:253) teria sobrepujado a índole "democrática" da 

nação. A história brasileira seria, desde aí, o contínuo confronto entre estes dois 

pólos: a "tirânica" monarquia e o povo reprimido. As rebeliões coloniais e as 

revoltas regenciais seriam a prova empírica: nacionais versus portugueses em 

1822; exaltados versus moderados em 1831; liberais versus conservadores em 

1837; a Revolução Pernambucana de 1817; a Confederação do Equador; a 

Farroupilha ("República de Piratinim"
45

) de 1835 (PR: 463ss;252;274;281). Todas 

são recuperadas como manifestações da vontade popular contra o "despotismo 

imperial", compondo uma linhagem brasileira de republicanismo. 

Os eventos valorizados na história brasileira são todos antidinásticas e 

antisaquaremas. A Abdicação, "grande vitória popular", é elevada à verdadeira 

45 
A designação da Farroupilha como República de Piratinim e sua interpretação heroicizada, como levante popular contra 

o despotismo do Império que Sales adota vem de Assis Brasil. 
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data de fundação da nacionalidade (PR:280). O ato adicional, o código criminal e 

o código de processo são comemorados (PR:291 ). Entretanto, os acordos

conciliatórios do "partido republicano dos exaltados" com os moderados teria 

posto fim à dinâmica virtuosa da Regência. A "reação" - conservadora, que 

instaurou o Segundo Reinado com a Lei de Interpretação, é apresentada como 

"golpe" que sofreou o republicanismo natural do povo brasileiro. 

A crítica atinge toda a elite política imperial. O partido liberal não tem o 

papel sobranceiro de resistência, com que os novos liberais o descrevem. Para 

os federalistas científicos, liberais e conservadores são equanimemente 

responsáveis pelas instituições . do Segundo Reinado. Na Maioridade, na 

Conciliação e mesmo no racha da Liga Progressista, os partidos teriam dado 

prova de sua homogeneização crescente, da descaracterização de seus 

programas (PR: 294ss;472ss). Os liberais teriam sido coniventes com as regras 

saquaremas e com fortalecimento do poder moderador pessoal (PR:475). A 

constituição do Partido Republicano a partir da cisão liberal de 1868 (PR:478) 

seria a demonstração categórica da dissolução dos partidos imperiais e, com tal, 

mais um indício da progressiva decadência da monarquia "artificial"
46

. 

A reconstrução histórica procura demonstrar que a forma monárquica não 

resultou de uma "necessidade de ordem política e social", nem "teve a sua origem 

na vontade popular" (PR: 261 ). Foi "( ... ) à custa de tantas torpezas e de tantos 

crimes, que conseguiu vingar, no solo virgem da América, a planta exótica da 

monarquia!" (PR: 260). 

A formação do Brasil é desmembrada em dois processos independentes: a 

construção do estado e a formação da nação. Este é um deslocamento 

importante em relação ao liberalismo estamental. Separando o povo e a 

monarquia, Sales retira a sustentação das duas justificativas chave da elite 

imperial para seu regime político: o estado centralizado como condição da ordem 

e a forma monárquica como indissociável lógica e historicamente da formação da 

sociedade nacional. Reconstruida sob a ótica da política científica, a monarquia 

brasileira é caracterizada pela anaquia que prometia sanar: regime de exceção, 

48
Além do argumento de inadequação à índole do povo, Assis Brasil fundamenta o artificialismo monárquico, também a 

partir de Théophilo Braga: a monarquia pressupõe nobreza e coroa. isto é, feudalismo, regime social que nunca teria 
existido no Brasil (Assis Brasil, 1881). Note-se o antagonismo desta tese com a de Nabuco apresentada acima. 

167 



violento e discricionário
47

. De outro lado, a nação preexistiria à monarquia e 

segue ao largo de suas instituições. O povo não precisaria ser criado, mas 

incluído. A obra de Théophilo Braga permite a Sales concluir que apenas os que 

tem uma "falsa compreensão"(PR: 18) da política, como a elite imperial brasileira, 

querem manter regimes fechados: "o medo do povo é a base da política dos que 

governam sem critério científico" (Braga apud PR:20). 

Ao contrário do liberalismo estamental, que apresenta os problemas 

brasileiros como "fatalidades", e dos novos liberais e positivistas abolicionistas 

como herança colonial, os federalistas científicos os apontam como originários de 

decisões políticas tomadas à contrapelo da identidade nacional e da marcha da 

civilização. O grande problema não estaria na forma da colonização, nem no tipo 

de colonizador, mas na qualidade das lideranças políticas, que teriam optado por 

instituições inadequadas. Não há estadistas do Império. Os políticos que os 

novos liberais foram resgatar são depreciados: "Desgraçadamente para nós, 

nunca apareceu no Brasil um verdadeiro homem de estado"; "Em vez dos 

Washingtons, dos Jeffersons e dos Adams, apareceram os Evaristos, os 

Vergueiros, os Andradas." (PR:286; 288). 

A "estatura medíocre dos estadistas"(PR: 290) é efeito da prática do 

governo que "perturba" a lei de seleção natural do mais forte. No item "Aplicação 

de um princípio de Darwin", Sales argumenta que o filhotismo político faz dos 

postos públicos uma delegação geracional (PR: 367), fazendo com que tanto os 

postos administrativos quanto os políticos sejam ocupados pela "numerosa classe 

de afilhados": "favoritismo, nepotismo, ( ... ), farão desaparecer da luta os mais 

competentes, tanto pela sua inteligência, como pela sua independência" (PR: 

369). A monarquia geraria uma reprodução endógena da elite política, 

bloqueando grupos como os federalistas científicos. 

A adoção de uma forma "artificial", a incapacidade das lideranças políticas 

e as práticas patrimonialistas compõem o quadro de decadência (PR: 371 ). O 

termo aqui tem o sentido de Spencer, de involução, de movimento correlato 

contrário à lei de evolução. Não guarda, pois, o significado de desintegração de 

uma formação social que Nabuco empresta de Oliveira Martins e Mommsen. Se 

parece com o sentido dos liberais republicanos. A semelhança está também na 

47 
Contestando Uruguai que a defende como liberal (PR: 297), Sales argumenta que a própria Constituição está repleta de 

restrições à liberdade. 

168 



avaliação das instituições políticas do Império como defeituosas por princípio e 

inadequadas ao país. O problema crucial é a centralização: política, 

administrativa, fiscal, da atividade econômica, do ensino. 

A divisão de poderes desrespeita, argumenta recorrendo a Stuart Mill, a 

teoria política e a história, concentrando ao invés de dividir e limitar o poder 

político. A separação em três poderes estaria viciada pela presença de um 

quarto. O poder moderador desvirtuaria o sistema representativo. O sistema de 

referendo do gabinete pelo poder moderador e pelo conselho de estado, a 

câmara, que deveria ser a expressão nacional, ficaria sem nenhuma influência na 

política do governo (PR: 271 ). Ao contrário da crítica liberal dos anos 60, com a 

qual Sales dialoga aqui diretamente
48

, a interpretação não denuncia o 

desvirtuamento do poder moderador em poder pessoal; mas seu defeito 

estrutural, que gera despotismo (PR: 319; 358). Todos os corpos vitalícios 

serviriam à centralização política aniquiladora dos poderes locais. O conselho de 

estado seria "uma completa anomalia, inútil e imprestável."(PR: 338). O senado, 

instituição necessária à "estática" do corpo social (PR:328) como contrapeso da 

"dinâmica" da Câmara, não cumpriria sua função. A vitaliciedade faria das 

instituições monárquicas corpos que excluem as gerações mais jovens da tomada 

de decisões. Seriam o "centro de resistência a todas as inovações" (PR:335). 

A crítica do sistema representativo não se restringe à denúncia de sua 

ineficiência por causa da supremacia do moderador e ausência de opinião 

pública, como na tese liberal da "falsificação" nos anos 1860. A política positiva 

identifica três defeitos constitutivos, insanáveis pela simples correção do 

funcionamento. Primeiro, a desigualdade de representação entre províncias: o 

critério populacional para constituição do eleitorado produziria a supremacia de 

"quatro ou cinco províncias sobre as outras" (PR: 333). Segundo, o sistema 

eleitoral indireto e censitário restringiria o eleitorado. Sales endossa a sorites de 

Nabuco de Araújo, mas critica duramente a reforma eleitoral de Saraiva (1881), 

aplaudida por ter tornado elegíveis acatólicos, libertos e naturalizados, mas 

"profundamente conservadora e aristocrática" (PR: 485), que iria ampliar a 

participação da "classe dos empregados públicos" à custa de excluir os "mais 

48 Endossa as críticas de Zacarias ao poder pessoal, mas concorda com a tese conservadora de que a Constituição
prescreve o "reina, governa e administra". A polêmica em torno do interesse conservador em concentrar o poder nas 
instâncias vitalícias ou o liberal de delegá-lo às temporárias aparece para os Federalistas Científicos como "sutilezas· da 
'metafisica liberal" (PR: 328). 
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inteligentes e mais aptos" (PR:350)
49

. Terceiro, os partidos imperiais não se

organizariam com base em programas, mas em interesses 5°: "A posse do poder é 

a única aspiração que os alimenta( ... ). meros partidos pessoais( ... ). Não há uma 

idéia, um princípio, um único ponto de doutrina, que os separe e os distingua." 

(PR: 487). Isto estaria evidente nas questões cruciais - a eleição direta, a 

secularização do estado, a descentralização administrativa. Aí os partidos agiriam 

apenas como "obstáculos às reformas" (PR:460). 

A centralização administrativa dos saquaremas é criticada como mal 

correlato à centralização política e nisto o argumento segue de perto a crítica dos 

liberais aos conservadores. Citando Tavares Bastos, Sales condena a Lei de 

Interpretação que conferiu ao governo central a direção de todos os negócios 

públicos, criando um regime uniforme para municípios muito diferentes (PR: 383-

396). A argumentação desce à uma análise empírica do funcionamento do estado 

a partir de séries estatísticas
51

, com foco nas finanças e no sistema tributário
52

. A

maior reclamação dos federalistas científicos vai para o "sistema vexatório de 

impostos, que de há muito pesam iniquamente sobre este povo, exaurindo 

constantemente as melhores fontes de renda das províncias para encher 

anualmente as arcas do insaciável erário nacional ( ... )."(PR: 437). 

O ponto é que a centralização monárquia prejudicaria províncias com 

economia própria, como São Paulo e Rio Grande do Sul, drenando seus recursos 

para investimento nas "províncias decadentes" do norte: "Umas, apesar de 

consideravelmente desenvolvidas em seus recursos morais e econômicos, são 

consideradas de segunda categoria, enquanto que outras, muito inferiores e que 

49 "A maior parte dos indivíduos excluídos, senão todos, são pessoas que exercem funções manifestamente tendentes ao
estabelecimento da ordem e do desenvolvimento do organismo social.' (PR: 361). Sales refere-se aqui ao fato da lei de 
1881 ter estabelecido como comprovação de renda a apresentação de hollerits ou escrituras, que apenas funcionários do 
estado ou proprietários de terras e bens urbanos poderiam apresentar, dificultando o acesso de profissionais liberais 
urbanos. Assis Brasil argumenta no mesmo sentido: o censo excluía "as classes liberais", que não tem como atestar seus 
rendimentos. uma artimanha para excluir "a parte mais adiantada da sociedade" (RF:283). A influência oficial levaria ao 
parlamento "grandes mediocridades", que se dedicariam a "discursos vãos·, "exibições retóricas", enquanto os assuntos 
de relevo, "agricultura, comércio, reforma do ensino". ficam abandonados (PR:354). 
50 Os partidos monárquicos são avaliados como pertencendo à segunda das duas categorias de partido, de idéias e de 
interesse, de Tocqueville (distinção, aliás, muito citada pelos liberais nos anos 1860). Embora tendam a ser organizações 
"despóticas·. mostra que os partidos são um mal necessário nos governos livres (PR: 459). 
51 Esta parte do livro traz grande detalhamento técnico e várias séries de estatísticas de desempenho econômico. Este 
recurso não é comum à produção dos contestadores. lembra, antes. os tratadistas conservadores. 
52 A política económica que Rio Branco iniciara durante a guerra (PR: 445), aumentando impostos para financiar 
investimentos, seria uma estratégia de desenvolvimento ·artificial". Esta explicação vem de Afonso Celso, o financista do 
partido liberal. Apesar do "extraordinário desenvolvimento que nestes últimos anos tem tido as rendas nacionais" (PR: 
440), haveria um déficit permanente, resultado do desequilíbrio entre arrecadação e gasto (PR: 443-4). A "arbitrariedade" 
da prorrogação da vigência dos orçamentos (PR:440) e a má gestão financeira estaria sendo coberta por empréstimos 
externos e impostos. A crise econômica causada pela baixa do preço do café no mercado internaicional não poderia ser 
resolvida com impostos. 
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muitas vezes não vivem de seus próprios recursos, se acham na primeira 

categoria (PR: 387). 

Do mesmo modo que Nabuco, Sales elege São Paulo e Pernambuco. 

Entretanto, o paralelo não toma um ideal de boa sociedade como critério de 

avaliação, mas um "critério científico": estatísticas do desempenho econômico 

das províncias e do recolhimento de impostos ao governo central
53

. A conclusão é 

que a economia paulista estaria sendo sugada pela "enorme contribuição" ao 

governo central (PR:387), que desviaria o superávit de São Paulo para financiar a 

economia morta dos engenhos pernambucanos. Assim, os paulistas seriam 

duplamente penalizados pela centralização: tendo de desenvolver suas estradas 

de ferro, agricultura e fábricas de tecido (PR: 388) com seus próprios recursos e 

ainda ver seus recursos escoarem para o governo central. 

Este é o ponto crucial: apenas a federação poderia lidar com as diferenças 

entre estados, sem penalizar os mais vigorosos. A centralização mataria o vigor 

do país, fazendo com que todo empreendimento definhasse. 

O método científico prescreve ainda uma análise comparativa. Os efeitos 

deletérios da centralização monárquica sobre os "melhoramentos materiais" são 

apresentados por constraste, não com a referência usual aos Estados Unidos e à 

França, mas aos países da América Ibérica. Em todos os itens de infra-estrutura, 

como também na educação, as repúblicas vencem o Império. "E não obstante 

ainda se continua a dizer que nada temos a invejar a qualquer das repúblicas sul

americanas ( ... )"(PR: 438). No ensino primário, condição das "sociedades 

democráticas" (PR:403), o problema é ainda mais grave: o Brasil perde para 

todas as repúblicas americanas, dos Estados Unidos ao Paraguai, e para os 

principais países da Europa
54 

A comparação do desempenho brasileiro diante de outros países da 

América explicaria o fracasso da política imigrantista brasileira
55

. O problema não 

53 Os itens da comparação são: renda do correio geral; selo; imposto de transmissão de propriedade; remessa anual ao 
governo central. Compara ainda a renda anual de São Paulo com a do Maranhão entre 1869-1879, argumentando que os 
r.aulistas tinham acumulado o dobro (PR:389-391).

Sales mostra que em número de quilometres construídos, a rede ferroviária argentina é duas vezes maior que a 
brasileira. O fenômeno se repete para os télegrafos. No ensino superior, a Argentina, o Peru, o México e o Chile, com 
menos população que o Brasil teriam maior número de faculdades. mais modernas. Sales apresenta os números de 
escolas e a freqüência por província no Brasil em 1869 e em 1880 (PR:404-6) e os compara com população na escola 
primária nos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, França, Grã-Bretanha, Argentina, Espanha, Chile, Uruguai, Rússia. 
Brasil fica em último lugar (PR:407). Em seguida, compara também o gasto por habitante. Conclui que "O que se tem 
querido é manter forçadamente o statu quo, o emparamento, não obstante as grandes e profundas reformas, que se tem 
ultimamente realizado no sistema de ensino das nações adiantadas." (PR: 399). 
55 Apresenta números da emigração para os Estados Unidos entre 1861-1876 e também para Argentina e Uruguai
(PR:423ss). 
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estaria na oferta de mão de obra: a expansão do comércio; o excesso de 

população e a escassez de alimentos na Europa estariam criando correntes 

migratórias (PR:424). Também não endossa explicações deterministas e rebate 

diretamente a tese da determinação do clima sobre costumes e instituições de O 

Espírito das Leis de Montesquieu (PR: 417-8). Não seriam fatores atávicos, mas 

entraves institucionais que afastariam a imigração. O Brasil vedaria direitos 

plenos aos imigrantes. Os Estados Unidos teriam feito sua população crescer ao 

assegurar garantias de propriedade, segurança, consciência, trabalho através de 

uma legislação "civil e politica" protetora das "diferenças de raça, cor ou religião" e 

de "todos os outros direitos sociais" (PR:425). 

Duas instituições essenciais do Império são apontadas como óbices à 

imigração. A religião de estado é condenada por duas vias. Pela lei dos três 

estados, qualquer governo teológico seria extemporâneo: o "regime católico

feudal" teria sido abolido pela Revolução Francesa (PR: 300-1); assim, "a união 

da igreja com o estado importa uma doutrina energicamente condenada pela 

história" (PR: 302). Já do ponto de vista da "moderna ciência política", a restrição 

da cidadania plena apenas aos católicos é absurda: todas as religiões teriam 

"valor idêntico" e seriam assunto privado, estranho à órbita do estado (PR: 304). 

Assim, o Brasil andaria em desacordo com a história e com a ciência ao financiar 

a Igreja e ao exigir a profissão de fé católica para ocupação de cargos públicos
56

. 

A outra e principal instituição que bloqueia a atração de colonizadores é a 

escravidão. Como os novos liberais e os positivistas abolicionistas, os federalistas 

científicos atacam a racionalidade econômica e a justificação moral da 

escravidão, mas com ênfase invertida. Sales, como os liberais republicanos, vê a 

escravidão prinicipalmente como "grande erro econômico" (PR: 416). Seguindo 

Comte, distingue duas modalidades: a escravidão antiga, "normal", da moderna, 

uma "aberração"(PR:408) produzida pelo descobrimento e colonização do novo 

mundo
57 

e agravada por seu fundamento racial (PR:421). Sua institucionalização

teria sido consequência da centralidade de atividades econômicas sem futuro, 

56 Cita a lei Saraiva 1881, que revogou esta condição para candidatura, mas manteve o juramento cristão na posse 
(PR:309). "O Brasil fez sua constituição no estado anárquico de reação à revolução", o que teria produzido ·um misto de 
carolismo e ateísmo" (PR:307). 
57 Nisto o argumento anda próximo dos novos liberais: o "sistema colonial. ( ... ), longe de firmar-se nas condições de
liberdade e independência das novas possessões, foi procurar as suas bases no regime antieconõmico do trabalho 
escravo." (PR: 408). 
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trazidas com a monarquia: a mineração e o tráfico. Por cuja manutenção a elite 

política imperial, conservadores e liberais, seria responsáveis58
.

A escravidão seri� também multiplicadora de males sociais e morais, 

deletéria para a "mentalidade do povo brasileiro". A partir de Littré, apresenta 

seus prejuízos para a sociabilidade (PR:419). De Spencer, adota a tese do 

caráter deletério da mestiçagem, que produziria um "tipo mental sem valor'', uma 

vez que o africano estaria ainda no estado fetichista (PR: 422). Note-se que o 

argumento não é a degeneração física. O determinismo é sociológico e vem de 

Littré: "O homem não é certamente influenciado unicamente pelos agentes físicos 

( ... )"(PR: 417-8), o "meio social" seria decisivo. Daí porque o efeito negativo 

central da escravidão não estaria no clima ou na raça, mas na sua influência 

sobre o "caráter nacional": a "falta de energia", "a falta de originalidade, a 

indecisão política, o espírito de subordinação e de obediência passiva à ação 

governamental, são indícios evidentes do estado de abatimento a que tem 

chegado o intelecto nacional, devido não somente à influência asfixiante de 

nossas instituições políticas, como também à reação produzida pela escravidão 

africana." (PR: 423). Assim, a escravidão seria o complemento econômico e 

moral do regime político que mantinha a monarquia. 

Política Republicana argumenta que a história caminha em direção à 

organização científica do estado, significando república, federação e sufrágio 

universal59 . A análise das instituições monárquicas à luz da política científica 

evidencia a distância do Brasil em relação a este patamar. Sales conclui que 

Brasil estaria atravessando a mesma crise que Theóphilo Braga desenha para 

Portugal: um "período de dissolução", cuja raiz causal é a mesma: "Imposta pela 

força e pela violência, e completamente estranha às exigências de nossa primitiva 

organização social, a forma de governo que nos rege tem sido ( ... ) um obstáculo 

constante ao desenvolvimento do progresso nacional." (PR: 497). Tem "de tal 

modo corrompido os caracteres e abatido a consciência pública que, a 

58 O comércio de escravos teria transformado o africano em "nova mercadoria" (PR: 410), atividade rentável e durodoura 
graças à promiscuidade entre a elite política, particularmente os conservadores, e os traficantes (PR:411 ). "Surgiu então a 
classe infame dos traficantes,( ... ), a suprema razão do Estado lavrou a sua sanção ( ... ) inúmeras coortes de africanos, 
roubados indignamente a seus pátrios lares ( ... )" (PR: 409).Chegando ao poder em 1878, os liberais teriam reduzido o 
fundo de emancipação, tornado assim ineficaz. A lei do ventre livre é tomada assim como um ato pessoal de Rio Branco a 
mando do imperador (PR: 416) que não encontrou vontade política para ser executada. 
59 A forma republicana de governo estaria se disseminando no mundo por uma "espécie de contágio político" (PR:105): 
"Não há duvidar, portanto, de que a república tende a substituir por toda a parte a monarquia" (PR:24). 
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permanecer por mais tempo em vigor, acabará por aniquilar de uma vez a pouca 

energia que ainda resta à nação." (PR:248). A monarquia produz a decadência. 

As instituições do Segundo Reinado aparecem assim como inadequadas 

ao Brasil: "( ... ). depois de funcionar por meio século e de ser pacientemente 

experimentado ( ... ). Dever-se-á dizer e acreditar, ( ... ) que o vício está nos 

homens e não nas instituições? Dever-se-á sustentar ( ... ) que tal aparelho é 

exatamente o melhor ( ... ) à realização da evolução social e política de nosso 

país?" (PR: 373). 

A solução não estaria em "panacéias milagrosas", em mudanças 

legislativas, na "política medrosa e empírica" (PR:9;19). A reforma ideal para os 

federalistas científicos consiste em revogar as instituições saquaremas para gerar 

as condições para o capitalismo nacional e a democracia política (PR: 458). 

Concluem que o caminho brasileiro para a evolução deveria começar pela 

destruição do arcabouço político imposto pela colonização. "É preciso substituir a 

monarquia, que só produz o estacionamento e a morte, pela república federal, 

que é a vida e o progresso, dentro da ordem." (PR: 374). 

2. O repertório político-intelectual da contestação ao liberalismo estamental

As obras de cada grupo contestador guardam especificidades em seu 

desenho da crise do Império, enfatizando a herança colonial (novos liberais e 

positivistas abolicionistas) ou o regime político (liberais republicanos e federalistas 

científicos) como causas determinantes. Mas todas evidenciam que os principais 

recursos mobilizados para a interpretação do Império vieram do repertório da 

política científica e da tradição liberal nacional. 

O repertório da política científica fornece os termos, conceitos e as 

macroexplicações que geram a interpretação da conjuntura nacional como 

"decadência": como a crise de um padrão de sociedade e de um regime político. 

Os grupos contestadores incorporaram seletivamente elementos deste repertório 

conforme sua capacidade de, por um lado, permitir um diálogo com a tradição 

político-intelectual e com a ordem social brasileira e, por outro, de oferecer 

recursos de combate aos bloqueios políticos e sociais impostos pela sociedade 

estamental e de legitimar suas reivindicações por reformas. 

O ponto diz respeito ao uso. A disseminação de certos gêneros de 

argumentos obedeceu à necessidade dos grupos de: a) interpretar os rumos da 
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mudança social, dando respostas aos dilemas estruturais (particularmente a mão 

de obra e a organização política) expostos no debate público a partir da cisão da 

elite; b) exprimir as insatisfações e anseios políticos dos diferentes grupos 

excluídos ou parcialmente incluídos de contestadores; c) combater o liberalismo 

estamental dos saquaremas de forma alternativa ao publicismo liberal. A 

mobilização de certos recursos do repertório político-intelectual forneceu aos 

grupos uma linguagem comum pela qual experiências particulares de 

marginalização se converteram em ação política coletiva. Neste sentido, foi 

decisivo na passagem do estado de descontentamento difuso com a ordem 

imperial para uma situação de contestação política. 

A linguagem e o esquema conceituai das ciências sociais forneceram aos 

contestadores modos de expressar sua crítica e seu distanciamento em relação 

aos modos de pensar do regime. Primeiro uma teoria da história 

sociologicamente formulada. Da perspectiva científica, materialista sobre a 

sociedade, comum às teorias da segunda metade do século XIX, os grupos 

contestadores retiveram o diagnóstico sociológico de um movimento de mudança 

em escala mundial. Uma lei de evolução universal organiza as sociedades 

conforme padrões sucessivos de produção, sociabilidade, instituições políticas e 

formas de pensar. Segue-se daí uma teleologia: e a associação entre 

modernidade e mudança, a crença no progresso social, conforme estágios de 

evolução. A mudança social e política aparece como necessidade. A história tem 

sentido de desenvolvimento econômico; complexificação social; secularização 

das instituições; expansão da participação política; racionalização do estado. A 

classificação das sociedades em graus de atraso e civilização, obedece três 

quesitos básicos correlacionados: a pujança de sua economia, sua vida mental e 

moral, a forma de seu estado. Esta nova perspectiva leva a uma reinterpretação 

da história nacional que reavalia o processo de colonização e de formação do 

estado-nação e insere o país numa história mundial. A noção de história 

saquarema como desenvolvimento de uma essência dada na origem, que a 

filosofia de Cousin propagara fica comprometida. A tônica passa a ser a 

aceleração do tempo, a obsolescência das instituições e dos modos de pensar e 

de agir das sociedades aristocráticas. Civilização significa modernização. Este 

sentido é francamente incompatível com a quase a-historicidade das formas 

monárquicas e deságua na constatação da incompatibilidade entre os 
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fundamentos da sociedade monárquica e a modernidade. É assim que a 

conjuntura brasileira aparece como crise "inevitável" da decadência do ancient 

régime e prenúncio de uma mudança da estrutura social e de abertura do sistema 

político. 

O segundo ponto, associado a este, é uma teoria da mudança política. Em 

oposição à política das personalidades excepcionais glorificada no início do 

século (Rosanvallon, 1985), o novo repertório apresentava a política como 

racional e passível de planejamento, uma "política científica", que aplicaria o 

saber sociológico na condução dos negócios do estado (Hale, 1989). A política 

científica veiculava a confiança na capacidade da ciência em solucionar questões 

sociais e políticas e em regrar a transição de um padrão de organização social 

para outro, impedindo a anarquia que poderia advir da quebra da ordem. Oferecia 

também aos contestadores instrumentos de explicação da sociedade nacional 

alternativos à filosofia da política que orientou a fundação das instituições do 

Segundo Reinado. Por este parâmetro, o Brasil aparecia em meio aos impasses 

e dilemas de uma "crise de transição": da economia escravista ao trabalho livre; 

de um regime político aristocrático a outro mais democrático; de uma monarquia 

católica a um estado laico e representativo. Esta reavaliação da história brasileira 

e das opções estruturais de sua elite política deslegitimava o liberalismo 

estamental e as instituições saquarema. 

Do novo repertório político-intelectual os grupos contestadores retiraram 

parte de seu arsenal interpretativo - esquemas explicativos, formas estilísticas, 

conceitos e metáforas - que permitiu a subversão da tradição liberal-romântica 

inventada pelos saquaremas. 

Através da política científica, os contestadores inseriam o Brasil num 

movimento mundial e numa escala evolutiva, comparando o desempenho do país 

com outras nações e com um movimento universal de diversificação econômica, 

abertura do sufrágio, alargamento da educação, valorização da ciência. Neste 

sentido, o interesse dos contestadores pela reflexão e experiência estrangeira 

pode ser lido, não como deslumbramento provinciano, mas como constituição de 

uma perspectiva comparada: os países usualmente citados estavam 

atravessando crises que os contestadores consideraram similares à brasileira. 

Muitos deles, como vimos no capítulo anterior, tinham viajado pela Europa e pela 

América, o que lhes permitiu pensar o Brasil comparativamente. A geração 70 foi 
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decisivamente impactada pelos fatos novos das décadas de 1870 e 1880 que 

também chegavam ao Brasil graças à modernização e expansão das 

comunicações iniciada por Rio Branco: os Estados Unidos e a Argentina estavam 

reconstituindo sua formação populacional; novos estados nacionais se 

consolidavam: a Itália, a Alemanha; guerras civis, como a americana e a francesa 

(comuna), tinham acarretado efeitos político, social e econômico devastadores. 

Havia ainda as trocas de regime, na França e na Espanha e as reformas 

institucionais na Inglaterra, na França e em Portugal
60

. A independência de Cuba

e o curtíssimo Império mexicano fizeram da América um continente de 17 

repúblicas, com o Brasil fazendo o papel de exceção. Na Europa dos anos 1870 

havia, em contraste, apenas a Suíça e a França imersas em meio a monarquias 

constitucionais, várias delas sob ameaça de queda (Hobsbawn, 1996:22-3). 

Os contestadores também geraram parte de seu repertório a partir de uma 

resignificação da tradição nacional. Construiram uma reinterpretação da tradição 

(Swindle, 1986) político-intelectual nacional. A reapropriação consistiu no manejo 

da história e dos símbolos do Império no sentido de combatê-lo. Erigiram uma 

linhagem de reformadores alternativa à da elite imperial, recuperando episódios e 

personagens da história nacional que tinham sido soterrados pela construção da 

identidade nacional pelos saquaremas. Movimentos derrotados como a revolução 

pernambucana de 1817 e o liberalismo da Regência, expurgados na história 

oficial, são revalorizados por todos os grupos. 

De outro lado, desmontaram a definição indianista de identidade nacional, 

núcleo da tradição inventada dos saquaremas. A crítica ao romantismo está na 

forma, com a absorção da prosa científica, de suas metáforas e imagens, 

especialmente através do romance naturalista francês que se construia com a 

Terceira República. Está também na subversão dos temas. Os romances 

científicos, que muitos membros dos grupos de contestação escreveram, 

elevaram à matéria literária os homens livres pobres, os mulatos, como nos 

romances de Aluísio de Azevedo (O Homem, 1887); os estudantes, de O Ateneu 

(1888); as mulheres cultas de A Carne (1888); criam novos tipos nacionais, que 

incluem a gama de excluídos na autoimagem do regime monárquico. Estes 

60 Muitos dos contestadores acompanharam as mudanças in loco. Nabuco (1900) rememora os discursos de Thiers no
senado francês. os debates parlamentares ingleses e a campanha eleitoral americana de 1877; Lemos (1879-1880) relata 
em cartas os comícios de Gambetta, as aulas a operários de Laffitte. Tibiriça perdeu a mãe, francesa, na Comuna de 
Paris (Soares Jr, 1958); Rebouças se impressionou com a Itália sob Cavour (Carvalho, 1998). 
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romances, minuciosamente descritivos, sociológicos, rompiam com a estetização 

da sociedade imperial que os romances de Alencar tinham nutrido. O 

desvelamento das "patologias" da sociedade estamental e escravista como 

"patológica"
61 

se exprime nos vários ataques que a geração 70 lançou contra a

maior expressão cultural do universo saquarema, José de Alencar. Numa destas 

polêmicas, Nabuco denunciou exatamente o idealismo da nação inventada como 

fusão de tupis e portugueses e denunciou que havia aí uma estratégia deliberada 

de limpar a história nacional da mácula da escravidão (Alonso, 1996). Contra o 

indianismo, se recupera também o lastro cultural da ex-metrópole, através de 

Camões (vide capítulo 4). 

O repertório político-intelectual não comparece para corroborar análises 

abstratas, mas na formulação de uma teoria da história e de uma explicação do 

modo de funcionamento da sociedade brasileira. Não é a estrita filiação 

doutrinária que explica o recurso a certos elementos dele. Os critérios de seleção 

são políticos. 

Este repertório ajudou os contestadores a rechaçar a justificação do 

regime político tanto pelo direito divino do monarca quanto pela hierarquia social 

e racial; a negar a desigualdade natural entre os indivíduos como base legítima 

da hierarquia social e da restrição da política a um estamento - os cidadãos 

proprietários; a contestar a religião de estado como fator de paz social. Os 

diferentes grupos construíram a partir deste universo uma crítica aos 

fundamentos sócio-econômicos da sociedade interpretados como herança 

colonial. Identificaram as principais instituições saquarema como obstáculos para 

o desenvolvimento do país: a religião de estado; a escravidão; as práticas

clientelistas, a patronagem ao invés de critérios de mérito no preenchimento dos 

cargos públicos, o favorecimento do estado a certos grupos sociais, a 

inautenticidade do sistema representativo; a corrupção dos partidos; a ineficácia 

do sistema de ensino básico e superior. 

Estes elementos permitem afirmar que a produção intelectual não era 

alheia à realidade nacional e que os critérios de seleção de argumentos no 

repertório estrangeiro não residia na consistência teórica da combinação de 

81 
Não é meu objetivo avançar aqui na análise da produção literária. Veja-se. todavia, a apreciação no calor da hora de 

vários destes romances em Romero (1888) e uma interpretação em Cândido, 1991. 
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autores e teorias e sim na sua relevância para "clarificar" a conjuntura brasileira e 

evidenciar linhas de ação política até então inauditas. 

O movimento "intelectual" contemporâneo à crise do Império constitui 

modalidades de contestação a instituições, práticas e valores fundamentais da 

sociedade imperial. Sua identidade não se constrói pela adesão a um corpus 

doutrinário fixo, mas pela postura de crítica ao status que imperial, aos seus 

modos de pensar e agir. Trata-se de um ataque coletivo à lógica excludente do 

liberalismo estamental, à definição indianista da identidade nacional, à 

organização escravista da produção, ao tradicionalismo e ao caráter oligárquico 

da sociedade imperial. A divisão doutrinária entre positivismo, spencerianismo, 

darwinismo social, novo liberalismo e a separação entre política e vida intelectual 

dificulta a percepção desta unidade essencial: os escritos e as atividades de 

liberais republicanos, novos liberais, positivistas abolicionistas e federalistas 

científicos compõem modalidades de contestação do status quo imperial e de 

demanda por reformas estruturais. 

Então, melhor que definir o movimento por preferências intelectuais - de 

pureza indemonstrável, como vimos na Introdução - é nomeá-lo a partir de sua 

característica central, como reformismo. O termo permite evidenciar o caráter 

igualmente constitutivo das formas de contestação política às instituições 

monárquicas e de contestação intelectual ao liberalismo estamental, e enfatiza o 

propósito não-revolucionário do movimento. 

3. O sentido da contestação: a reforma da ordem saquarema

No início dos anos 1870, a elite imperial formulara seu dilema político 

como uma opção entre reformas moderadas e paulatinas e a postergação de 

alterações de qualquer ordem como meio de salvaguardar as instituições centrais 

do status que imperial. A decisão era, pois, sobre reformar ou conservar. 

Os grupos de contestação dos anos 1880 redefiniram este debate. A 

perspectiva comparada, o acesso ao repertório da política científica e a 

resignificação da tradição político-intelectual nacional deram os instrumentos para 

questionar o liberalismo estamental e geraram explicações para os problemas 

brasileiros cujo fulcro era a detecção de uma "crise" da ordem sociopolítica 
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legada pela colonização. Ao construir novas interpretações do Brasil, repuseram 

a questão como opção entre modalidades de reformas imediatas. 

A pauta de reformas demandadas pelos grupos contestadores pode ser 

reconstruída a partir de suas obras, como também das circulares eleitorais e 

manifestos que lançaram em meados dos anos 1880
62

. O ponto de partida dos

contestadores eram os pontos negativos da pauta de reforma política dos 

protestos liberais dos anos 1860: a supressão ou esvaziamento político dos 

postos vitalícios (poder moderador; senado; conselho de estado); judiciário 

independente do executivo, que garantisse a lisura das eleições; a 

descentralização político-administrativa e tributária. 

Mas a tônica é bem mais radical. Assim, o programa de secularização das 

instituições ultrapassa a separação igreja/estado, implica neutralizar parte 

significativa do controle social e moral que a igreja católica exercia sobre a 

população: o registro civil de nascimento casamento e óbito: cemitérios civis; 

abolição da religião de estado; liberdade de exercício público de quaisquer 

cultos
63

. A contraparte política estava na retirada das eleições de dentro das

igrejas, na laicização do ensino e nos direitos políticos plenos para adeptos de 

qualquer credo. Queriam um estado completamente laico. 

O programa de extensão da cidadania também ultrapassava a pauta 

liberal. Primeiro, na expansão dos direitos civis a estrangeiros e escravos. Uma lei 

de naturalização, independentemente de profissão ou capital, é defendida por 

todos os grupos em termos de ampliação da cidadania mas também de 

liberalização dos negócios no Império. A variação principal está entre os 

positivistas abolicionistas que têm aí uma reação nacionalista (a imigração 

desfiguraria a identidade nacional, e protecionista) querendo evitar a competição 

da mão de obra estrangeira com o ex-escravo nacional. O "regime de liberdades" 

correntemente enaltecido pelos contestadores significa garantias legais para 

62 
Para construir este item utilizei, além dos livros supra-citados, os seguintes manifestos: dos liberais republicanos: 

Manifesto Republicano; Circular aos Srs eleitores do 1o. distrito do município neutro (10112/1885); Ao Partido Republicano 
(22/05/1889); Assembléia do Partido Republicano (3/07/1873). Dos federalistas científicos paulistas: Partido Republicano. 
Programa dos Candidatos - Eleição na Província de São Paulo, 1881; Política Republicana; Bases para a Constituição do 
Estado de São Paulo (1873) e o Manifesto Republicano (1880). Para os federalistas científicos gaúchos Bases do 
Programa dos Candidatos Republicanos (1884); Liberdade Vitoriosa (16/08/1884). Para os positivistas abolicionistas: A 
Uberdade Espin'fual e a Organização do Trabalho. Considerações histórico-filosóficas sobre o movimento abolicionista. 
Exame das idéias relativas a leis de organização do trabalho e locação de serviços. Programa das reformas mais urgentes 
(21/04/1888); Positivismo e escravidão moderna (1884); Normas Republicanas. Manifesto do Partido Republicano de 
Pernambuco (11/12/1888) e Fórmula da Civilização Brasileira. Para os novos liberais: Manifesto da Sociedade Brasileira 
Contra a Escravidão (1880); O Abolicionista (1880); O Abolicionismo (1880); Garantia de Juros (1874); Agricultura 
Nacional- Estudos Econômicos (1883); Nacionalização do Solo (1884). 
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todos os cidadãos: liberdade civil, religiosa, de imprensa e tribuna; o veto à 

censura; o habeas-corpus pleno. 

Todos os grupos propõe uma reforma do estado. O novo formato prima 

pela descentralização administrativa e pelo liberalismo econômico. Para liberais 

republicanos, federalistas científicos e novos liberais, a ênfase está no liberalismo 

econômico: a livre concorrência, a liberdade bancária, a liberdade de comércio e 

de indústria. Federalistas científicos e novos liberais condenavam a intervenção 

excessiva do estado na economia, demandando condições para o 

desenvolvimento da "livre iniciativa". O papel do estado não deveria ser o de 

investidor direto, de agente econômico, a não ser na infra-estrutura de 

comunicações e transportes (telégrafos, estradas de ferro e correio). Sua 

intervenção é requerida principalmente no nível da legislação, garantindo os 

negócios, as condições para o capitalismo - por exemplo, a reforma da lei 

hipotecária e a formação de bancos de crédito para a lavoura, como queriam 

federalistas científicos paulistas e liberais republicanos. Também por razões 

econômicas, federalistas paulistas e positivistas abolicionistas pernambucanos 

pedem tributação provincial. Já novos liberais e federalistas científicos do Rio 

Grande Sul pedem um imposto territorial, como meio de promover a 

generalização da pequena propriedade. 

A política externa expressa como os grupos veêm a inserção do Brasil no 

"concerto das nações". Todos condenam o belicismo saquarema, que coibiu as 

rebeliões provinciais dos anos 1840, fez as guerra da Cisplatina e do Paraguai e 

manteve vários contenciosos na América do Sul. A política de intervenção 

americana, levada a cabo por uma casa dinástica européia em meio a repúblicas 

recebe crítica radical de todos os grupos, que primam por um americanismo 

pacificista, preferindo o arbitramento dos conflitos ao invés da guerra e falando de 

"solidariedade continental" (liberais republicanos); de "cooperação americana" 

(novos liberais); de "fraternidade entre os povos" (positivistas abolicionistas). 

A "questão social' não era consensual. Os liberais republicanos queriam 

abolição gradual da escravidão. Os novos liberais, os positivistas abolicionistas e 

os federalistas científicos gaúchos defendiam a abolição imediata e sem 

indenização, mas não chegaram a um ataque ao direito de propriedade. Os novos 

63 
Precisamente na contramão dos conservadores emperrados, como Paulino, que queria instituir uma faculdade de 

teologia (Barros, 1959). 
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liberais continuavam a formulação do liberalismo estamental: a propriedade como 

um direito garantido pelo estado - ··concedo o princípio que o Estado deva entrar 

em acordo para indenizar a propriedade escrava, legalmente possuída." 

(OA: 156). Mas a ilegitimidade e mesmo, em parte, a ilegalidade de tal 

"propriedade" daria ao estado o direito de "desapropriação" (OA: 158), sem 

indenização: ... a vista dessa teoria nenhum país pode subir um degrau na escala 

da civilização e da consciência moral se não tiver com que desapropriar a sua 

imoralidade e o seu atraso." (OA: 156). Os positivistas abolicionistas 

abandonavam a formulação do liberalismo estamental do direito à propriedade 

como condição da liberdade individual: o respeito à propriedade seria uma função 

de seu uso. O trabalho humano forçado seria imoral, logo, a plena justiça, estaria 

numa impossível indenização ao escravo, através de um repatriamento ou da 

criação de uma pátria nova, como o Haiti de Louverture (FCB:134)
64

. O prejuízo

econômico dos proprietários fica em segundo plano diante do prejuízo social da 

coletividade em manter a escravidão. A questão era difícil para os federalistas 

científicos. Nos textos estudantis no início dos anos 1880, Sales, Lessa, Assis

Brasil, Castilhos defendiam abertamente a abolição imediata (vide capítulo 2). A 

opção pela política partidária obriga o tom menos incisivo e mesmo esquivo 

acerca da questão
65 

em Política Republicana, como também em Soluções

Positivas da Política Brasileira de Pereira Barreto e em República Federal de 

Assis Brasil. Embora abolicionistas, enfatizam a imigração espontânea (PR:426), 

não a abolição imediata, para não se incompatibilizar com sua base social, os 

fazendeiros. A solução é a federalização: resolver o assunto província a província. 

O ponto correlato era a imigração. Os federalistas científicos do Rio 

Grande defendiam, com os novos liberais, a atração de famílias européias que 

viessem com seu próprio pecúlio. Os federalistas científicos de São Paulo 

queriam que o governo central subsidiasse a vinda dos europeus e os liberais 

republicanos visavam prioritariamente mão de obra para a lavoura, 

subvencionando uma imigração proletária de chineses. As duas modalidades, "de 

colonização" ou "proletária", tinham implicações para a formação da 

6�"No Brasil, o produtor é escravo, importa libertá-lo previamente: tais são os verdadeiros termos do problema. Pode haver
divergências nas resoluções a adotar para atingir semelhante desideratum: em caso algum, porém, deverá prevalecer a 
consideração da ruína possível dum punhado de escravocratas.' (PEM: 3). 
65 As Bases para a Constituição do Estado de São Paulo (1873) resguardavam o direito de propriedade "salvo o caso de
desapropriação por utilidade pública ( ... ) com prévia indenização" (PR:559). O programa de Política Republicana (430ss) 
em parte repete as Bases. 
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nacionalidade: viriam completá-la. dando-lhe feições mais "americanas", criando 

uma classe média agrícola, como sonhava Rebouças, ou reproduzindo a divisão 

entre trabalhadores e elite, como na solução de Bocaiúva. Os positivistas 

abolicionistas refutaram as duas alternativas. argumentando que a reforma 

agrária não geraria eficiência econômica e criaria um empecilho na relação entre 

as duas classes em que a sociedade se divide "inevitavelmente". 

O modelo de sociedade desejável implícito na solução para a questão do 

trabalho imbricava diretamente com o ensino. Os grupos contestadores eram 

todos acordes com a necessidade de educar o povo para a economia como para 

a política. E nisto estava sua grande distância com os saquaremas, que 

protelaram sempre a generalização do acesso às letras, mantendo a 

centralização do sistema de ensino. Os contestadores propunham ampliar a 

abrangência do sistema liberalizando o direito de abrir escolas: a iniciativa privada 

chegaria onde o estado nunca lograra chegar. Mas o estado devia ainda manter 

seu espírito civilizatório, responsabilizando-se pela educação básica para a 

cidadania, e a educação técnica para o mercado de trabalho66
. 

A reforma das instituições políticas no sentido de abertura do sistema 

político é o ponto visceral. A mudança dos critérios de representação era crucial 

para federalistas científicos, que propunham a proporcionalidade populacional. 

Federalistas científicos paulistas e novos liberais demandavam o fortalecimento 

da câmara dos deputados. Positivistas abolicionistas da Corte e de Pernambuco 

defendiam um executivo forte e um congresso fraco. Em complemento, a 

extensão do sufrágio: os liberais republicanos mantinham excluídos analfabetos e 

queriam maior peso para eleitorado urbano; federalistas científicos gaúchos e 

paulistas eram os únicos a demandarem verdadeiramente o sufrágio universal 

(analfabetos incluídos e extensão paulatina das mulheres). Os positivistas 

66 Os federalistas científicos demandavam liberdade de ensino para todos os níveis, ficando sob responsabilidade estatal
apenas o ensino primário, gratuito e leigo (mas não obrigatório para não contrariar liberdade individual, PR:133) para 
formar o cidadão e o profissional. Os positivistas abolicionistas (Mendes.1883) propuseram, ao contrário, a expansão do 
ensino básico com leitura. escrita, contabilidade e artes liberais e extinção de escolas normais e colégio Pedro li; escolas 
de medicina prática. politécnica e direito (restrito ao estudo da legislação). O modelo dos novos liberais está no relatório de 
instrução pública de Rui Barbosa (1882) que previa cursos secundários e superiores profissionalizantes e ensino público 
primário obrigatório. Previa também obrigatoriedade do ensino para os 2 sexos de 7 a 13 anos; recenseamento anual da 
população em idade escolar pelo juiz de paz; criava um jardim de infância; incluía ensino de sociologia, história e literatura 
nacional e ciências nas escolas normais; previa um museu pedagógico nacional e de uma escola nacional de arte 
aplicada; criava uma diretoria geral e um conselho de instrução pública, um fundo escolar, com receita vinculada; 
conselhos paroquiais; um jardim botânico e zoológico; escolas profissionais; cursos especializados de nível secundário de 
finanças, comércio, agrimensura, direção de trabalhos agrícolas, maquinista, industrial, relojoaria e instrumentos de 
precisão; mecanismos que assegurassem lisura dos exames; propunha faculdades provinciais. Embora a ênfase seja 
técnica, os curricula propostos discrepavam pouco do padrão do Império, permaneciam enciclopédicos (com música, 
artes. línguas etc em todos os anos, a especialização em apenas um). 
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abolicionistas divergiam dos demais ao falar em deveres políticos, neste sentido
estavam mais próximos do liberalismo estamental, continuando a pensar no voto
como função social ao invés de direito individual. Mas também defendiam a
mudança mais radical: um regime plebiscitário de deliberação.

Todos eram federalistas, significando com isso uma descentralização
político-administrativa radical. Há uma associação entre a defesa do regime
federativo e a modernização econômica. Os contestadores atribuem a pujança
econômica dos Estados Unidos à sua organização federativa. A federação
exprime sobretudo o antagonismo comum para com a centralização monárquica,
não um projeto compartilhado e bem delineado do que deva ser o regime
federativo. Significa um semi-separatismo e uma organização municipalista para
federalistas científicos paulistas 67 e gaúchos, uma descentralização moderada
para os liberais republicanos, e "progressiva" para novos liberais, que queriam
uma monarquia federalizada (vide o projeto de Nabuco em 1885). Os positivistas
abolicionistas queriam uma confederação progressiva de estados independentes,
as "pátrias brasileiras".

A exceção dos novos liberais, todos os demais grupos entenderam que as 
·1

reformas desaguariam na república: forma moderna, americana, inclusiva, cujas /
qualidades suplantariam a monarquia arcaica, européia, restritiva. Esta república
seria "democrática" para os liberais republicanos e para os federalistas científicos
paulistas, um regime de sufrágio: um homem, um voto. E seria uma ditadura
republicana, um presidencialismo forte, um regime de salvação nacional, para
positivistas abolicionistas.

As reformas da pauta dos contestadores inovavam em pontos cruciais. O
denominador comum está em reformas estruturais: um novo regime de regulação
do trabalho; a secularização das instituições; a extensão de direitos civis, políticos
e sociais; a reforma das instituições políticas; a ampliação da participação
política; a descentralização política, administrativa e tributária; a modernização
econômica.

O federalismo e o abolicionismo foram as respostas mais gerais dos
grupos contestadores à conjuntura de crise do império. Cada grupo preservou
uma meta central, que orientou sua conduta: a dos liberais republicanos foi a

67 Defende que as câmaras tenham direito de organizar o orçamento municipal e de criar impostos; sejam as responsáveis 
pela instrução primária e pela polícia muncipal (PR:392-6). 
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república, a dos novos liberais foi a abolição; federalistas científicos de São Paulo 

e do Rio Grande do Sul demandaram sobretudo uma república federativa, 

enquanto os positivistas abolicionistas da Corte e de Pernambuco sobrepuseram 

as duas pautas, a abolição e a república. 

Embora com diferentes ênfases, o sentido das demandas dos 

contestadores era, em uma palavra, a contestação dos princípios do liberalismo 

estamental e das instituições da ordem saquarema. 

Este sentido negativo compartilhado se desdobra em diferentes ideais de 

sociedade. 

Para liberais republicanos e federalistas científicos, a utopia era antes de 

tudo republicana. O ponto nevrálgico era garantir a expansão da participação 

política na tomada de decisões. Os liberais republicanos sonhavam com uma 

"democracia americana". A compatibilidade do Brasil com a civilização moderna 

viria pela implantação da república, de um "regime de liberdades públicas", que 

garantisse a cidadania plena, de uma federação política, adequando a forma de 

governo ao território. O papel do estado decrescia diante da pujança da 

sociedade. A descentralização da política e dos negócios aparece como 

imperativo moderno - "No mundo moral como no mundo físico só a divisão do 

trabalho pode fecundar e desenvolver a produção."(Bocaiúva, 29/06/1873). A 

gestão devia ficar a cargo de uma elite selecionada por seus méritos individuais, 

de modo que os "altos postos da administração e da diplomacia sejam confiados 

aos homens aptos pelo seu caráter, pelo seu saber e pelo seu patriotismo 

( .. )."(Bocaiúva, 1874). A "democracia americana" era sobretudo liberal: incluía um 

novo regime eleitoral, com sufrágio universal, a completar-se pela pedagogia da 

imprensa, pela propaganda partidária, pela educação popular. O regime político 

geraria seu próprio povo. Mas a América dos liberais republicanos deixava de fora 

a "questão social". A escravidão era o problema do tempo, de encontrar uma 

fórmula de "chegar à abolição sem transtornar a propriedade agrícola, sem 

ofender aos direitos e interesses envolvidos ( ... )."(Bocaiuva, 15/08/1881). A 

reforma política era independente da reforma da economia. 

Os federalistas científicos queriam uma "organização científica do estado". 

Os Estados Unidos (PR:199) fornece o modelo: a república federativa
68

, com 

68 
Seguindo Stuart Mill, Sales argumenta que o Brasil possuía as condições para tomar-se uma federação: a necessidade 

comum às províncias de segurança contra inimigos externos (PR:212); equivalência aproximada em população, território e 
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divisão de poderes: um executivo eleito diretamente, e com funções de sanção e 

veto; duas câmaras legislativas independentes, com número de senadores fixo 

por estado e de deputados proporcional à população (PR:531ss); judiciário 

autônomo com um supremo tribunal federal. O equilíbrio do sistema não viria da 

adição de um poder moderador - "apêndice inútil' (PR:143), mas da 

descentralização política e da delegação temporária
69

. O regime eleitoral é a

pedra angular do sistema: o sufrágio universal sem restrição por instrução ou 

renda permitiria representar todos grupos sociais conforme sua distribuição 

populacional
70

, abriria as "as portas do parlamento a todas as inteligências sem

distinção de classe, religião, cor ou raça. ( ... ) sem distinção de casta ou condição 

pecuniária" (PR:359). O argumento se apoia em Théophilo Braga e Littré. O 

modelo dos federalistas científicos é uma sociedade de mercado com 

descentralização administrativa e tributária e democracia política. Especialmente 

para o grupo paulista. O grupo gaúcho irá se dividir - depois da instauração da 

República - quanto ao último item: o regime de salvação nacional, autoritário, de 

Castilhos, e o regime democrático de Assis Brasil. Em todo caso, a principal 

função do estado seria auxiliar o "desenvolvimento espontâneo" da sociedade 

(PR:135;304), não poderia induzir a passagem da agricultura para a indústria 

através de um "sistema protecionista', mas garantir o livre desenvolvimento da 

economia
71

. A escravidão aparece principalmente como questão da economia. O

ponto crucial é a reforma política. 

Os federalistas científicos e liberais republicanos encaravam a questão da 

ação política do ponto de vista da doutrina do "oportunismo", que Théophilo Braga 

e os republicanos da Terceira República francesa defendiam. Assis Brasil 

desenvolveu o argumento tanto em O Oportunismo e a Revolução (1880) quanto 

em República Federal: a ciência política deveria determinar o momento em que o 

recursos; condições topográficas ideais, conforme asseverava o manifesto de 1870. A federação era vista também como 
garantia de equilíbrio regional: "o sul queixa-se de que o norte lhe absorve as riquezas, que nada produz e que, entretanto, 
grepondera na política." (PR:227). 
9 "um único governo central, forte, enérgico e cheio de prestígio, mas limitado e comedido, no exercício de suas altas

funções" (PR:209-10;140) 
70 A participação do indivíduo na ·cooperação social" seria o único critério justo para determinação do direito de voto,
incluindo os ·operários" e os imigrantes (PR:330). Neste ponto, a argumentação de Sales se afasta de Stuart Mill: o 
sistema indireto cria níveis intermediários. com base em parentesco e amizade, sem consideração pelos negócios 
públicos (PR:242). Prefere a representação proporcional ao regime de maioria: ·o mesmo direito que assiste à maioria 
deve igualmente ser concedido à minoria" (PR:240). 
710 regime de tarifas de importação/exportação e os monopólios são "grave erro econômico· (PR:134) "Querer transformar
uma sociedade, que apenas se acha em sua primeira fase agrícola. em um centro de grande atividade industrial, é 
desconhecer de uma maneira lamentável a lei geral da evolução social. Não é com impostos onerosíssimos sobre 
importação e exportação que se torna uma sociedade essencialmente manufatureira. ( ... ) É preciso que o capital e o 
trabalho se associem espontaneamente, livremente, independentemente. S6 assim poderão as indústrias prosperar.". (PR: 
135; 136 ;435;436). 

186 



corpo social está preparado para uma determinada reforma (RF:122) e a política 

científica indicaria qual a medida mais em consonância com o atual ânimo da 

população. Por esta lógica, a república tinha precedência sobre a abolição: "uma 

reforma política é um ato legislativo; uma reforma social é obra do tempo." 

(RF: 116). Por isso apostaram sobretudo na organização de um partido 

republicano. 

Para novos liberais e positivistas abolicionistas, a crise exigiria uma 

"regeneração social", que alterasse estruturalmente as relações sociais. 

Para os novos liberais, a abolição imediata e não indenizada da escravidão 

era o primeiro passo de um programa de reformas para completar a formação da 

nação brasileira e promover o desenvolvimento da economia pela instituição da 

pequena propriedade, da imigração européia de colonização e pela restauração 

do caráter representativo da monarquia constitucional. O ideal político inglês é 

contrabalançado pela observação do vigor econômico dos Estados Unidos. A 

descentralização política, administrativa, deveria se extender pelo território. 

Abolida a escravidão, o estado deveria incentivar um novo gênero de exploração 

agrícola por meio de uma política fiscal: um imposto territorial rural e o fim dos 

incentivos fiscais e das linhas de crédito governamentais ao latifúndio 

improdutivo
72

. Sem extinguir a grande propriedade
73

, incentivaria a generalização

do minifúndio. A imigração era pensada não como substitutivo do braço escravo, 

mas como agente civilizatório que viria completar a formação da nação pelo 

"influxo de um povo livre" (OA: 170). Daí a preferência pelos europeus, que 

realizariam o trabalho civilizatório, enquanto o ex-escravo seria ressocializado 

através do mesmo recurso que o liberalismo estamental advogara para a 

formação do povo: a educação (OA:27). A pequena propriedade e a naturalização 

plena para estrangeiros atrairiam para o país famílias européias de 

empreendedores, com algum pecúlio para iniciar atividade própria no comércio ou 

no campo. O americanismo era parcial. Os novos liberais admiravam da colônia 

americana o sucesso de seu liberalismo econômico, de sua lei de terras, de sua 

72 Também se opunham aos impostos sobre importação (Nabuco, 22/3/1879). A divergência com os liberais republicanos 
não está no imposto territorial. mas na subvenção estatal, no crédito agrícola. que Bocaiúva (1868) defendera como 
proteção da lavoura. "Nem 'auxílio à lavoura' pode significar, em um pais democratizado como o nosso e que precisa do 
imposto territorial para abrir espaço à população agrícola. um subsídio à grande propriedade, com o desprezo dos 
pequenos lavradores ( ... )."(OA:159). A versão melhor acabada do projeto dos novos liberais são os artigos de Rebouças 
no Jornal do Comércio ao longo de 1884: Nacionalização do Solo, nos quais defendia imposto territorial progressivo. 
73 "Tudo isso servirá para reconstruir, sobre bases sólidas, o ascendente social da grande propriedade( ... ) e dentro de 20 
anos de trabalho livre os proprietários territoriais brasileiros formarão uma classe a todos os respeitos mais rica, mais útil, 
mais poderosa, e mais elevada na comunhão do que hoje.· (OA: 159). 
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descentralização política. Mas, como os liberais republicanos, não relacionavam a 

reforma social à política. Mantinham a crença na eficiência do regime político da 

metrópole inglesa. 

Para os positivistas abolicionistas, a abolição era igualmente o ponto 

cardeal. Mas a "marcha da civilização" apontava para um futuro industrialista. A 

divisão do trabalho gerava "inevitavelmente uma sociedade de classes74
. Por

isso, a questão brasileira pós-abolição não estaria em alterar o regime de 

produção agrícola. As relações sociais a regrar seriam as urbanas. O escravo 

deveria ser tranformado em operário. Recusavam a opção imigrantista dos 

demais grupos contestadores, por duas razões. O processo de nation-bulding 

seria posto por terra com a introdução de culturas "estranhas" à "civilização 

brasileira". A "desordenada imigração" de chineses e alemães (FCB: 130; 132) 

teria por efeito desfigurar o povo constituído (FCB: 129)
75

. A nação brasileira seria

ibero-americana. A obrigação do estado seria elevar ao estatuto de cidadão os 

construtores da brasilidade: o ex-escravo e os povos indígenas
76

. O coroamento

da formação nacional viria pela mestiçagem: no "prolongamento americano da 

civilização ibérica, a que cada vez mais, até a reunificação total, serão 

assimilados os fetichistas negros e amarelos" (FCB: 127), a partir da 

"sistematização dos enlaces matrimoniais" (FCB:134). 

De outro lado, a imigração geraria a indesejável reprodução do modelo 

americano de colonização protestante; condenado pela mesma razão que leva os 

demais grupos a admirá-lo, por induzir o capitalismo sem gerar uma nova moral 

social. O positivismo informa uma crítica moral tanto da desumanização do 

escravismo, pela coisificação da pessoa, quanto do capitalismo que a transforma 

74 "É fatal que a sociedade se componha sempre de ricos ou patrícios em diminutíssimo número, e de pobres ou 
proletários formando a grande massa. ( ... ). Daí resulta todos os deveres recíprocos de ambos. Ao segundo cumpre 
respeitar a propriedade de que o primeiro se acha investido por utilidade social, e não em virtude de nenhum direito( ... ). 
Ao primeiro cabe zelar pela existência do segundo ( ... )."(Lemos & Mendes, 1888:24-5). 
75 O país teria população suficiente, não precisando importar "elementos artificiais". Não caberia ao estado interferir no 
perfil da nação, adicionando ou extirpando elementos. donde a recusa da naturalização em massa ·a pátria, segundo a 
enérgica e pinturesca expressão de Danton, não se leva na sola dos sapatos." (FCB:131). 
78 No caso dos índios bastaria um regime de tutela. Evitando, assim, repetir o extermínio norte-americano ou a perda 
controle do interior, como na Argentina (FCB, 135). As missões católicas e a proletarização dos índios através de incentivo 
às atividades de extração, conforme o liberal Couto de Magalhães acabara de propor em O Se/vagem são igualmente 
rechaçadas: ·o que nos cabe fazer,( ... ), é pura e unicamente, facilitar-lhes o contato pacífico com as nossas populações, 
cercando-lhes de maior proteção. como aliás é o pensamento da lei que os considera menores." (FCB:136). Para os 
escravos, enquanto não se fizesse a abolição, defendiam medidas emergenciais de controle da dominação escravistar: 
sua adstrição à terra; a supressão dos castigos corporais, do código negro e das senzalas; permissão para casamento, 
constituição de família para escravo; limitação do número de horas de trabalho diário, com descanso semanal; criação de 
escolas de educação primária em centros agrícolas 'às expensas dos grandes proprietários rurais"; "dedução de uma 
parte dos lucros para o estabelecimento de um salário razoável" (PEM:36). A proposta de feudalização da escravidão seria 
abandonada ainda neste ano de 1884 pelos positivistas sob o argumento da incapacidade dos fazendeiros de alterar seus 
hábitos mentais escravistas. 
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em mercadoria
77

. Admitindo o caráter necessariamente conflituoso da sociedade 

capitalista, recuperavam das sociedades tradicionais seus mecanismos de 

solidariedade e hierarquia como instrumentos de manutenção da ordem social: a 

"proteção do fraco pelo forte", o "viver para outrem". A hierarquia de funções 

sociais e a expropriação do trabalho deveriam ser compensadas por uma 

regulamentação do regime de trabalho e por um corpus de proteção social para o 

proletário: limitação da jornada de trabalho a 6 horas; salário "justo", domícilio; 

férias; ensino profissional; proibição de trabalho infantil. Assim seriam evitadas as 

rupturas revolucionárias. 

A ênfase estava nos deveres sociais do "patriciado" ao invés de nos 

direitos políticos do "proletariado". A política é normativa e a representação é 

sobretudo simbólica. O regime político seria instituido por aclamação popular: 

uma república presidencialista, com poderes concentrados, para que houvesse 

controle político da modernização capitalista "inevitável". Seria um regime de 

moralidade pública, com transparência do estado (prestando contas anualmente 

aos cidadãos) e completa liberdade de expressão. Assim, a relação entre o povo 

e o "ditador" ficaria sendo direta, o parlamento deveria restringir drasticamente 

suas prerrogativas: "a representação nacional, i.é, uma assembléia cuja função 

principal seja financeira, a de fiscalizar as despesas feitas e de votar o imposto e 

a força pública" (Jardim, 14/06/1889:246). O programa dos abolicionistas 

positivistas pode ser resumido na regulação moral da sociedade pelo estado. 

Respondiam ao dilema político com políticas sociais ao invés de democracia. 

Queriam uma política moralizada, que reinstituisse a comunidade na sociedade. 

4. As vias da reforma

Os contestadores continuam o liberalismo estamental em suas opções por 

certas vias de implementação das reformas: as mudanças negociadas, 

paulatinas. A crítica radical do status quo imperial não redunda na defesa da 

revolução. Antes, o contrário. 

77 A imigração protestante traria uma ·moral privada". individualista e. em decorrência. a disseminação do desejo de lucro. 
"A república americana efetivamente produz muito. mas também cada vez mais degenera em ( ... ) sociedade de 
mercadores. sem passado, sem futuro e com uma religião característica: culto do dólar_' (FCB:131-2). "Esse pretexto de 
aumentar a produção ( ... ) pode ser-nos fatal.· (FCB: 129). O empenho em trazer familias de pai ses protestantes seria uma 
tentativa de aproximar o Brasil do padrão dos Estados Unidos com propósitos de purificação racial. "Essa propaganda de 
colonizaçào estrangeira resulta também da admiração que os nossos democratas - quase todos os são, chamem-se 
conservadores ou republicanos - manifestam pelo que chamam pomposamente progresso dos Estados Unidos." 
(FCB:131). A imigração é recusada também do ponto de vista do emigrante, expulso da sua pátria: "Em face do perigo que 
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O movimento de contestação comunga com o liberalismo estamental o 

amor à ordem, o horror à emergência descontrolada das massas na política. Os 

novos liberais continuavam o terror da "guerra fraticida" à americana, da 

revolução à francesa ou, o pior, da rebelião escrava - citada no padrão romanista 

do Império com Spartacus (AO. 40) e no exemplo dos abolicionistas populares 

nacionais 
78

. Os federalistas científicos viam a revolução como útil na constituição

do mundo moderno, mas cujo efeito poderia ser "um deplorável estado de 

anarquia mental" (PR:vii)
79

. Era a mesma a opinião dos positivistas abolicionistas,

que queriam progresso cum ordem. Do mesmo modo, os liberais republicanos 

optavam pelo "terreno da evolução social repudiando absolutamente todo e 

qualquer apelo à revolução material." (Bocaiúva, 15/08/1881). A palavra de ordem 

dos grupos, distintos no espectro noutros pontos, é reforma. 

Os contestadores demandaram mudanças do status quo imperial sem 

romper drasticamente com ele. Todos os seus projetos têm por ponto de fuga a 

transformação controlada da sociedade e do sistema político, através das 

instituições e da lei. 

Entretanto, os contestadores inverteram o argumento do liberalismo 

estamental da exclusão política da maioria como condição da ordem social. 

Alardeavam a possibilidade de eclosão de uma revolta popular de consequências 

imprevisíveis como justificativa não mais para manter, mas precisamente para 

alterar o âmago do status quo saquarema: sua base escravista, seu sistema 

político. Manipularam o temor saquarema da revolução, apontando o espírito de 

postergação do liberalismo estamental como abismo da ordem que ele sempre se 

prezara em manter. 

Ofereceram outra alternativa para afastar o fantasma regencial da 

desordem: a inclusão disciplinada do povo na ordem sóciopolítica. Assim, o 

reformismo reclama contra o liberalismo estamental, o legado da onda 

revolucionária: a expansão de direitos civis e políticos. O controle social se 

civilizaria. Os critérios de acesso à boa sociedade deixariam de ser a restrição 

para nós resulta dessa desordenada imigração. deixamos até de notar o que há nisso de grave para o proletariado 
europeu,( ... )." (FCB 131). 
78 Seria ·um suicídio político para o partido abolicionista, incitar à insurreição ( ... ) à vindita bárbara e selvagem de uma
�opulação ( ... ) cujas paixões, quebrado o freio do medo, não conheceriam limites para satisfazer-se ( ... )." (OA:39-40.)9 O crescimento das manifestações coletivas urbanas, como as que Patrocínio promovia na Corte indicavam este 
caminho: "As novas agremiações políticas que diariamente vão-se constituindo em diversos pontos do Império, em tomo 
das idéias da democracia pura, indicam claramente que um novo perigo nos ameaça."(PR:viii). Por isso, as "doutrinas 
positivas são as únicas capazes de satisfazer plenamente a todas as necessidades da época,( ... ) elas tem por fim 
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censitária do sufrágio e a propriedade escrava, substituidos pelo mérito individual. 

A valorização do conhecimento gera um novo critério de distinção social mais 

democrático que a propriedade: a educação. Subvertiam assim os critérios com 

que a elite se separava do povo, explodindo os limites da cidadania. A platéia 

amorfa de súditos era promovida a público de "cidadãos". Neste sentido, o 

reformismo tem um desdobramento democrático. 

Marginalizados pelo sistema estamental de distribuição de poder, os 

contestadores defenderam uma dilatação dos processos de tomada de decisão 

para serem ouvidos. Queriam expandir suas próprias prerrogativas. Seu 

diagnóstico da crise e decadência do Império levou ao questionamento da 

naturalização da elite política como decisora. Todos os grupos endossaram o 

diagnóstico do partido liberal nos anos 1860: a falsificação do sistema 

representativo - "enxerto de formas parlamentares num governo patriarcal" 

(OA: 138) - , a corrupção dos partidos, a ineficácia do sistema político em operar 

mudanças. As reformas teriam de vir por vias alternativas. 

Os grupos contestadores apontaram a si mesmos como a força capaz de 

implementar reformas no cerne da ordem imperial. Apresentaram-se não como 

representantes de classes ou grupos sociais muito definidos, mas como uma 

nova elite social desenraizada de interesses particulares e apta a agir em novo do 

bem comum. Como conhecedores dos instrumentos da política científica, seriam 

os mais capazes de sintonizar o país com a marcha da civilização. 

O princípio que mitiga o materialismo da crítica ao status quo imperial é 

que, para todos os grupos, as idéias seriam o motor essencial das práticas. Toda 

mudança se operaria primeiro no nível das consciências. Daí a necessidade de 

uma vanguarda para iniciá-las. Os contestadores se apresentam como 

mediadores entre a nova sociedade e as intituições políticas. Neste sentido, o 

reformismo não é democrático. O reformismo é um elitismo. 

Busca representatividade por delegação, de que são expressivas a idéia 

de um mandato tácito dos novos liberais e a tese básica da política científica: o 

conhecimento como critério de constituição de elites. Essas intenções 

aristocratizantes recaem no leit motif da elite imperial: a necessidade de refrear a 

sobretudo banir a revolução, sem excluir o progresso, e estabelecer o reinado da ordem e da paz. sem voltar ao 
passado."(PR:17). 
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expressão das massas na política. A criação de uma elite ilustrada geraria uma 

nova modalidade de distinção social e de restrição das decisões políticas. 

Os novos liberais visando tornar-se "advogados gratuitos" , representantes 

simbólicos do povo (OA:35), através de uma "procuração tácita" dos excluídos da 

política. Assim propunham um mecanismo de representação alternativo. A 

reforma pelo alto viria impedir a realização da profecia do liberalismo estamental: 

a guerra civil e anarquia (OA: 155). Os positivistas abolicionistas 

institucionalizaram a religião da humanidade. Por esta via pretendiam esclarecer 

tanto o "povo" quanto os governantes - "Só uma doutrina científica pode curar 

esses desvios mentais ( ... ) o positivismo."(FCB:128)80 . Liberais republicanos e 

federalistas científicos apostavam no proselitismo do partido republicano: o 

melhor caminho era "A política científica, ( ... ), que se deduz da filosofia positiva, 

tende a apagar cada vez mais o ardor revolucionário e a disciplinar as 

inteligências ( ... )" (PR:568); "o dever de todo o patriota sincero é respeitar a 

ordem de coisas vigentes até que pelo efeito da educação e da instrução social e 

política consiga o povo restaurar seu direto sofismado ou oprimido ( ... )." 

(Bocaiúva, 09/12/1872). 

É precisamente esta inclinação elitista do movimento que explica a eficácia 

do repertório da política científica no Brasil: apenas se enraizaram os modos de 

pensar que permitiam o diálogo entre contestadores e defensores do status quo 

imperial, oferecendo maior permeabilidade aos elementos aparentados com o 

liberalismo estamental, como a solução pedagógica, a via da persuação da 

opinião pública, e excluindo sempre as teorias da revolução. A reforma, 

embasada num diagnóstico material dos problemas, revolucionava apenas as 

consciências. 

Mas havendo resistência, novos liberais e positivistas abolicionistas 

cogitaram mobilizar a centralização monárquica dos saquaremas contra si 

mesma, fazendo do poder moderador um poder reformador, que decretasse a 

abolição. Liberais republicanos e federalistas científicos aventaram mesmo o 

"direito à insurreição" dos alijados pela grande política e a própria eclosão do 

"povo" na política: "pelas manifestações das urnas, ou pela força da revolução, se 

a tanto formos arrastados( ... ) realizaremos nosso ideal." (RF: 184). 

ªº"não bastarão decretos governamentais para solver as dificuldades; toma-se imprescindível a formação de convicções
comuns. que, reagindo sobre os sentimentos. modifiquem os atos." (PEM:29, grifos meus). 
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Os contestadores negavam a fonna violenta do exemplo de mudança mais 

tenazmente brandido: a revolução francesa. Todos os grupos apostaram 

fundamentalmente em mecanismos de propaganda e persuasão. Entretanto, a 

contrapelo do liberalismo estamental, a revolução popular, longamente 

exorcizada, surge como alternativa extrema, mas legítima. Não indica o levante 

de facções insatisfeitas da elite imperial, como nos panfletos dos liberais radicais 

dos anos 1860, nem a sublevação abstrata dos escravos. Diante da negativa da 

elite imperial em conceder ao apelo moderado, os contestadores fariam a opção 

por uma estratégia política inédita no Segundo Reinado, a mobilização coletiva 

dos setores sociais com acesso a recursos sociais mas excluídos das instituições 

políticas: o "povo". 
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Capítulo 4 - Crítica e Mobilização 

"Toda maneira de agir dependia, é evidente, da maneira de pensar." 
(Silva Jardim, Política Republicana - A Revolução, GN, 12/11/1889) 

A contestação ao status que imperial - este foi o sentido comum da 

atuação dos vários grupos de oposição que emergiram publicamente a partir dos 

anos 1870, criando associações e jornais e escrevendo obras de interpretação da 

sociedade imperial. A convergência no diagnóstico da conjuntura brasileira como 

crise do padrão de sociedade e da organização política poderia ter levado os 

diversos grupos a se unirem num mesmo partido ou associação. Não foi este o 

desfecho. As atividades de contestação continuaram, ao longo dos anos 1880, 

vindo de vários pontos da sociedade, descentralizadas, sem uma coordenação ou 

uma liderança unificada. Esta dispersão foi lida pela maioria dos intérpretes como 

evidência da inconsistência ideológica do movimento intelectual da geração 70. A 

conclusão é apressada. Resulta da adoção das doutrinas como eixo explicativo 

do movimento intelectual. 

O conjunto de manifestações aparentemente aleatórias ganha sentido 

quando se atenta para as conexões políticas entre os grupos "intelectuais". A 

multiplicidade de eventos, grupos e atividades pode ser melhor compreendida 

tomando-se em conta dois fatores. Primeiro, a dificuldade de organização. Os 

grupos contestadores estavam politicamente marginalizados (capítulo 2). Assim, 

os partidos imperiais não lhes apareciam como uma via natural de aglutinação. 

Mesmo os novos liberais, que nunca romperam propriamente com seu partido, 

não alcançaram hegemonia interna. Esta situação explica o caráter 

parainstitucional das manifestações. A dificuldade de acesso às instituições 

imperiais, não só aos partidos mas também às cátedras de ensino, gera a busca 

por novos meios para expressar demandas: organização de clubes; sociedades; 

pequenos jornais; eventos; efemérides; manifestos; panfletos; publicações de 

coleções e de obras de interpretação; intervenções públicas; comícios; 

banquetes: recitais; passeatas: viagens de propaganda. Daí vem a estrutura 

frouxa da mobilização coletiva. 
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O segundo fator é a ausência de unidade programática. O fio de 

articulação entre os grupos era uma posição comum de crítica às instituições e 

valores saquaremas. Embora esta contestação tenha um núcleo prepositivo 

comum, divide-se em modalidades, conforme ênfases em pontos distintos da 

pauta reformista e do repertório da política positiva (capítulo 3). 

Três associações, o partido republicano, a confederação abolicionista, a 

sociedade positivista, procuraram arregimentar a miríade de pequenos grupos 

nos anos 1880 para carrear a mobilização pró-reformas, cada qual focando um 

ponto nevrálgico da mobilização: a contestação à monarquia, à escravidão, ao 

liberalismo estamental. 

A república era um dos eixos estruturantes das demandas. À exceção dos 

novos liberais, era a bandeira comum a todos os grupos. Bocaiúva tentou formar 

um partido nacional, depois da reunificação dos liberais em 1878, para congregar 

os núcleos de descontentes. Logrou arregimentar mais profissionais liberais 

urbanos da Corte. Os ingressantes pós-1878 eram também jornalistas, como 

José do Patrocínio 1, e bacharéis recém egressos das faculdades imperiais, como 

Silva Jardim e Teixeira Mendes2
. Mas as reticências de Bocaiúva sobre a questão 

do trabalho bifurcaram internamente o republicanismo na Corte. Na assembléia 

geral do partido em 1881, quando Bocaiúva foi indicado candidato pela primeira 

vez, tanto Miguel Lemos quanto Patrocínio o submeteram a uma sabatina, 

insatisfeitos com suas propostas vagas sobre educação, escravidão e imigração 

(in Silva, 1986:560-581). Estas diferenças dividiram o republicanismo. Os 

positivistas abolicionistas enfrentaram diretamente os liberais republicanos na 

convenção partidária de 1889, tentando emplacar Silva Jardim como presidente 

do partido contra Bocaiúva. De outro lado, os grupos republicanos com mais 

recursos materiais para organizar-se, os federalistas científicos, montaram 

agremiações locais próprias, ao invés de investir em associações nacionais. A 

organização dos liberais republicanos na Corte e a dos federalistas científicos 

paulistas e gaúchos correu mais paralela que articulada na maior parte da 

campanha pró-reformas. 

1 Patrocínio publicava romances sociais e manteve em torno de si um séquito de aspirantes a literatos, como Pardal
Mallet, Olavo Billac, Raul Pompéia, Coelho Neto, que dará o "parnasianismo" brasileiro na República. Associou-se também 
a outros profissionais de imprensa como J. Clapp; Nicolau Moreira, para organizar eventos e sociedades abolicionistas, 
como a Associação Central Emancipadora (1880). Atraiu para seus jornais A Gazeta de Notícias e o Cidade do Rio a uma 

�lêiade de jovens aspirantes a literatos saindo das faculdades da Corte.
Bocaiúva comparecera às primeiras conferências do Centro Positivista (Silva, 1986:28). 
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A Confederação Abolicionista
3 

foi talvez a iniciativa melhor sucedida de 

congregar esforços de contestação. Organizada por Patrocínio e Rebouças em 

1883, congregava treze sociedades anti-escravistas. Tomava uma bandeira 

central à maioria dos grupos: a abolição da escravidão. A amplitude da bandeira 

explica o sucesso da arregimentação imediata. A associação nasceu, porém, sob 

o signo da ambiguidade: a iniciativa fora do novo liberal, e portanto monarquista,

Rebouças, e do republicano Patrocínio. Patrocínio e Ferreira de Araújo 

desenvolviam no período um jornalismo independente, na A Gazeta de Notícias e 

depois no Cidade do Rio, que atacava tanto os fazendeiros quanto a família 

imperial. Ativaram um movimento não parlamentar pela abolição que foi às vezes

solidário, às vezes antagônico tanto com os partidos imperiais quanto com o 

republicano de Bocaiúva. Some-se a isso o fato de muitos dos membros das 

sociedades abolicionistas ingressantes serem também republicanos e boa parte 

positivistas. O choque interno de convicções não paralisou a associação, 

responsável por muitos atos públicos da campanha, mas inviabilizou que ela 

ganhasse a densidade e a estrutura interna para tornar-se o que Nabuco 

propusera: um partido abolicionista. 

A Sociedade Positivista da Corte
4

, formada em 1881, foi outro núcleo de

aglutinação. Tocava também um ponto crucial da contestação: a crítica às formas 

culturais de legitimação do regime, ao liberalismo estamental. Atraiu para si 

sobretudo os bacharéis sem banca que formaram núcleos positivistas

republicanos nas faculdades. Muitos vinham das províncias em busca de 

emprego na Corte, como os membros do núcleo do Recife e o da Escola Normal 

de São Paulo, e outros, a maioria, saiam das escolas profissionalizantes da 

Corte. Sua orientação, positivista, republicana, abolicionista, sobrepunha três 

pontos nodais da pauta reformista. Embora a orientação doutrinária tenha sido 

mais ressaltada pelos intérpretes (p.ex, Cruz Costa, 1956), a plataforma 

abolicionista era o ponto visceral da pauta da associação. Tanto assim que os 

dissensos fundamentais ocorreram em torno da questão do trabalho: o racha com 

o movimento positivista francês, com os federalistas científicos paulistas e com os

liberais republicanos. Nos três casos, defenderam a abolição imediata contra a 

3 
A Confederação Abolicionista praticamente resultou na extinção da SBCE, que vinha se esvaziando. Nenhuma das duas 

sociedades recebeu, até onde eu saiba, nenhum estudo específico. 
4 

A Igreja Positivista ainda existe no Rio de Janeiro, e em sucursais no Paraná e São Paulo. Suas atividades públicas de 
relevo se extinguiram com a morte de Teixeira Mendes, nos anos 20. Sobre sua organização e atividades, vejam-se Lins, 
1964; Cruz Costa, 1956; Gonçalves, 1989; Azzi. 1980 e Carvalho. 1990. 
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política oportunista, que priorizava a república, e à revelia das consequências 

doutrinárias (PEM:6). As cisões foram motivadas por posições políticas. Foi a 

intransigência abolicionista do Centro que os afastou do partido republicano da 

Corte, ao qual o núcleo positivista esteve diretamente associado até 1881. É a 

mesma a razão do dissenso com positivistas declarados como Pereira Barreto e 

Rangel Pestana, que adotavam a política oportunista5
. De outro lado, o caráter 

positivista e acentuadamente republicano da agremiação vedou a aliança mais 

óbvia: com os novos liberais também abolicionistas. A escravidão foi também o 

cerne da ruptura com a "direção ocidental" de Laffitte em 1883, que desembocou 

numa radicalização doutrinária. A sociedade se tornou "Igreja Positivista do 

Brasil", acentuou as exigências morais para seus integrantes, restringiu o uso da 

imprensa aos "sacerdotes" e instituiu as conferências e "circulares positivistas", 

que atacaram o status quo imperial sistematicamente. A radicalização foi 

paralelamente política e doutrinária. Os positivistas abolicionistas ficaram mais 

ativos, mas também afastaram grande parte dos prosélitos, produzindo uma 

dispersão dos grupos republicano-positivistas. 

Nenhuma dessas três associações logrou atrair para si todos os 

contestadores do status quo saquarema. Isto significa que o movimento não teve 

um único suporte institucional, mas teve um sentido claro que permitiu a 

coordenação de ações entre os pequenos grupos e suas associações. Os 

intérpretes do movimento intelectual têm tomado a ausência de uma instituição 

catalizadora, de uma liderança unificada, como índice da desorganização e 

dispersão do movimento. O que por sua vez seria reflexo da anarquia ideológica. 

Este juízo, porém, ignora as redes informais de solidariedade entre os membros 

da geração 70. 

É fato que as manifestações dos grupos contestadores foram fluidas e 

suas organizações, voláteis. É que tanto havia sobreposição de pautas, quanto 

demandas incompatíveis. A confluência entre os contestadores não gerou 

instituições unificadas porque as alianças tinham de ser contingentes, conforme 

certos temas. O antagonismo com establishment, porém, gerou campanhas. 

5 Para a polêmica com os federalistas científicos, veja-se a série de artigos de Pereira Barreto em A Província de São 
Paulo em novembro e dezembro de 1880 (Alonso, 1995). A intervenção de Laffitte contra Lemos nos dois casos, redundou 
no rompimento com a "direção ocidental. A radicalização doutrinária de Lemos levou à saída da associação também de 
Álvaro de Oliveira, expulso por acúmulo de duas funções públicas e de Benjamin Constant, por discordar da instituição de 
um dízimo para sustento do sacerdote. Confira-se a correspondência entre Ribeiro de Mendonça e Laffitte (Lins. 
1964:633ss) e as cartas abertas de Miguel Lemos (PEM, 1883). 
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Movimentos parainstitucionais, estruturados a partir de meetings, conferências, 

artigos de jornal, efemérides. A multiplicidade de atividades denota um sentido e 

uma continuidade desde as manifestações isoladas de cada grupo no fim dos 

anos 1870 (vide capítulo 2) até as duas grandes campanhas da década seguinte, 

o abolicionismo e o republicanismo. São formas difusas de manifestação coletiva

do dissenso dos contestadores para com o Império: de crítica às instituições e 

aos valores do status quo saquarema. 

Os grupos contestadores emergiram publicamente com atividades 

próprias, conformando associações de caráter político-intelectual e publicando 

artigos, obras e manifestos de crítica ao status quo imperial (capítulo 2). 

Excluídos das posições de poder do sistema político e mesmo dos partidos 

imperiais, recorreram a novas modalidades de associação e de mobilização para 

expressão de suas demandas e projetos de reforma. Em fóruns alternativos, nos 

jornais, nos meetings, nas sociedades e clubs, em eventos culturais e políticos 

propagandearam seus programas. A sobreposição de suas críticas e plataformas 

em certos pontos cruciais permitiu a coordenação progressiva de suas ações. 

Esta ação coordenada de contestação por grupos oriundos de diferentes 

pontos do espectro político-intelectual ao longo dos anos 1880 não pressupõe 

uma identidade compartilhada. Os contestadores conformam um movimento 

apenas quando tomados em contraste com os valores e as instituições 

saquarema. A convergência resulta de dois fatores que venho procurando 

relacionar. De um lado, a experiência coletiva de marginalização política e o 

recurso aos mesmos meios de publicizar sua insatisfação dá um sentido coletivo 

ao protesto. De outro, a partilha de um mesmo repertório político-intelectual deu 

aos grupos um diagnóstico mais ou menos comum sobre a crise brasileira e dos 

meios para superá-la. 

Em duas palavras, a situação de insatisfação com as instituições do status 

quo saquarema ( capitulo 2) e a partilha de um repertório crítico em relação ao 

liberalismo estamental (capítulo 3) redundou tanto em projetos de reforma quanto 

em práticas de contestação às instituições e valores do status quo imperial. 

A mobilização ocorreu num espaço não estamental, não partidário, 

formado pelas associações dos contestadores, pela imprensa independente. 

Neste incipiente espaço público, a crítica construída a partir do repertório político

intelectual do oitocentos por cada grupo contestador em suas obras de 
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interpretação do Brasil (capítulo 3) se desdobrou em atos públicos de protesto, 

em manifestações coletivas de suas reivindicações. 

1. O processo de mobilização

A rede de comunicação e solidariedade entre os contestadores gerou, ao 

longo dos anos 1880, ações políticas coordenadas de mesmo sentido: apoio às 

reformas da plataforma do partido liberal, manifestações difusas de protesto 

político e intelectual e, mesmo, uma coalizão eleitoral. Esta mobilização 

acompanha a dinâmica política do Império. 

A atividade política estrito senso dos grupos contestadores ocorre 

inicialmente em apoio ao programa de reformas do partido eleitoral. A 

radicalização liberal completara uma década sem que nenhuma reforma 

substantiva tivesse se efetuado. Os conservadores continuavam engalfinhados 

em divisões internas. O esgarçamento dos partidos acentuara o peso do poder 

moderador, que recorreu à estratégia de reconciliar os dissidentes com o regime 

chamando os liberais para realizar a reforma eleitoral, sua principal demanda. Em 

1878, os liberais voltaram incompletos, uma facção se mantinha republicana, e 

permaneceram divididos. Ao assumir a composição do ministério, o Visconde de 

Sinimbu procurou amalgamar todas as tendências do partido em torno das 

reformas centrais do programa liberal. A redefinição da agenda política firmou 

como questões essenciais para a década de 1880 os mesmos problemas que 

tinham aberto a década anterior: a subrepresentação parlamentar da nova 

sociedade e a substituição da mão de obra escrava. 

A subida do partido liberal modificou a estrutura de oportunidades políticas. 

Os contestadores entenderam que havia clima político para reformas e 

engrossaram o debate público, tanto com escritos quanto com atividades de 

propaganda. Todos os grupos se posicionam diante das três tentativas de 

autoreforma do establishment imperial do gabinete Sinimbu - a do ensino; a do 

regime de trabalho e a eleitoral. 

A reforma educacional foi gestada pelo ministro do Império, Leôncio de 

Carvalho, um liberal radical. Prometia mudar o espírito da formação superior, 

dividindo o bacharelado em Direito em Ciências Jurídicas, que formaria 

magistrados e advogados, e Ciências Sociais, que prepararia para a carreira 

política. Previa também a renovação parcial dos currículos, dispensava os 
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acatólicos de aulas de religião e liberava a matrícula de mulheres nas faculdades 

de medicina. Trazia ainda um plano de carreira para o magistério; tornava 

públicos exames e concursos e retirava a exigência do título de doutor para a 

candidatura ao cargo de lente, além de abrir o sistema de ensino (inclusive 

superior) para a iniciativa privada (Moacyr, 1937:211ss). 

Todos os grupos contestadores apoiaram o espírito da reforma. Mas não a 

aprovaram integralmente. Os novos liberais fizeram restrições em duas linhas: 

Nabuco (Anais da Câmara dos Deputados, 15/5/1879) ficou contra a liberalização 

do ensino superior, preferindo a autonomia das faculdades estatais; Rui Barbosa 

(1882;1883) produziu dois pareceres, com reformas alternativas, que criavam 

cursos técnicos (novo de farmácia, arquitetura, engenharia civil, agronomia e 

meteorologia) mas mantinham currículo enciclopédico
6

. A Luta (1882), onde

escreviam os federalistas científicos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 

reclamou mais ênfase no ensino científico e técnico
7 

e apoiou o projeto de Rui.

Os positivistas abolicionistas apresentaram projeto próprio: queriam liberalização 

e diversificação do ensino, com ênfase em carreiras profissionalizantes de livre 

exercício - "O fim do governo não é formar filósofos, nem naturalistas ou 

matemáticos; é formar engenheiros, legistas e médicos. ( ... ). Estas medidas 

diminuem o pessoal docente e suprimem privilégios, deste modo elevam o 

proletariado e combatem o 'parasitismo burguês"'. (Mendes apud Moacyr, 1938: 

573-4). Os pontos de consenso entre os grupos contestadores eram a laicização 

do ensino; a moralização do sistema de ingresso e aprovações; a reforma dos 

currícula; a abertura de carreiras técnicas proposta pelo ministro para favorecer 

"moços a quem a vocação decidida impele para o estudo de alguma ciência [mas 

que estão] privados de obter o grau acadêmico porque não dispondo seus pais de 

recursos ( ... )."(Carvalho apud Moacyr, 1937:173). 

A reforma eleitoral foi outra medida mobilizadora dos grupos 

contestadores. Mas em sentido contrário. Ao invés da demandada abertura do 

6 
As diferenças deste projeto com o de Leôncio de Carvalho, e com a posição dos federalistas científicos e positivistas 

abolicionistas são: instituía a obrigatoriedade da frequência escolar, que os demais queriam livre; abolia concursos para 
professor primário, que os demais consideravam o único critério de aferição de mérito; queria manter as faculdades como 
monopólio estatal, apenas provincializadas, enquanto os demais queriam liberar sua abertura (Barbosa in Moacyr, 1937: 
288ss). A reforma se aprova parcialmente, mas Leôncio de Carvalho cai, por ingerência na Escola Politécnica dirigida por 
Rio Branco (Holanda, 1972:230). 
7 

As faculdades não teriam passado por nenhuma reforma significativa, as novas teorias e o método positivo não lograram 
entrar nos currículos. Os concursos beneficiam apaniguados; os exames seriam formalidades. A Reforma do liberal 
Leôncio de Carvalho de 1879 é julgada uma "tentativa isolada de um moço entusiasta' (PR:400). "Desde a escola até as 
academias reina a desordem, o caos. a insuficiência, tanto na quantidade. como na qualidade do ensino ministrado. ( ... ) 
emperramento com que se opõe a toda e qualquer inovação." (PR: 397). 
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sistema eleitoral, o projeto do gabinete Sinimbu propunha uma elitização do 

eleitorado: elevava e tornava mais rigorosa a comprovação de renda para o 

eleitor; excluía explicitamente os analfabetos (a Constituição não mencionava 

alfabetização) e mantinha a proibição de elegibilidade para não católicos. Estas 

características abriram uma chaga na base do partido liberal. A ala liberal radical, 

liderada por José Bonifácio, o moço, levantou oposição nos termos do liberalismo 

estamental: a garantia da soberania popular estava no sufrágio generalizado 

previsto na Constituição - nem na reforma aristocratizante do ministério, nem no 

sufrágio universal
8

. 

Os grupos contestadores atacaram o projeto de vários ângulos. Os grupos 

que estavam fora do parlamento protestaram veementemente. Liberais 

republicanos se opuseram à medida. Na Corte, Lopes Trovão e Ferreira de 

Araújo fizeram carga contra a "lei do censo", em comícios em outubro de 1881. 

Federalistas científicos como Alberto Sales, Pedro Lessa e Alcides Lima 

defenderam o sufrágio universal num jornalzinho estudantil, O Federalista
9

. 

Dentre os novos liberais na Câmara, Nabuco (Anais da Câmara dos Deputados, 

29/04/1879) defendeu o direito do analfabeto, apontando o sufrágio universal 

como tendência da "democracia moderna", embora não o propusesse. Rui 

Barbosa foi quem mais transigiu, criticando antes a forma (constitucional) que o 

teor da medida. 

A terceira reforma, a do trabalho, foi a que produziu maior confluência de 

ação entre os contestadores: o veto. Sinimbu, vinculado à velha lavoura do 

açúcar, apostou num encaminhamento econômico para o problema escravista 10. 

A bandeira do gabinete era a imigração chinesa, uma modalidade de substituição 

da mão de obra que mantinha quase intacto o sistema escravista. Em 

consonância, fez sancionar a lei de locação de serviços (Decreto 2827 de 

15/03/1879), baseada no projeto encomendado por Rio Branco a Nabuco de 

Araújo. A lei instituía procedimentos jurídicos para a transição do trabalho escravo 

8 A favor do projeto estavam lideranças importantes como Lafayette, Afonso Celso, Tito Franco. Sinimbu tentou conciliar,
oferecendo pastas aos seus opositores seniores. Silveira Martins chegou a integrar o ministério, para desentender-se outra 
vez. Lançou. então, sua candidatura independente e vitoriosa à senatoria pelo Rio Grande do Sul em 1880. uma 
campanha que a imprensa e os grupos contestadores encamparam. José Bonifácio acabou aceitando uma cadeira no 
senado em 1879. Contra o projeto ficaram Joaquim Nabuco, José Mariano, Galdino Neves. Rui Barbosa, em 1886, 
declarar-se-ia arrependido, condenando os efeitos que a medida gerara. Confira-se a análise do processo em Holanda 
t1972:204-228). Veja-se também Carvalho (1988); Graham (1990). 

Para Assis Brasil (1881:279;294), o efeito da lei seria "retirar em massa da atividade social todas as classes liberais'; 
menciona diretamente profissionais liberais, operários e artesãos, os rentistas e os jovens "que ainda não tem capital". 10 Propôs um congresso agrícola ao sul. que gerou outro ao norte em reação. para que os fazendeiros propusessem e
demandassem soluções. 
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ao livre, abrangendo o trabalhador nacional, o estrangeiro e os libertos; tratava da 

parceria agrícola e pecuária e abrandava medidas anteriores com relação às 

rebeliões e greves. Era um projeto ao gosto do Império: gradualista, temeroso do 

acirramento de conflitos e comprometido com a garantia dos interesses da 

grande propriedade (Alencastro, 1989). Tão logo a lei entra em vigor, o ministro, 

que respondia também pela pasta da agricultura, patrocinou uma missão à China 

para promover a imigração. 

Os liberais republicanos deram o principal do apoio público ao ministério. 

Embora não estivessem no partido liberal, Bocaiúva e Salvador de Mendonça 

foram mobilizados pelo gabinete na propaganda do projeto de imigração chinesa 

e assim o fizeram em conferências e escritos (capítulo 2;3). Estavam na 

contramão de todos os demais grupos contestadores, que desenvolveram 

oposição incisiva à "nova servidão". Os positivistas abolicionistas da Corte e os 

novos liberais foram os principais responsáveis por desencadear a reação contra 

os termos da opção imigrantista na Corte. Os novos liberais criticaram Sinimbu 

por propor expedientes de compensação às demandas tanto dos engenhos ao 

norte quanto do café ao sul, como a criação de impostos com destinação de 

receitas para o crédito agrícola, a proposta da imigração asiática e a nova lei 

trabalhista 
11 

(Mello, 1984; Alencastro, 1989). Também abriram seu jornal O 

Abolicionista para que os positivistas abolicionistas publicassem seu manifesto 

anti-imigração chinesa (vide capítulo 3), que saiu ao mesmo tempo no jornal de 

Patrocínio (Gazeta da Tarde, 08/10/1880). Os federalistas científicos do Rio 

Grande do Sul também atacaram o projeto e os de São Paulo lançaram um 

manifesto, em maio de 1880, pedindo mudança nas leis de imigração, reforma 

eleitoral e separação igreja/estado (Boehrer, 1954). 

O ministério pouco andou em termos de implementação da agenda de 

reformas. A reforma do ensino se efetivou (19/04/1879) muito parcialmente. 

Embora tenha dado ênfase ao ensino técnico, sinalizando o declínio do modelo 

coimbrão e da retórica, não alterou o perfil dos cursos. Seus efeitos práticos 

imediatos foram a permissão de matrícula de mulheres em escolas de medicina e 

de dentistas, liberação de frequência e exames e, a consequência política mais 

importante, a permissão para que não católicos deixassem de frequentar aulas de 
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religião - o que permitia a explicitação das bandeiras laicas, mesmo positivistas, 

de muitos professores e alunos. 

A reforma eleitoral teve resultado avesso ao demandado pelos 

contestadores: a drástica redução do eleitorado do Império. Rui lamentaria mais 

tarde ter sido o relator do projeto substitutivo, aprovado sob o ministério 

seguinte 
12

. A reforma do trabalho permaneceu simplesmente estacionária.

Nas eleições que se seguiram à saída do gabinete Sinimbu, membros de 

vários grupos - liberais republicanos, federalistas científicos - tentaram 

candidaturas eleitorais, com pouco sucesso. Os novos liberais que estavam no 

Parlamento, Rui e Nabuco, não conseguiram a reeleição. 

O primeiro gabinete da nova situação liberal punha às claras que a crise 

não era do domínio conservador, mas do regime monárquico. 

2. As formas da contestação ao status quo imperial

2.1. Nova imprensa e novo associativismo 

A rigidez do sistema político levou os contestadores a buscarem formas 

políticas não-parlamentares de organização e expressão de demandas. Foi 

especialmente na imprensa independente, em pequenas associações e em 

eventos públicos que passaram a se manifestar ao longo da década de 1880. 

A clausura política do Império atingia a imprensa. Os jornais grandes e 

independentes eram poucos. Até meados dos anos 1860, havia basicamente um 

jornal nacional e não partidário estabelecido no país, o Jornal do Comércio

(Carvalho, 1908). Era antes informativo que de opinião, mas tendia ao 

compromisso com as instituições, adotando um tom editorial moderadamente 

conservador
13

, em sintonia com o espírito do Império.

O alto custo de confecção de um jornal limitava seu uso à elite imperial. 

Havia sobretudo jornais partidários. A radicalização liberal dos anos 1860, por 

exemplo, se exprimiu em dezenas de pequenos e em três grandes periódicos 

11 
Nabuco ataca esta opção pelo "escravo branco' (OA: 133) e faz a reversão do argumento econômico, mostrando as 

desvantagens políticas e econômicas da escravidão: o norte estaria já vivendo sem escravos e o sul poderia pagar a 
imigração. 
12 

Seguia exigindo prova meticulosa de renda (não de salário), equiparava maioridade civil e política e concedia direito de 
voto e candidatura aos não católicos e naturalizados (Holanda, 1972:242ss). A reforma contou com 13 votos contrários, 
denotando que um 1/5 da câmara liberal continuava insatisfeita. 
13 

"li n'a pas de parti, mas son programme c'est l'ordre, c'est le respect de l'autorité. On peut dire de lui que, tout en étant 
neutre, il est conservateur, conservateur de tout gouvernment, même quand celui-ci est libéral."(Ferreira de Araújo, 
1889:512). 
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nacionais de combate à dominação conservadora 
14

. Pequenos jornais individuais,

com um único redator-proprietário, davam vazão pública a pleitos e dissensos de 

políticos e aspirantes à carreira. Eram de curta duração, morrendo com o tema 

político em pauta, numa variação do panfleto. A fórmula canônica está, por 

exemplo, no Jornal de Timandro e no 16 de Julho, publicações dos conselheiros 

Sales Torres Homem e José de Alencar, que criticavam governos ambicionando 

participar deles. 

A passagem de uma imprensa limitada a veículo de crítica, individual ou 

partidária, endógena ao status quo imperial para outra independente, canal de 

manifestação de insatisfação coletiva contra seus fundamentos, foi consequência 

da conjunção entre a presença de recursos técnicos e financeiros para montar 

jornais e tipografias e um contexto de busca de alianças externas pela parte 

radicalizada da própria elite política. A modernização dos processos de impressão 

dos anos 1870 barateara o custo dos jornais 
15

. Isso possibilitou a diversificação

gráfica e o crescimento das publicações. 

Especialmente na Corte e nos redutos dos grupos contestadores, formou

se uma imprensa independente em relação aos partidos imperiais. Os 

federalistas científicos, mais dotados de recursos financeiros que os demais 

grupos, estabeleceram empresas próprias para expressar-se: os paulistas 

criaram a Gazeta de Campinas (1873) e A Província de São Paulo (1875) e os 

gaúchos abriram em Porto Alegre A Federação (1884), dirigida por Júlio de 

Castilhos. Embora provinciais, estes jornais ganharam expressão nacional16 
e 

participaram decisivamente em eventos cruciais para a queda do regime - do que 

são exemplares os editoriais de A Federação durante a questão militar. 

Tanto os novos liberais quanto os liberais republicanos manejaram 

recursos estamentais para expressar sua crítica ao status quo. Os novos liberais 

ganharam acesso aos jornais dos liberais radicais, como o tradicional Diário da 

Bahia (na praça desde 1856), dominado pelo grupo de Manuel Dantas, que deu a 

direção a Rui Barbosa em 1877. Mais à frente, adentraram o próprio Jornal do 

1� O Diário do Povo, A Reforma; Opinião Liberal. O último jornal criado por uma facção liberal no Império foi a Tribuna 
Liberal do visconde de Ouro Preto (Ferreira de Araújo, 1889). Surgiram entre 1870 e 1872 também dezenas de pequenos 
jornais, republicanos ou quase, mas todos por parte de liberais radicalizados, que depois se emendaram. 
15 O papel-jornal era importado, de modo que o custo variava com o câmbio. A principal forma de financiamento eram os 
anúncios (Ferreira de Araújo, 1889:517). 
16 De repercussão nacional, na avaliação de Ferreira de Araújo (1889:516-7), havia também o Amazonas; o Jornal do 
Amazonas; Província do Pará; Diário do Grão-Pará; Comércio do Pará; Diário do Maranhão; Pedro li; Libertador; Jornal do 
Recife; Diário de Pernambuco; Reforma (Porto Alegre); Correio Paulistano; Monitor Campista. 
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Comércio, propagandeando aí seu programa. Os liberais republicanos, que 

tinham tentado A República com capital próprio em 1870, lançaram O Globo, em 

1876 e O País, em 1878, ambos sob a batuta de Quintino Bocaiúva e com 

financiamento de figuras tradicionais no Império, como o Conde de Matosinhos 

(Werneck Sodré, 1966:256ss). 

Poucos dentre os positivistas abolicionistas tinham recursos suficientes 

para montar jornais próprios ou recursos estamentais suficientes para ganhar 

acesso aos imperiais. Este é o caso de Martins Jr., responsável por várias 

pequenas publicações no Recife e por um jornal de médio porte, A Folha do 

Norte (1883) - como vimos no capítulo 2. A maioria dos membros dos grupos 

positivistas abolicionistas formados nos anos 1870, ao contrário, acabou 

ganhando guarida em periódicos mais populares, menos compromissados com 

qualquer grupo político, que lhes ofereceram salários. A Gazeta da Tarde (1878), 

A Revista Brasileira (1880) e a Gazeta de Notícias (1874) jornais de médio porte 

na Corte, criaram um pequeno mas efetivo mercado de trabalho para egressos 

das faculdades imperiais: bacharéis sem banca, engenheiros sem obras. 

Acolheram mesmo os que não moravam na Corte, como Silva Jardim, 

correspondente de São Paulo. Este processo acentuou a concentração física dos 

contestadores na capital do Império. 

O cargo de correspondente na Europa e nos Estados Unidos era outra boa 

chance de inserção. Funcionou como o autoexílio político honroso para Nabuco 

entre 1877 e 1878, enviado do Jornal do Comércio a Londres, para Lopes Trovão, 

que mandava notícias para O Globo, e Salvador de Mendonça que enviava seu 

próprio jornal de Nova York: o Novo Mundo. Mesmo um avesso à imprensa como 

Miguel Lemos enviou artigos de Paris para a Gazeta de Notícias em 1877. 

Essa nova imprensa chacoalhou o debate público sobre as reformas. Com 

um corpo de redatores críticos em relação ao Império, tornou-se uma alternativa 

de visibilidade e um espaço de enunciação coletiva de suas críticas, projetos e 

reivindicações. Esta situação de independência política somada à orientação do 

repertório científico do fim do século deu a esses jornais um caráter inovador. 

Eram "de opinião", de porte médio, diários, de venda avulsa, grande 

circulação e vocação mais popular (preços acessíveis). Esta nova imprensa gerou 

um universo mais complexo tanto de informações quanto de opiniões, um novo 
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clima político-cultural. A introdução do telégrafo em 187 4 permitiu uma maior 

circulação de informações entre as próprias províncias e institucionalizou a 

sessão de notícias internacionais 17
. Em colunas paralelas, se enfileiravam

resenhas sobre o realismo literário português; traduções de romances 

naturalistas; ensaios e polêmicas sobre novas teorias científicas, como o 

darwinismo, e discussões sobre os ícones da Terceira República francesa - o 

duvidoso republicanismo de Renan e a conversão católica de Littré renderam 

meses 18
. Vinham resumos dos debates parlamentares mais momentosos, como

os ingleses e franceses; artigos sobre as mudanças de regime na Espanha, na 

Itália, e sobre a situação política de realidades tão longínquas quanto a China e 

Constantinopla. As sessões do senado e da câmara eram transcritas e seus 

temas cruciais, debatidos. O ponto de vista não era, como em A Reforma, o de 

um liberal atacando o programa conservador. A linha editorial das novas 

publicações era de franca distância em relação aos gabinetes. A independência 

política fica bem expressa na contumaz afronta a ambos os partidos. Esta era a 

tônica, por exemplo, de A Gazeta de Notícias: "Son attitude systématique c'est 

l'opposition à tous les gouvernments. ( ... ). Lorsqu'elle épousait une cause, elle la 

défendait sur tous les terrains et sur tous les tons." (Ferreira de Araújo, 1889:512). 

Vários destes jornais fizeram profissão abolicionista desde o início de suas 

atividades, recusando-se a publicar anúncios de venda ou procura de escravos e 

carreariam boa parte da campanha abolicionista. Nesta imprensa, se 

entrelaçaram a crítica às instituições políticas do Império e ao seu cânon 

intelectual. Ao longo dos anos 1880, estes jornais abriram espaço para uma 

avaliação do Império: do poder moderador; do sistema eleitoral; da eficiência do 

parlamentarismo; do sistema de ensino, da lisura e da capacidade da elite 

política; do regime escravista e da forma monárquica. 

Além dos jornais de médio porte, surgiu uma profusão de jornais 

pequenos, voláteis, espasmódicos, que retomavam a tradição panfletária da 

Regência. Especialmente no sul do país, onde estava o grosso dos descontentes: 

em Minas Gerais surgiram 12 novos entre 1879 e 1889; no Rio Grande do Sul, 

17 "Este noticiário passou logo a ser utilizado por todos os jornais que criaram uma página internacional, com a cotação do 
café, ao tempo em Paris." (Wemeck Sodré, 1966:247). Embora o custo do telégrafo fosse alto, as transmissões 
telegráficas interprovinciais para a imprensa contavam com subsidio (Ferreira de Araújo, 1889:517). 
18 A morte de dois reformistas Émile Littré, em 1881, e Victor Hugo, em 1885, gerou uma profusão de efemérides e 
controvérsias (cf. Uns, 1964: 134ss). Em 1881, Clóvis Beviláqua, Martins Jr e Arthur Orlando lançaram manifesto negando 
a conversão de Littré ao catolicismo em seu leito de morte (Paim, 1975:8). A Revista do Club Acadêmico da Escola Militar 
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onde havia apenas dois periódicos, apareceram 51 outros entre 1878 e 88. São 

Paulo chegou a ter, só no ano de 1883, 57 jornais. Também no Recife foram 

criados 36 novos entre o fim dos anos 70 e a queda do Império. Em 1883, o país 

chegou à marca fantástica de de 464 jornais (Werneck Sodré, 1966: 256). 

Pequenos jornais também proliferaram nas faculdades imperiais e mesmo nas 

escolas secundárias ao longo da década de 188019
. Títulos como A Evolução e o 

Século evidenciam a orientação científica de muitos deles; A Luta e a Folha do 

Norte, usavam calendário positivista. Os jornaizinhos escolares expressavam 

reclamações contra o ensino: criticavam os cursos enciclopédicos à moda antiga; 

o ranço dos livros, a ausência dos professores, o atraso de suas doutrinas.

Reclamavam da patronagem no ingresso e da duvidosa atribuição de notas e de 

frequência. Tinham caráter contestatário tanto das instituições políticas quanto 

dos valores culturais. 

As vias não estatais de discussão pública foram encorpadas também por 

um novo gênero de associação: as sociedades temáticas. 

Os clubes e sociedades sempre existiram no Brasil2º . A elite imperial os 

mantinha como núcleos de discussão entre iguais. Eram comunidades de pares, 

equivalentes intelectuais da comunidade política do Parlamento. O melhor 

exemplo é o tradicional Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: com membros 

fixos, vitalícios, selecionados na elite já assentada no sistema político (por 

exemplo, Rio Branco, Cotegipe); com sessões fechadas; pauta estrita. Era uma 

instituição oficial, responsável por forjar a história e a identidade nacionais 

(Salgado Guimarães, 1988). 

As formas de organização dos contestadores são, em contraste, 

associativas. Reúnem indivíduos de status social diferenciado, em recintos 

privados, agrupados conforme sua adesão a certos valores ou projetos. Essas 

associações se estruturavam em torno de temas do dia. Assim, conforme as 

mudanças na agenda, desapareciam umas para dar lugar a novas. Eram voláteis, 

durando pouco mais que meses, com composição também variável, ganhando e 

perdendo membros continuamente. É que são quase sempre os mesmos 

publicou uma homenagem a Littré (Castro, 1995:60-1); o Club Acadêmico fez também um ato em louvor de Victor Hugo 
\Costa, 1990:231 ;232). 9 Entre 1876 e 1883, alunos da academia de São Paulo criaram 1 O novos. Apenas em 1882, A Evolução; Ça-ira; A Pena
e A Luta. No mesmo ano, na de Recife, apareceram O Ateneu; O Ensaio; A Evolução; O Norte; O Saber e O Século.
20 Muitas se formavam nas faculdades, que eram um verdadeiro microcosmos da vida política imperial: mantinham um
clube, um jornal e uma sucursal das lojas maçônicas. Havia também as associações confessionais, especialmente 
espíritas e protestantes, e grupos estritamente literários; como o conservatório dramático. 
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indivíduos que dão corpo a variadas associações: as sociedades abolicionistas, 

"científicas", literárias, republicanas são quase sobrepostas. 

Estas associações vingaram como centros de aglutinação não-partidária 

de discussão das questões nacionais. Deram uma das bases organizacionais 

para as principais campanhas pró-reforma, como a abolição e a república. Eram 

organizações de propaganda, identificando-se por referência à sua plataforma 

central ou ao nome de suas lideranças: o Clube Lopes Trovão; o Clube Silva 

Jardim; o Clube José do Patrocínio; o Clube Joaquim Nabuco; o Clube Rui 

Barbosa. Nas últimas duas décadas do Império, cresceram vertiginosamente, em 

compasso com a produção de livros e de jornais
21

.

As associações expandiram as dimensões do espaço público para além do 

universo da elite. Foram o locus independente do estado e das instituições 

saquarema para a manifestação coletiva das demandas dos contestadores. 

A contínua criação de associações foi uma estratégia pelas quais os 

grupos atraiam holofotes sobre si e amplificavam suas reais dimensões. 

2.2. As práticas político-culturais de contestação 

Além dos jornais e associações, os contestadores recorreram a formas 

menos estruturadas de publicização de sua crítica à tradição inventada dos 

saquaremas. As práticas dos grupos contestadores são solidárias com seus 

textos na deslegitimação dos valores e instituições essenciais do liberalismo 

estamental e na demanda por reformas. A indissociabilidade entre cultura e 

política fica evidenciada no conjunto de manifestações públicas que os grupos 

produziram ao longo dos anos 1880 recorrendo a diversas formas de expressão, 

mas com o mesmo sentido de contestação. 

Assim como as sociedades, as manifestações públicas dos contestadores 

diferiam essencialmente das formas estamentais. Eram os mesmos grupos que 

davam a espinha dorsal da movimentação política e da agitação intelectual: 

comícios abolicionistas e concursos literários; grupos de estudos e clubes 

21 Além das associações apresentadas no capítulo 2, há muitos outros exemplos, a Sociedade Positivista da Escola Militar
(1878); a Sociedade Científica e Literária Culto às Letras (1880); a Associação Industrial (1880). Em 1881 surgiram o 
Clube Republicano Tiradentes; a Sociedade Central de Imigração e o Centro Positivista de São Paulo; em 1882, o Centro 
Abolicionista de São Paulo; em 1883, a Confederação Abolicionista e a Associação dos Homens de Letras do Brasil; em 
1884, o Centro Abolicionista da Escola Politécnica, o Clube dos Advogados Contra a Escravidão e a Associação Central 
Emancipadora; em 1886, a Sociedade Promotora de Imigração; em 1887, o Clube Militar; em 1888, a Sociedade 
Promotora da Colonização e da Imigração de Pernambuco; o Clube Republicano de São Paulo, o Clube Republicano do 
Pará. Em 1887, havia 237 clubs republicanos no pais, concentrados no sul do pais (Werneck Sodré, 1966:274). Os 
abolicionistas eram ainda mais numerosos (Evaristo 1986). 
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republicanos; saraus e efemérides literárias e passeatas. Não eram discursos 

parlamentares, nem reuniões fechadas entre chefes partidários. Os 

contestadores recorreram a um gênero novo de expressão: os meetings. 

Esta nova forma de expressão tanto se apropriava de formas ocidentais de 

protesto contemporâneas quanto resignificava a tradição político-cultural 

brasileira. 

Os contestadores reapropriaram o repertório de práticas políticas dos 

liberais radicais. Suas formas de organização e expressão devem ao expediente 

liberal da década de ostracismo: as conferências radicais, a proliferação de 

clubes e jornais, as viagens cidade a cidade - como na campanha do lencinho 

branco de Ottoni nas eleições em Minas nos anos 1860. Mas não recorreram a 

estas formas como modo de consolidação de um partido já institucionalizado, 

como faziam os liberais, e sim como modos de vocalização alternativas às 

instituições políticas, como uma estratégia de publicização de suas críticas e 

demandas. 

De outro lado, absorveram as novas formas políticas. Os movimentos 

políticos do século XIX estavam precisamente inventando as formas modernas de 

ação política coletiva: as greves, os comícios, as passeatas (Tilly, 1993). Os 

meetings eram uma forma de manifestação pública em disseminação na Europa. 

Surgira na primeira metade do século na Inglaterra, de onde lhe veio o nome, e 

fora usada com grande repercussão na campanha por reformas de Gladstone 

(Tilly, 1993; Epstein, 1996). Estava em voga na França (Favre, 1990), onde foi 

mobilizada pelo republicano oportunista Gambetta, que percorreu todo o país no 

início dos anos 1870 (Everdell, 1983; Nord, 1995). Estratégias similares estavam 

em uso na vizinha Argentina, que viveu contemporaneamente o mesmo boom de 

ativismo político-intelectual, com jornais, manifestos e meetings (Sábato, 1998). 

Os grupos contestadores combinaram elementos da tradição nacional e 

recorreram ao novo repertório de práticas de contestação para efetivar sua 

propaganda, organizando comícios a céu aberto, conferências públicas em 

teatros, caravanas pelo interior das províncias, passeatas nas cidades. O sentido 

era duplo: a contestação à política imperial e às suas formas culturais. 

No primeiro pólo, sobressaem as atividades abolicionistas e/ou 

republicanos organizadas pelos grupos contestadores. Os exemplos são 

incontáveis. A Confederação Abolicionista promoveu em 1880 um banquete em 
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homenagem ao embaixador americano Hillard (que se declarara abolicionista) e 

várias séries de conferências e debates nos teatros Polytheama do Rio de 

Janeiro (1880) e do Ceará (1881); também na Bahia (1885), no Recife e na Corte 

(1886 e 1887) ocorria o mesmo gênero de atividade (Conrad, 1975:181ss). A 

Sociedade Abolicionista Acadêmica, da Faculdade de Direito de São Paulo 

organizava concertos e recitais em prol da abolição em 1881. A associação 

Perseverança e Poder organizava conferências e mesmo um desfile de escravos 

libertos em Fortaleza (Conrad, 1975:215ss). Em 1885, vários discursos, festas e 

jantares foram organizados em comemoração ao aniversário da lei Rio Branco 

(Nabuco, 1929); outros tantos em 1887, quando foi abolida a escravidão em 

Cuba. Os eventos republicanos tinham o mesmo formato: a União Literária 

República organizou um desfile republicano em Diamantina. Os republicanos da 

Corte organizaram comícios de 1880 a 1889. As conferências no Clube 

Republicano de Campinas se tornaram sistemáticas a partir de 1886
22

; assim

também em Santos, em Escada e em Ouro Preto, em 1888; em Porto Alegre, a 

partir de 1882. 

Em par com a contestação política, corria a deslegitimação simbólica do 

regime. Saraus, efemérides, debates em torno das obras recém chegadas da 

Europa ocorriam nos cafés, nas "repúblicas", nas livrarias, (Machado Neto, 1973). 

Mais que a discussão teórica, o efeito era a conformação de práticas culturais que 

atacavam o cerne da idéia saquarema de nação tanto em sua expressão 

simbólica quanto em sua dimensão política. A nação inventada pelo Segundo 

Reinado tinha dois pilares (capítulo 1 ). Simbolicamente, acentuava a 

especificidade cultural brasileira, cristalizada no indianismo, que escamoteava a 

escravidão. Politicamente, argumentava que a incompletude da formação do 

povo, isto é, o despreparo dos homens livres pobres, não educados para a 

política, gerava a necessidade de delegação do poder. Os contestadores 

combateram estas duas facetas do regime. 

A crítica à nação saquarema está nos livros de doutrina dos contestadores 

(capítulo 3). Mas está também em práticas político-culturais que 

22 
o presidente do clube era Prudente de Morais e entre seus membros estavam Cerqueira César, Pereira Barreto, Rangel 

Pestana. Silva Jardim, Campos Sales, Alberto Sales, Bocaiúva, Patrocínio, Bernardino de Campos, Saldanha Marinho, 
Ciro de Azevedo, Ubaldino do Amaral fizeram lá conferências em 1886 e 1887. Organizaram também passeatas 
(Debes, 1975:70ss). 
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progressivamente construíram uma imagem alternativa da nação e um novo 

repertório de heróis e símbolos nacionais. 

A mobilização para duas efemérides, as comemorações em torno dos dez 

anos da morte de Castro Alves e do terceiro centenário de Camões em 1880, 

ilustra este propósito. Várias conferências e publicações apareceram na Corte e 

em Recife, por parte de praticamente todos os grupos contestadores, 

homenageando a um ou a ambos dos dois novos ícones culturais - Miguel 

Lemos, Nabuco e Clóvis Beviláqua fizeram as de mais repercussão. Vários 

moços escreveram obras de louvação. A Revista Brasileira fez um número 

especial ("Homenagem a Luis de Camões") em 10/6/1880, no qual escreveram 

vários membros dos grupos contestadores. Martins Jr. recitou um poema próprio, 

grandiloquente (Cândido, 1993:259). Raul Pompéia (30/11/1880) glosou o Navio 

Negreiro. Assis Brasil arriscou mesmo copiar o verso camoniano, com "O 

Monstro" (Brossard, 1989:26). Os eventos de homenagem a Camões tomaram as 

escolas; alunos da Militar, Politécnica, Medicina e Belas-Artes organizaram 

comemorações conjuntas (Castro, 1995:75). A Igreja Positivista erigiu um busto 

para Camões em 1885 (Lemos, 1887: 19). O Centenário de Pombal e D· Alembert 

também motivaram eventos semelhantes. Num deles, no teatro Pedro li, em 

1882, discursou Rui Barbosa (Moraes Fo., 1985:77). Os alunos da Escola Militar 

renderam tributos a D'Alembert, e celebram políticos oportunistas, como 

Gambetta (Costa, 1990:231 ;232). Os positivistas abolicionistas comemoraram 

todos estes eventos, em particular os "sábios" do panteão positivista; ressaltaram 

também a veia hispânica do iberismo, celebrando Cervantes e os 200 anos de 

Calderón de la Barca (Lemos, 1882:31 ). 

Castro Alves foi louvado em todos os jornais independentes. Rui Barbosa, 

que fora seu colega de banco escolar, homenageou-o com um Elogio ao Poeta, 

no Diário da Bahia em 1881, texto no qual lamenta também a morte recente de 

Littré (Moraes Fo., 1985:72). A Semana promoveu, em 1884, um concurso para 

escolher o melhor poeta brasileiro, desclassificando o conselheiro Gonçalves de 

Magalhães em favor dos poetas abolicionistas Gonçalves Dias e Castro Alves. 

O intuito destas efemérides culturais era político. As figuras selecionadas 

compunham uma visão da tradição nacional que se afastava no cânon indianista 

da elite imperial e representam uma quebra ideológica com o espírito saquarema. 

O indianismo foi atacado pelos dois flancos: apresentando Castro Alves como o 
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poeta da abolição, os contestadores humanizavam o negro, distinguindo a 

instituição escravista do elemento étnico, e acentuavam a tonalidade 

politicamente exaltada do romantismo, que as obras de Alencar tinham apagado. 

Morto jovem, Castro Alves encarnava em sua própria figura o combatente 

romântico e foi capitaneado como símbolo do movimento de contestação. Com 

Camões, os contestadores recuperaram a herança cultural ibérica, a saga 

portuguesa de construção de uma civilização, e o vínculo cultural, a valorização 

do português castiço no lugar da nomenclatura tupi do indianismo
23

. A imagem do 

Brasil que surge aqui recrimina a violência da colonização ( como na celebração 

de Navio Negreiro, por ex.), mas também acentua (com a epopéia de Camões) o 

lado positivo de sua obra: a implantação de uma raiz ibérica na América. A 

incorporação simbólica do negro como elemento formador escancara como 

marca peculiar do país a escravidão africana, não a herança indígena. Assim, os 

grupos contestadores quebram a dicotomia saquarema entre a nação imaginada, 

a mitificação de sua origem e composição, e o país real. O Brasil passa a ser 

visto como um estado nacional, definido por uma língua, um território e uma 

população forjados por uma história comum, a da colonização. A raiz de ultramar, 

os laços com a cultura portuguesa são reclamados como formadores da 

nacionalidade, suprimindo-se a distinção entre cultura autóctone e civilização 

européia e demandando-se a integração do país no movimento "ocidental". 

A construção de uma tradição alternativa à saquarema inclui o expurgo e a 

resignificação da história nacional, o enaltecimento de personagens apagados, a 

invenção de símbolos. A promoção contínua de efemérides nos anos 1880 visava 

recuperar episódios e figuras da tradição brasileira para compor uma linhagem de 

reformadores. José Bonifácio e emancipacionistas como Rio Branco, morto em 

1880, ganharam dimensão simbólica para todos os grupos. Os positivistas 

abolicionistas erigiram um mausoléu a José Bonifácio e um busto para Camões 

em 1885 (Lemos, 1887: 19) Silva Jardim e Quintino Bocaiúva organizaram um 

meeting em homenagem a Bonifácio em Santos em 1883. Bocaiúva pronunciou 

conferência também no aniversário da morte de Tiradentes na Corte em 1886 (in 

Silva, 1986) e Jardim publicara ainda em 1876 artigos de exaltação a Tiradentes 

23 Essa discussão é um dos pontos altos do enfrentamento entre Nabuco e Alencar em 1876. Na polêmica, que analisei 
anteriormente (Alonso.1996), Nabuco recusa claramente o indianismo em nome da retomada da tradição ibérica como 
matriz da identidade nacional: "Nós somos brasileiros, não somos guaranis; a língua que falamos, é ainda portuguesa." 
(Nabuco ln Coutinho, 1965: 191 ). De outro lado, a continuidade com a tradição radical está expressa no estilo mesmo do 
panfletismo dos contestadores. que incorpora o tom jacobino do Primeiro Reinado e da Regência. 
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no Labarum Literário e escolheu gravar seu nome no lugar do suplício, durante 

sua viagem de campanha em 1888 (Jardim, 1891). 

A Regência perde o sentido de anarquia, que os saquaremas lhe 

atribuíram, para apresentar-se como regime de liberdades sufocadas pela reação 

monárquica. A Independência e a Inconfidência Mineira são igualmente 

resignificadas. O Centro Positivista da Corte passou a comemorar, a partir de 

1884, a Independência e a Inconfidência Mineira como "festas cívicas" 

nacionais
24

. Os líderes de rebeliões malogradas até a consolidação do Segundo

Reinado são enaltecidos. 

Mas aqui uma modulação pode ser observada, distinguindo as escolhas 

dos componentes do panteão, conforme a preferência monarquista ou 

republicana dos grupos. Os novos liberais centraram suas manifestações em 

torno de José Bonifácio e dos liberais do Primeiro Reinado e da Regência. 

Apresentaram-se como herdeiros da melhor cepa liberal do Império: da geração 

de Bonifácio, responsável pela Independência e idealizadora da monarquia 

constitucional com trabalho livre; de todas as reformas do Segundo Reinado, 

mesmo a da abolição do tráfico e da aprovação do ventre livre, realizadas por 

conservadores. Também os positivistas abolicionistas resgatam José Bonifácio 

como "precursor" do positivismo e da luta abolicionista no Brasil e enaltecem Rio 

Branco. 

Nesta construção de uma linhagem de reformadores, os positivistas 

abolicionistas e os novos liberais mais uma vez se aproximam. Embora 

glorifiquem Tiradentes como os demais republicanos, os positivistas abolicionistas 

não separam uma tradição monárquica e outra republicana. Ambos os grupos 

constróem uma linhagem brasileira. 

Já os demais grupos republicanos investiram na construção de uma 

tradição republicana brasileira que teria sido apagada sob a "impostura 

monárquica". Tiradentes, Caneca, Ratcliff, perdedores em levantes 

antimonárquicos são heroicizados
25

. A confederação do Equador, a Farroupilha e

a Regência são glorificadas como experiências democráticas. Novos heróis e 

24 Desde 1881 os positivistas abolicionistas celebravam a Independência (conferência e livro A Pátria Brasileira, de 
Teixeira Mendes); a Revolução Francesa (conferência de Aníbal Falcão) e Calderon de La Barca (conferência e livro de 
Teixeira de Souza). Nesta última, o público estimado foi de 500 pessoas (Lemos, 1882:37;10;31). Outro símbolos da 
"Humanidade" - como a Virgem Maria, Comte e o dia dos mortos - também foram objeto de comemorações. 
25 ·os movimentos revolucionários de 1817, 1824, 1831, 1835 e 1837 são os mais eloquentes atestados da decidida
preferência que sempre manifestou este povo pelo governo republicano. ( .. ) é um sintoma evidente de que no coração 
deste povo nunca lançou raízes profundas o governo da monarquia. "(PR:499). 
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"revoluções" ganharam obras e eventos de desagravo, no que os federalistas 

científicos gaúchos foram particularmente pródigos. Por seu caráter nacional, 

Tiradentes será elevado, ao longo dos anos 1880, a mito republicano principal, 

objeto de meetings, debates historiográficos, estátuas, quadros, clubes, 

celebrações de toda ordem (Carvalho, 1990:55ss)
26

. Mas federalistas científicos

paulistas e gaúchos reedificaram também as "velhas tradições democráticas" 

regionais, erigindo heróis locais, como Bento Gonçalves, como líderes das 

rebeliões regenciais. São exaltados como marcas de projetos políticos 

alternativos abortados, soterrados pela vitória de Bonifácio, o arquiteto da 

monarquia centralizada, e de Martim Francisco, idealizador do poder moderador 

(PR:290ss). 

Assim se faz a guerra simbólica ao Império. 

A resignificação do americanismo é parte deste combate. Para os grupos 

contestadores, a América não expressa mais a singularidade natural do 

continente, sua diferença com a Europa pela ausência de tradições enraizadas -

precisamente o que levou à invenção da tradição indianista. Ao contrário. A 

América sinonimiza com os Estados Unidos, com seus traços da "civilização 

moderna": a federação, o crescimento econômico, a democratização27
. 

Em franco contraste com o universo saquarema, os grupos republicanos 

reapropriaram também o ideário contra-monárquico, os símbolos e códigos, da 

Revolução Francesa. O Centro Positivista da Corte organizou em 1884 e 1885 

eventos sagrando Danton, com conferências e uma estátua. A Marselhesa, que 

aparecera em manifestações e discursos na Escola Militar no início da década de 

1880, tornou-se o hino republicano
28

.

Os contestadores negaram legitimidade à própria forma monárquica, 

atacando a liturgia do regime. O catolicismo foi posto em contraste com as teorias 

da evolução biológica e social não só em artigos, mas em polêmicas e romances. 

Aníbal Falcão levantou ira publicando uma novela anticatólica na Revista 

Brasileira, em 1880; O Mulato (1881) de Aluísio de Azevedo foi objeto da fúria da 

Igreja por seu explícito anticlericalismo. O catolicismo aparece como 

26 Já em 1889, Sílvio Romero organiza sob sua presidência uma comissão (composta por Mallet, Aluísio de Azevedo,
Coelho Neto, Guimarães Passos, Olavo Bilac e João Ribeiro) para aderir ao governo republicano e comemorar a morte de 
Tiradentes (Moraes, 1985:105ss). 
27 A característica negativa que novos liberais e positivistas abolicionistas acentuam no modelo é a homogeneização da
sociedade, ameaça à identidade nacional, para os segundos, declínio das formas aristocráticas, no lamento dos primeiros. 
Mas o próprio Nabuco fala da vergonha do escravismo diante da América (OA: 162) 
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obscurantismo e a igreja como instituição arcaica. A questão ganhou esta 

formulação na polêmica de Lauro Sodré (1881) com o bispo ultramontano D. 

Macedo Costa, pivô da questão religiosa, e na discussão em torno da negativa do 

republicano positivista Monteiro Manso em fazer juramento católico para assumir 

sua cadeira no parlamento em 1888. Em 1885, Lacerda Werneck foi suspenso da 

Faculdade de Direito de São Paulo em virtude de um panfleto em defesa da 

liberdade religiosa. Nestes casos. argumentos científicos questionavam a religião 

de estado. A mesma retórica científica embasava a reivindicação de 

secularização dos cemitérios, considerados focos de disseminação da febre 

amarela, uma das várias medidas de redução do poder da igreja sobre a 

sociedade
29

. A tradição imperial sofria o contraste com o repertório da política 

científica. Estas contestações variadas e difusas foram decisivas no 

enfraquecimento simbólico do regime
30

, vaticinando o ocaso do universo

intelectual romântico e cristão que formara a elite imperial. 

A contestação à monarquia teve ainda a forma de detratação de seus 

plenipotenciários: os membros da casa dinástica. Nisso as revistas ilustradas, 

como a Revista Ilustrada (RJ, 1876/77); A Ilustração Brasileira (RJ, 1880); O 

Mequetrefe (RJ, 1875) e jornais de crítica político-literária, como O Besouro 

(RJ,1878), O Mosquito (RJ, 1869-74), O Polichinelo (SP,1876), O Protesto 

(RJ, 1877) foram imbatíveis
31

. Na Corte, especialmente, publicavam cartuns e

artigos de achincalhe político e aberto deboche. Reclamavam da patronagem no 

preenchimento de cargos públicos, detrataram a família imperial, ironizaram a 

distribuição de títulos nobiliárquicos e condecorações (Mesquita, 1974). 

Contribuíram decisivamente para desacralizar a monarquia junto à população, 

difundindo a imagem de um imperador inepto e de uma herdeira do trono carola. 

Exemplar deste processo é o episódio do roubo das jóias da imperatriz, em 1882, 

28 Por exemplo, no encerramento do meeting de desagravo de Trompowsky, professor da escola militar, que escrevera
artigos atacando ministro da guerra. No evento. já na questão militar, Lauro Sodré foi o principal orador (Costa, 1990:224). 
29 Os artigos de Macedo Costa sairam em Boa Nova, jornal católico de Belém, os de Sodré foram publicados em A 
Província do Pará e lhe valeram a destituição da cadeira de história do Liceu Paraense (Sodré, 1896). Sobre o juramento 
católico, "A cãmara perdeu a cabeça e discutiu o assunto dois dias" (Jardim, 1891:200). Os positivistas abolicionistas 
foram os paladinos da campanha pela secularização dos cemitérios (Mendes, 1887). 
30 

A defesas de tese a discordãncia ganhava tons às vezes desabridos como o de Sílvio Romero, em seu elogio da ciência 
na Faculdade de Direito do Recife. 
31 Vários outros de mesmo estilo surgiram ao longo dos anos 1880. Por exemplo, na Corte, O combate, 1881; A Pena, 
1882; Oitenta e Nove, 1884; O Brasileiro, 1885; Revista Republicana, 1885; A Revolução, 1887; O Tiradentes, 1887; O 
Bisturi, 1888; O Escândalo, 1888; O Grito do Povo, 1888, Revista Democrática, 1888; O Rebate, 1888; A Fanfarra, 1889; A 
Democracia, 1889; A Luta, 1889; A Metralha, 1889; A Onda, 1883; A Democracia, 1885; A Vida Semanária. 1887 (Pessoa 
et ai., 1974). Em Minas, O Tiradentes, 1879: Ordem e Progresso, 1884; A Idéia Nova, 1879; O Tambor, 1889; O Colombo, 
1879-83; A Revolução, 1889; A Idéia, 1889. No Rio Grande Sul: O Mundo Novo; O Combate; A Luta; O Pensamento, 
todos em 1881, e O Sete de Setembro; A Pátria; O Progresso; A Vanguarda em 1887 (Werneck Sodré, 1966:264). Os 
títulos esclarecem o espírito desses publicações. 

215 



objeto dos comentários maledicentes de toda a imprensa independente. O 

Mequetrefe e o Relâmpago saborearam o evento com charges. A Gazeta de 

Notícias, A Gazetinha e A Gazeta da Tarde publicaram folhetins anônimos de 

galhofa, que acusavam o imperador de adultério e corrupção
32

. 

Estes processos dispersos, a nova imprensa, as novas associações, os 

meetings, as efemérides, tinham um mesmo sentido, serviam a uma estratégia de 

divulgação da crítica ao status quo imperial e de projetos de reforma. 

Este gênero de ação supunha a existência de uma sociedade para além 

da usualmente representada no parlamento. Em seus atos públicos e escritos, os 

contestadores atestaram a existência de grupos sociais que não correspondiam 

nem à nação imaginada do indianismo, nem à "opinião pública" representada no 

parlamento. 

O sentido consensual de opinião pública entre liberais e conservadores, 

como se pode observar, por exemplo, tanto nas Cartas de Erasmo (1866), de 

Alencar, quanto em A Província (1870), de Tavares Bastos, sinonimizava com 

eleitorado. Nos dois casos designava o cidadão pleno do Império: os homens 

proprietários, maiores de 25 anos, dotados da "independência" essencial aos 

negócios públicos e ao bom funcionamento do "sistema representativo" (Alonso, 

1995b). 

A audiência visada pelos grupos contestadores rompia este sentido 

estamental. A contestação explodiu tanto simbólica quanto empiricamente os 

limites estamentais da política imperial. Reinventou o povo. A nova definição de 

opinião pública ultrapassava o círculo de proprietários e passava a designar o 

conjunto da população adulta, não representada pelas instituições políticas 

imperiais: os trabalhadores urbanos de baixa renda; os empregados do comércio; 

os profissionais liberais, como professores e jornalistas; os estudantes; os 

homens livres pobres do campo; e mesmo os politicamente incapazes: as 

mulheres, os analfabetos, os escravos. Enfim, os indivíduos não filiados aos 

partidos imperiais, não compreendidos nas formas estamentais do Império, não 

incluídos nem mesmo em sua noção de cidadão do Império. 

A propaganda dos contestadores estava dirigida para esta audiência, como 

ilustram seus artigos, publicados nos jornais independentes ao longo dos anos 

32 
A autoria dos folhetins foi estabelecida como sendo respectivamente de Raul Pompéia (As Jóias da Coroa); Arthur 

Azevedo ( Um Roubo no Olimpo) e José do Patrocínio (A Ponte do Catete) (Goes de Paula, 1993). O imperador ganhou 
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1880. Dirigiam-se ao leitor culto, cosmopolita, dando destaque às novidades 

intelectuais estrangeiras e à política internacional33
. Mas também às mulheres 

educadas, para as quais havia notícias médicas e discussões sobre as 

capacidades intelectuais e políticas femininas, como a extensão do direito de voto 

e do ingresso nos estudos superiores. Os anúncios para as várias encenações de 

A Cabana do Pai Tomás, de Adolphe D'Ennery e Dumanoir, baseado no romance 

de 1852 da americana Harriet Beecher-Stowe, valorizavam, além de seu teor 

abolicionista, a autoria feminina da obra. Os literatos emergentes, como Machado 

de Assis, Raul Pompéia e Aluísio de Azevedo, colaboravam em várias redações, 

com capítulos de obras em processo, que passavam léguas do folhetim romântico 

para o "sexo amável" dos conselheiros Macedo e Alencar. A Revista Brasileira 

publicava seriadamente Memórias Póstumas de Brás de Cubas em 1880 e A 

Província de São Paulo lançaria A Carne em 1888, mesmo ano em que a Gazeta 

de Notícias trazia O Ateneu, de Raul Pompéia. Os fazendeiros eram também 

visados, com a propaganda de novos instrumentos agrícolas, a cotação do café 

no mercado internacional e notícias voltadas para o comércio, especialmente em 

A Província de São Paulo. Deliberadamente populares eram o Diário Popular e a 

Gazeta de Notícias. Segundo seu proprietário, esta última, circulante a partir de 

1874, chegava "aos bolsos mais modestos" (Ferreira de Araújo, 1889:512). O 

público se expandia, com a venda avulsa e com as revistas ilustradas, que 

queriam alcançar mesmo os analfabetos34
.

Esta mesma audiência é visada na publicação de séries, coleções de livros 

e panfletos de propaganda: "Propaganda Liberal, série para o povo" dos novos 

liberais; os volumes da "Biblioteca Útil" da "livraria popular" dos federalistas 

científicos de São Paulo; a "Biblioteca Republicana", organizada por Aarão Reis e 

de distribuição gratuita na Corte35
; "Publicações do Club 20 de setembro", dos 

federalistas científicos do Rio Grande do Sul; as "Circulares Positivistas", dos 

positivistas abolicionistas da Corte; "Biblioteca Brasileira", dos liberais 

republicanos; "Livros de Propaganda da Sociedade Central de Imigração"; a 

"Biblioteca da Gazeta de Notícias". A preocupação com a educação não era só 

um codinome depreciativo nesta pequena imprensa: Pedro Banana. 33 Como exemplo, veja-se a restropectiva internacional para o ano de 1878 que Bocaiúva fez para O Cruzeiro in Silva
(org), 1986. 
34 Para se ter idéia da efetividade deste propósito, seu exemplar custava 40 reis, contra 200 de A Província de São Paulo

�Wemeck Sodré, 1966:257;261). 5 Exemplo de título: a biblioteca republicana publicou A idéia de Deus segundo a filosofia positiva, de Émile Littré.
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retórica. Em São Paulo, federalistas científicos mantiveram cursos de 

alfabetização que aceitavam mesmo escravos (Vidigal, 1981) e positivistas 

abolicionistas mantinham cursos públicos gratuitos para operários (Lemos, 

1883:91). 

Estes meios de expressão e tipos de organização atacavam a essência 

aristocrática das instituições imperiais e se dirigiam a uma audiência que 

extrapolava o sentido até então vigente de opinião pública. 

Os meetings puseram os contestadores em contato direto com esta nova 

audiência. O Centro Positivista Brasileiro instituiu a partir de 1881 prédicas 

doutrinárias noturnas às quartas-feiras, visando a população trabalhadora 

(Lemos, 1885: 60). Para as conferências dominicais "sobre assuntos sociais, 

políticos ou mesmo científicos" e para as palestras de Teixeira Mendes, também 

na Corte entre 1881 e 1883, eram convidados operários e ex-escravos
36

. Nas

conferências a portas fechadas, como as de Joaquim Nabuco no teatro Santa 

Isabel, em 1884, no Recife, ou nas de Aníbal Falcão no Gabinete Português de 

Leitura, na Corte, em 1883, havia lugares marcados à frente para as senhoras. 

Mesmo em situações em que havia evidente ameaça à segurança pessoal dos 

presentes, este novo público nunca faltou. Silva Jardim relata comovido a 

fidelidade de um liberto que o protegeu dos tiros que cessaram um meeting seu 

na Corte em 1888, e da bravura das mulheres que não se retiraram de uma sua 

palestra cercada de capangas conservadores no interior de São Paulo (Jardim, 

1891: 190ss). 

Ao se dirigirem diretamente "aos concidadãos"; aos "cidadãos", ao "povo 

brasileiro"; à "nova sociedade"
37

, os contestadores questionaram a própria

delimitação do corpo político, negaram as formas políticas imperiais e criaram 

uma modalidade de ação política fora da praxe do Segundo Reinado - a benção 

dos chefes partidários provinciais ou do Imperador. As atividades de propaganda 

dos contestadores exprimiam em práticas o desacordo com o que seus livros de 

doutrina já tinham refutado teoricamente: a restrição da cidadania ao súdito 

proprietário. Ao fazê-lo, operaram a contaminação entre dois termos sempre 

36 Para uma descrição dos meetings, de sua estrutura e participantes, vejam-se, por exemplo, as memórias de Nabuco 
�1900); Silva Jardim (1891); Evaristo de Morais (1937) e a biografia de Benjamin Constant por Teixeira Mendes (1891). 

7 Por exemplo, Nabuco se dirige à mocidade das escolas, à imprensa; aos homens de letras, aos professores de direito, 
aos poetas, aos operários, e mesmo aos escravos (OA:166; 171). Silva Jardim (1891:168) descreve o público de suas 
conferências na Corte como formado por ex-escravos, senhoras da sociedades e a mocidade das escolas de medicina, 
politécnica e militar. 

218 



divorciados nas expressões da elite política: a "opinião pública" e o povo. Neste 

sentido, suas manifestações públicas constituíram reivindicações pela dilatação 

da representação política e dos próprios contornos da cidadania. 

O repertório de práticas dos grupos contestadores aponta uma ruptura com 

o modo tradicional de fazer política no Império. Suas formas de associação e de

mobilização estão em contraste com as formas estamentais do Império em dois 

sentidos. Expandem as práticas políticas legítimas para além do parlamento e 

das associações aristocráticas do Império, criando o próprio espaço em que se 

expressam. São democratizantes: incluem quaisquer indivíduos. Quebram o 

padrão hierárquico da política como reunião de chefes ou representantes de 

unidades sócioeconômicas completas, abrindo a arena política para além dos 

cidadãos plenos do Império. 

3. A coalizão política dos contestadores

O desempenho do primeiro gabinete da situação liberal no andamento das 

reformas fora pífio. A instabilidade dos liberais e suas dificuldades em convergir 

para um programa unitário de reforma ganhava tons progressivamente 

dramáticos. Entre 1878 e 1885, os governos liberais desentenderam-se em 7 

gabinetes, engalfinhando-se em todas as questões de seu próprio programa. 

Saraiva, um moderado, se manterá de 1880 a 1882, explicitando que a abolição 

não compunha sua pauta, acenando com uma política de imigração espontânea, 

que não efetiva, e considerando encerrada sua missão depois da reforma 

eleitoral. Seu sucessor foi Martinho Campos, que durou seis meses, inflamando o 

país com declarações escravagistas exaltadas. Paranaguá e Lafayette ficaram 

quase um ano cada à frente de ministérios anódinos, reverberando as bandeiras 

liberais clássicas, como a descentralização, sem tocarem no ponto nevrálgico, a 

escravidão. No recesso parlamentar, a província do Ceará aboliu a escravidão em 

seu território (25/03/1884). 

A frustração coletiva com o ritmo imperial das reformas reafirmou para os 

contestadores a inépcia do sistema político imperial para operar mudanças. Seu 

diagnóstico dos partidos tradicionais era comum: movidos por interesses mais 

que por idéias, esfacelados pela patronagem e/ou pelo peso das instituições 

vitalícias. Daí sua proposta de constituição de um novo agente político capaz de 
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conduzir o programa de reformas. Diante deste quadro, a estratégia política 

preferencial dos grupos nos anos 1880 era a propaganda. 

Os novos liberais apostavam em três estratégias paralelas. A prioridade 

era ganhar a direção do partido liberal e, assim, o gabinete. Se malograda esta 

alternativa, Nabuco repetiria a estratégia de seu pai com Partido Progressista 

(1862): fundar um partido próprio para efetivar as reformas: o Abolicionista. Sem 

o enraizamento social que a patronagem dava aos velhos partidos, esta via

obrigaria expandir alianças para fora da elite imperial, envolvendo os demais 

grupos contestadores
38

. Federalistas científicos39 , positivistas abolicionistas e a

dissidência dos conservadores moderados sob a "bandeira de 1871" são 

vislumbrados como aliados potenciais para uma campanha unificada em prol da 

abolição (OA:30). Já os liberais republicanos, "democratas", são atacados como 

omissos na questão, representantes políticos dos "interesses da grande 

propriedade", (OA, 31-2;133). A terceira via seria o poder moderador. Destacado 

dos partidos, "símbolo do único poder nacional, independente e forte"; incólume à 

ação degradante da escravidão, seria "a única força" capaz de destrui-la. O 

quarto poder moderador passava, assim, de poder pessoal, como alardearam os 

liberais nos anos 1860, a poder reformador: de obstáculo a instrumento. 

(OA:141;140;152)
40

• D.Pedro é exortado a empenhar-se como Alexandre li, czar

da Rússia, que resolveu a questão em 6 anos, e com o mesmo vigor com que 

fizera guerra a Solano Lopes (OA: 73-4). 

Ao contrário dos novos liberais, os positivistas abolicionistas viam com 

ceticismo a viabilidade das reformas pelo parlamento: as câmaras "representam 

as fazendas"
41

. Apostavam no esclarecimento da elite pela propaganda

doutrinária. Mas, como eles, viam a centralidade do poder moderador no sistema 

político como uma alternativa de reformas pelo alto. Conclamavam D.Pedro li a 

sobrepujar os partidos e proclamar-se o "diretor real da política brasileira"
42 

à

38 O perspectiva de demanda por uma coalizão política abre e fecha O Abolicionismo. "( ... ) o Abolicionismo é antes de
tudo um movimento político"; "cooperação desinteressada e transitória, numa aliança política limitada a certo fim" (OA:36, 
�rifo do autor: OA:33).9 Nomeados como o "republicano de razão", o "oportunista", que constituiriam "grande número' no partido (OA: 31).40 A conclamação ao poder moderador lembra Cartas de Erasmo (1866) de Alencar: "Autonõmo, só há um poder entre 
nós, o poder irresponsável; ( ... ); só esse representa a permanência da tradição nacional." "Não temos de nos incomodar 
com os que nos chamam contraditórios porque fazemos apelo ao Imperador sendo opostos, pelo menos na maior parte, 
ao governo pessoal. O uso do prestígio e da força acumulada que o Imperador representa no Brasil, em favor da 
emancipação dos escravos, seria no mais lato sentido da palavra expressão da vontade nacional." (OA: 139;74).41 "Foram sempre os fazendeiros (salvo raríssimas exceções) que se opuseram a todas as medidas tendentes a extinguir 
a escravidão.' (Carta de Lemos a Mendonça, 13/03/1883).42 "Todos os partidos estão acordes em reconhecer que é sua majestade quem realmente governa este país; assuma, 
pois, francamente uma ditadura. que até hoje tem exercido com os disfarces constitucionais, em prejuízo da ordem e do 
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maneira de Frederico li, da Áustria. Assim, se alçaria a líder das reformas e 

poderia decretar "ditatorialmente o abolicionismo". É esta semelhança política que 

faz com a aliança preferencial dos positivistas abolicionistas não seja com seus 

mais próximos em termos de doutrina, os federalistas científicos, mas como os 

paladinos de sua meta principal, os novos liberais: "quaisquer que sejam esses 

defeitos [seus "sofismas liberais"], eles têm por si nesta questão um grande 

princípio, e que entre eles e os fazendeiros refratários as simpatias públicas não 

podem hesitar." (carta de Lemos a Mendonça 13/03/83 in Lemos, 1884:54). 

Os dois grupos simultaneamente apelaram para o Imperador e o 

ameaçaram: teria de prestar contas ao futuro pela "existência da escravidão, 

ilegal e criminosa, depois de um reinado de quase meio século" (OA:140). Seria 

responsabilizado "pela anarquia material que sobrevier" (PEM:36). 

Federalistas científicos e IÍberais republicanos depositaram suas fichas 

num partido nacional, que unificasse todos os grupos contestadores em torno da 

reforma mais oportuna, a república. A "política do oportunismo" prescrevia que 

"sejam as tendências reformistas auxiliadas e coadjuvadas energicamente pelas 

classes dirigentes" (PR:567). Assim, a seleção da reforma prioritária devia ser 

"segundo a oportunidade, ou em relação com as tendências indicadas pela 

opinião pública." (PR: 18). A opinião pública não precisava ser criada, como a elite 

imperial sempre argumentara, mas reavivada pela propaganda da "doutrina 

republicana". A estratégia consistia, então, na derrota gradual da monarquia 

dentro de suas próprias instituições, pela pedagogia política na imprensa, em 

opúsculos e no progressivo sucesso das candidaturas eleitorais. A política 

científica, porém, previa duas vias de mudança, como Assis Brasil sintetizara no 

título de um de seus livros: o oportunismo e a revolução. Os federalistas 

científicos traduziram para a língua positivista a opção que os liberais 

republicanos tinham formulado em 1870: "ou a evolução, ou a revolução. A 

primeira deverá sempre ser preferida; mas nem por isso deverá a segunda ser 

abandonada." (PR:573). 

A opção comum a todos os grupos era uma via ordeira para operar as 

reformas. Daí sua busca por alianças entre si e com setores do status que 

imperial. Empenhavam-se em ganhar maior visibilidade e influenciar os líderes 

progresso." Lamenta também que não se tenha instituído a ditadura positiva no Brasil e que se mantenha um regime 
par1amentarista (Lemos, 1884: 35-6; 65ss). 
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políticos estabelecidos. Demandavam, primeiro, a reforma endógena ao status 

quo. Mas já não descartavam as "soluções extremas" 

Uma ala dos liberais republicanos apostava mesmo no fomento a 

manifestações de rua, exortando a população contra o regime. Os eventos do 

Quebra-Quilos praticamente se repetiram na Corte em 1
°

. de janeiro de 1880, 

com a Revolta do Vintém. O protesto contra o imposto sobre bilhetes de 

transporte, instituído pelo gabinete Sinimbu, foi instigado por comícios e artigos 

de republicanos abolicionistas - Patrocínio e Ferreira de Araújo, na Gazeta de 

Notícias, e Lopes Trovão, na Gazeta da Tarde. Cerca de 4 mil pessoas 

marcharam sobre o Paço de São Cristovão. Os eventos duraram 3 dias e 

fecharam o comércio: linhas de bonde obstruídas, trilhos arrancados, pedras 

tiradas da rua, construção de barricadas (Graham, 1980:435ss). Como no início 

da década anterior, o regime reagiu intensificando a repressão - com a polícia e 

milícias à paisana - , empastelando os jornais "incendiários" (como fizera com A

República em 1873) e extraditando cortesmente a liderança: como Salvador de 

Mendonça, Lopes Trovão foi induzido ao exílio, tornando-se correspondente de O 

Globo na Europa43
.

As turbulências populares eram brandidas pelos contestadores não como 

prova da periculosidade das classes populares mas como sinal de alarma para o 

regime. Os eventos político-culturais dos contestadores, ao longo dos anos 1880, 

procuravam mobilizar a população urbana em favor das reformas. Neste sentido, 

o reformismo namorou com a revolução.

Foi neste contexto de "perturbação da ordem", que surgiu a última grande 

tentativa de reforma do Império, com o gabinete do liberal radical Manuel de 

Souza Dantas. Seu programa era a abolição gradual da escravidão
44

. O tom do 

projeto - "não retroceder, não parar, não precipitar" - exibia a marca do 

liberalismo estamental, a opção pela reforma lenta, gradual, negociada. A 

apresentação de Dantas ecoa os discursos de Rio Branco em 1871 e a reação a 

ele também lembra a que se abateu sobre o ventre livre. Dantas encontrou a 

câmara legada pelas primeiras eleições sob a lei Saraiva, louvadas como as mais 

43 
A Gazeta chegou a se armar para resistir à polícia. A situação evoluiu para uma verdadeiro conflito de rua, com 

participação popular massiva e repressão violenta. O governo deportou estrangeiros simpáticos ao republicanismo. Ainda 
em 1882, nova revolta popular estourava, desta vez contra aumento do preço do gás (Moraes, 1985:20ss). Os federalistas 
científicos de São Paulo fizeram uma moção de protesto contra o imposto (Boherer, 1954). 
44 

Previa libertação aos 60 anos, impostos altos sobre heranças, venda e transmissão de posse de escravos: libertação 
dos africanos com registro irregular. O governo criaria colônias agrícolas para os libertos, que teriam de permanecer por 5 
anos no município em que estavam (Conrad, 1975:260ss). 

222 



limpas do Império, que alistaram 150 mil eleitores, 64% dos quais votaram. A

terça parte das cadeiras garantida à oposição foi ocupada pelos grandes chefes

conservadores e quase metade dos liberais hostilizava o gabinete (Holanda,

1972:242ss). Os liberais se consumiram em debates entre suas duas alas 
'

gerando uma moção de censura ao ministério. 

Tímido foi, do lado dos grupos contestadores, o qualificativo mais atribuído 

ao projeto abolicionista do gabinete. No entanto, sua perspectiva evolucionária 

levou-os a dar-lhe na imprensa e nos meetings a sustentação que o parlamento 

lhe negava. José do Patrocínio (GT, 19/07/1884) definiu o caráter contrastivo 

desse apoio: "Sem tratar de apurar se o projeto é bom ou mau, registramos com 

prazer o ódio da oligarquia agrícola contra ele." 

Os grupos contestadores se uniram em apoio a Dantas
45

. O raciocínio

oportunista dos grupos republicanos levou-os a concentrar sua propaganda na 

abolição, que parecia imediatamente mais viável que a república. Manifestações 

dos contestadores em prol do projeto, em artigos, comícios, etc, se fizeram nos 

três momentos de sua via crucis: a) durante sua apresentação e discussão na 

Câmara; b) nas eleições que se seguiram à dissolução da câmara; c) no protesto 

contra a retirada de Dantas (seguida de pressão sobre Saraiva, que cai em 1885). 

Ao contrário do que propagandeavam no começo da década, os novos 

liberais não estavam mais alijados do poder. Rodolfo Dantas e Rui Barbosa, 

respectivamente filho e afilhado do chefe do gabinete, foram os redatores do 

projeto de libertação dos sexagenários. Rodolfo fora já ministro do Império no 

gabinete anterior. Barros Pimentel atingira mais do que almejara, a presidência de 

Pernambuco; André Rebouças inserira-se na entourage do imperador e 

procurava influenciá-lo (Carvalho, 1998). Mas só então tiveram a dimensão da 

inércia e do sistema de travas que os conservadores tinham montado em 

salvaguarda de suas instituições. A dissidência liberal (o próprio presidente da 

Câmara, Moreira de Barros, demitiu-se) mais a resistência conservadora 

produziram a moção de desconfiança, deixando por alternativas a dissolução da 

Câmara ou a retirada do gabinete. O Conselho de Estado, no qual os 

conservadores tinham maioria, ratificou a câmara contra o gabinete. A estratégia 

propalada pelos novos liberais e positivistas abolicionistas de recorrer ao 

45
Rebouças registra em seu diário a 28/07/1884: "Crise parlamentar do Ministério Dantas. Coordenação de todos os 

abolicionistas em sua defesa." (Veríssimo (ed.), 1938:303). 
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moderador como força tutelar das reformas funcionou desta feita. O imperador 

concedeu a dissolução a Dantas. Mas seu papel no processo fica claro na 

conversa que teve então com Rui Barbosa. Chamando-o ao paço em meio à crise 

ministerial, D.Pedro preferiu discutir com ele seu projeto de reforma do ensino -

em reconhecimento ao qual lhe concedeu o título de conselho
46

. 

As eleições parlamentares que se seguiram foram um verdadeiro plebiscito 

sobre as reformas. Nelas, Dantas contou com a atividade parlamentar dos novos 

liberais e com a sustentação difusa dos demais grupos contestadores em 

eventos, jornais e associações. Neste momento se configurou uma coordenação 

entre os grupos contestadores em prol da abolição. 

Pode-se situar aí uma manifestação coletiva simultânea e articulada dos 

grupos contestadores, uma solidariedade de ação e propósito em tomo das 

reformas que confluiu para uma coalizão político-eleitoral. Os grupos 

contestadores lançaram uma campanha de persuasão do eleitorado urbano e 

candidaturas articuladas ao parlamento, independentes em relação à máquina 

dos partidos imperiais. Calcularam que poderiam eleger-se em distritos eleitorais 

das grandes capitais, na Corte e no Recife, e nas províncias onde a base de 

insatisfeitos com o Império era crescente, São Paulo, Rio Grande do Sul. A lei 

Saraiva, abolindo os votantes de primeiro grau e dando sobrepeso ao 

funcionalismo público (Holanda, 1972:217), em princípio deveria reduzir a 

importância do voto de cabresto, privilegiando o eleitorado urbano educado. 

Embora os contestadores, à exceção de Rui, tenham condenado a lei, a redução 

do tamanho do eleitorado e a importância do eleitor urbano abriu uma 

possibilidade real para que chegassem ao parlamento sem o concurso do 

clientelismo partidário. Além disso, as eleições anteriores tinham se notabilizado 

por lisura inaudita, o que dava expectativas de que haveria menos ambiente para 

fraudes. As candidaturas buscaram fortalecer-se por alianças entre diferentes 

grupos contestadores e deles com alas cindidas da elite imperial. 

Todos os grupos contestadores lançaram candidatos à deputação. Seus 

programas tinham a abolição como núcleo. De tal sorte que tanto Nabuco quanto 

Castilhos (29/6/1884: 162) falaram de um "partido abolicionista". As circulares 

46 A carta de outorgação do Imperador, seguindo a proposta de Lafayette. em 31 de maio de 1884, não mencionava
préstimos políticos. mas o "merecimento e letras do Bacharel Rui Barbosa" (Moraes Fo .. 1985:84). 
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eleitorais, artigos e manifestos que produziram neste período•1 apontam a 

abolição como passo inaugural de um programa completo de reformas do status 

que. A distinção entre república e monarquia está esmaecida em 1884. 

Os novos liberais foram os paladinos do gabinete na imprensa e na 

Câmara. Rodolfo Dantas, Nabuco e Rui Barbosa, deputados, escreveram ao lado 

de Gusmão Lobo e Barros Pimentel, presidente de Pernambuco. Seu inimigo 

caseiro, Martinho Campos, nomeou-os "ingleses do Sr. Dantas", por causa dos 

pseudônimos emprestados aos abolicionistas da Inglaterra: Grey (Rui Barbosa), 

Garrison (Nabuco), Clarkson (Gusmão Lobo) e John Bill (Barros Pimentel). Rui 

escrevia em O Diário da Bahia e O País, que dirigiu neste ano, para 

propagandear sua candidatura pela Bahia, base eleitoral de Dantas. Os demais 

usavam a coluna "a pedidos" do Jornal do Comércio. No Recife, Joaquim Nabuco 

foi lançado candidato único dos contestadores em aliança formal com os 

positivistas abolicionistas. A afinidade programática levou Martins Jr. e Anibal 

Falcão a sustentar candidatura de Nabuco em todas as suas publicações e em 

meetings comuns no Teatro Santa lsabel
48

•

Os federalistas científicos de São Paulo lançaram Prudente de Moraes, 

Campos Sales e Martinho Prado Jr., em coalizão com os conservadores 

moderados da província49
. A pauta dos candidatos e seu voto depois de eleitos

foi em favor do projeto Dantas: "tendo em nossas circulares e conferências 

47 Utilizo a partir daqui. além dos textos diretamente citados, os manifestos e circulares eleitorais já referidos no capítulo 3. 
Especialmente, dos liberais republicanos: Manifesto Republicano; Circular aos Srs eleitores do 1o. distrito do municlpio 
neutro (10/12/1885); O Partido Republicano (22/05/1889). Dos federalistas científicos paulistas: Partido Republicano. 
Programa dos Candidatos - Eleição na Província de São Paulo, 1881; Boletim Republicano - Apresentação dos 
candidatos (APSP, 22/11/1884). Para os federalistas científicos gaúchos Bases do Programa dos Candidatos 
Republicanos (1884); Liberdade Vitoriosa (16/08/1884). Para os positivistas abolicionistas: A Liberdade Espiritual e a 
Organização do Trabalho. Considerações histórico-filosóficas sobre o movimento abolicionista. Exame das idéias relativas 
a leis de organização do trabalho e locação de serviços. Programa das reformas mais urgentes (21/04/1888); Normas 
Republicanas. Manifesto do Partido Republicano de Pernambuco (11/12/1888) e Fórmula da Civilização Brasileira. Para os 
novos liberais, recorri, sobretudo, aos artigos publicados no Jornal do Comércio entre 1884 e 1885 e as circulares 
eleitorais de Nabuco e Rui - séries compiladas respectivamente em A Campanha do Recife (1949) e Abolicionismo (1988). 
48 Vários comícios e conferências foram realizados no Recife nos fins de 1884. A unificação dos dois grupos fica evidente
lendo-se os pequenos jornais do período, todos promovendo Nabuco e atacando a candidatura conservadora rival. Veja-se 
a reprodução de vários desses periódicos e opúsculos em Dantas Silva, 1988. Neste momento, Falcão e Nabuco se 
aliaram a João Ramos, o líder do Clube do Cupim que sequestrava escravos de seus proprietários (Dantas Silva, 
1988:60ss). 
49 

A aliança se concretizara, com troca de votos em distritos em que republicanos ou conservadores eram mais fortes, já 
nas eleições de 1878, como reação à saída dos liberais radicais do partido republicano para integrar o gabinete Sinimbu. 
Rangel Pestana (1877) escreveu em apoio à aliança, um panfleto sugestivamente assinado Thomas Jefferson. Em 
1881,lançaram Américo Brasiliense; Luís Pereira Barreto; Rangel Pestana; Francisco Quirino dos Santos; Gabriel Toledo 
Piza; Angelo Gomes Pinheiro Machado; Licurgo Castro Santos; Martinho Prado Jr; Prudente de Moraes e Campos Sales. 
Alguns candidatos conseguiram votações expressivas, chegando a segundo escrutínio. Fortalecido em bases municipais, 
o partido investira em propaganda, organizando vários congressos provinciais, imprimindo obras de propaganda como, A 
República Federal de Assis Brasil, reimprimessa em 1883. Em 22/11/1884, A Província de São Paulo publicava os pré
selecionados em lista aberta para a Câmara: Pestana, Cesário Mota. Glicério, Muniz de Souza. Martinho Prado Jr., 
Prudente e Campos Sales. E para a Assembléia Provincial de São Paulo: Américo de Campos, Rangel Pestana. Luis
Pereira Barreto, Miranda Azevedo, Rafael de Barros e P.Tavares (Lang, 1995; Boherer, 1954:101ss). A coalizão produziu
também cisões. Júlio Ribeiro (1885:27ss) reagiu exasperado, atacando os "oportunistas· Pestana, Prudente e os irmãos 
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públicas nos manifestado francamente em favor das idéias capitais desse projeto, 

entendemos que era nosso dever, ( ... ), concorrer para sustentar o ministério de 6 

de junho em relação a esse projeto, com cujas idéias capitais estávamos de 

acordo." (Prudente de Moraes, 11/05/1885 apud Boherer, 1954: 105). O suporte a 

Dantas foi expresso em comícios, meetings, conferências e artigos em A 

Província de São Paulo, que Alberto Sales geriu durante o biênio 1884-5 

(Schwarcz, 1987:8oss). O argumento era "oportunista": o momento da república 

não estava ainda configurado, logo cabia aos republicanos fazer andar as 

reformas possíveis sob a monarquia. 

Os federalistas científicos do Rio Grande do Sul lançaram Castilhos e 

Assis Brasil à deputação provincial
50

. Em sua circular ao eleitores, Castilhos 

lembrava que o programa dos candidatos era partidário, dividindo-se em duas 

partes, a do ideal, a República Federativa, e a "da atualidade", a abolição 

(Castilhos, 16/09/1884 in Carneiro, 1981). Como diretor de A Federação, 

Castilhos fez campanha vigorosa de crítica aos partidos, à dinastia e às 

instituições imperiais. Antes da subida de Dantas, publicou uma série de artigos 

sobre a escravidão, nos quais lastimava que o impulso de Rio Branco não tivesse 

surtido a abolição gradual almejada, dando margem a um provável desfecho 

violento. E advertia o Imperador: "De um lado, está uma causa condenada e o 

grupo de senhores de escravos e dos seus prepostos. De outro lado, está a 

causa do direito e da moral e o pari.ido nacional que por ela se bate. ( ... ) que 

prefere S.M.: comprometer o seu trono, porque reivindica para a liberdade uma 

raça imoralmente escravizada, ou pô-lo em perigo para não prejudicar os 

senhores de escravos?" (Castilhos, 29/05/1884, grifo meu). Os federalistas 

científicos gaúchos fizeram a campanha pela "libertação do Rio Grande", 

propugnando a abolição imediata e sem indenização dos escravos da província
51

.

Os positivistas abolicionistas da Corte embora não tenham lançado 

candidatura própria igualmente hipotecaram apoio a Dantas. Apesar da interdição 

doutrinária à participação no processo eleitoral, Lemos redigiu um "apelo 

Sales por dissociarem república de abolição, polemizando com Alberto Sales. O efeito entre os conservadores foi o 
mesmo: João Mendes (1882) condenou em manifesto a aliança conduzida por Antonio Prado. 
50 Também selecionados a partir de listas no terceiro congresso do partido republicano do Rio Grande do Sul.
51 Assis Brasil também vinha fazendo conferências em São Paulo e no Rio Grande e escrevendo opúsculos de
propaganda, com bastante repercussão. Em 1885 sai a 2a edição de seu República Federal; em 1887, a terceira; em 
1888, a 4a e a 5a. e em 1889. a 6a. edição. 
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excepcional ao conjunto dos eleitores"52
: "Os positivistas brasileiros cumprem 

então um dever inelutável em convidando todos os cidadãos, em nome da Pátria, 

a empregarem sua influência direta ou indireta para fazer afluir os votos eleitorais 

sobre os candidatos abolicionistas que merecem a confiança do governo." 

(Lemos, 1884:66). 

Os liberais republicanos participaram da campanha em duas frentes. José 

do Patrocínio, candidato à deputação pelo Município Neutro, foi a alma dos 

eventos públicos da Corte. Fez a campanha em seu jornal A Gazeta da Tarde. 

Sua Confederação Abolicionista com Rebouças organizava toda sorte de 

atividades visando atrair público e dinheiro para sua causa. Na eleição seguinte, 

em 1885, Quintino Bocaiúva foi o candidato republicano, também com plataforma 

centrada na abolição: "Sou abolicionista na mais genuína expressão deste 

qualificativo. Penso que a solução de todos os graves problemas de nossa 

política interna, na ordem social, econômica e administrativa, depende 

principalmente da extinção da escravidão no Brasil e da organização do trabalho 

livre."(Bocaiúva, 10/12/1885:594). 

A coalizão em torno do projeto e dos candidatos pró-Dantas promoveu 

uma grande mobilização: um único movimento articulado na Corte e em várias 

províncias. A campanha eleitoral foi verdadeiramente de rua, com meetíngs, 

viagens e eventos públicos de magnitude, que envolveram corpo a corpo com a 

população das cidades e incursões pelo interior. Patrocínio fora ao Ceará ainda 

em 1882 promover eventos abolicionistas e Silva Jardim percorreu 27 cidades de 

São Paulo em 1888, em defesa da república. Nas eleições de 1884, Nabuco, 

Castilhos e Assis Brasil fizeram viagens de propaganda (Rocha, 1995). Rebouças, 

mesmo não sendo candidato, fez um ciclo de viagens pelas "províncias 

libertadas", Ceará e Amazonas (Carvalho, 1998:225;218)53
. 

A campanha teve um efeito ricochete: os contestadores visavam através 

dela esclarecer e mobilizar a população, mas o resultado foi também a 

descoberta de um país que não se via da Corte e não se ensinava na escola. 

52 Enviaram cartas ao ministro durante seu mandato, defendendo seu projeto e "medidas mais radicais que tornem
definitiva e completa a extinção da infame anomalia( ... )." (Lemos, 1884:63). Pouco depois encaminhariam também carta 
de apoio ao projeto de casamento civil do ministério. Depois de sua queda, felicitaram-no pelos "serviços prestados à 
abolição." (Lemos. 1887:13) 
53 

"De vila em vila e cidade em cidade, saiu Castilhos." (Franco,1967:34). Silva Jardim fez audacioso avanço para o norte 
no mesmo paquete em que seguia o príncipe consorte em 1888: "Em um ano e meio hei realizado aproximadamente uma 
centena de conferências em uma centena de localidades ( ... ) {e} distribuído cerca de 50 mil exemplares de vários 
opuscúlos de propaganda de nossas idéias." (Jardim. Circular ao Eleitorado do 80. Distrito da Província de Minas Gerais, 
GN 23108/1889). 
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Descortinaram para os jovens letrados os alicerces de ignorância e violência 

sobre os quais repousavam a sociedade imperial e seu sistema representativo. 

4. A fragmentação política do reformismo

O efeito da campanha não foi nem a decretação imperial da medida mais 

"oportuna", nem a formação de um novo partido, nem a vitória eleitoral dos 

contestadores. Embora alguns deles tenham sido eleitos - Assis Brasil para a 

Assembléia Provincial; Prudente de Morais, Campos Sales e Nabuco para o 

parlamento - a derrota foi expressiva - nem mesmo Rui e Rodolfo Dantas 

conseguiram vencer na Bahia
54

.

Mesmo fora do gabinete, os conservadores venceram flagorosamente nas 

urnas. Continuavam operando à maestria a máquina de fraudes eleitorais. Dois 

ministros não se elegeram, o que era verdadeiramente inédito. Um deles 

pessoalmente batido por Paulino de Souza. Diante da ameaça de reforma fora de 

seu comando, o partido da ordem se reunificou, como fica expresso no apoio de 

Paulino à candidatura senatorial de João Alfredo, ex-ministro de Rio Branco, que 

ele antes ferozmente hostilizara. O status quo saquarema mais uma vez reagiu 

em bloqueio às reformas: derrubou Dantas e, dois meses depois, a situação 

liberal. Em 1885, os conservadores retomavam as rédeas do regime. A demanda 

oposicionista passaria mitigada como a lei Saraiva-Cotegipe. 

A queda de Dantas evidenciou o limite da estratégia "oportunista". Tornara 

visível, como antes com Rio Branco, que mesmo as reformas paulatinas, 

negociadas, contemporizadoras, encontravam barreiras intransponíveis no 

sistema político. 

Diante da derrota, a articulação dos grupos contestadores se desfez. O 

movimento de contestação não se converteu em partido, como cogitaram vários 

de seus membros - um "partido democrata", "republicano federal", um "partido 

abolicionista" e, mesmo o partido da "monarquia popular democrática". Fosse 

porque sua unidade viesse de um consenso apenas negativo, fosse porque a 

coalizão não demonstrou viabilidade eleitoral. Pode-se aventar que, mantido 

54 Álvaro Botelho, o terceiro republicano eleito, era de uma família de conservadores de Minas, o que lhe valeu o veto do
partido republicano local, especialmente de Lúcio de Mendonça. Mas se elegeu facilmente e foi compor com os paulistas, 
votando também em favor de Dantas (Boherer. 1954 :131). Nabuco teve a eleição impugnada, gerando grande mobilização 
em seu favor e acabou eleito por outro distrito 
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Dantas ou mesmo a situação liberal, os contestadores poderiam talvez convergir 

para uma coalizão política efetiva, um partido reformista. Mas suas dissidências 

internas eram muitas. Sua unidade era fundamentalmente contrastiva, em 

combate ao status quo saquarema. Não tinham nenhuma plataforma bem 

delineada em comum. 

A partir de 1885, estas diferenças ganham corpo. 

Parte dos grupos contestadores continuariam a mesma campanha, com 

mesmas bandeiras e estratégias. Este é o caso dos novos liberais, à exceção de 

Rui, e dos positivistas abolicionistas da Corte, que insistiram com veemência na 

reforma do trabalho através do poder moderador. Nabuco lançou dois panfletos 

em que argumentava que a abolição pelas mãos da coroa "equivaleria a lançar o 

anel da dinastia nas profundezas do nosso povo ( ... )". (Nabuco, 1886b:258). 

Conclamava D. Pedro li a intervir: "A acusação que eu faço a esse déspota 

constitucional, é de não ser ele um déspota civilizador; é de não ter resolução ou 

vontade de romper as ficções de um parlamentarismo fraudulento, como ele sabe

que é o nosso ( ... )." (Nabuco, 1886a:243-4, grifos do autor). Os positivistas 

abolicionistas enviaram ao imperador uma carta breve e dramática, instigando-o a 

decretar a ditadura positiva: "Vós sois o chefe real do Estado, vós tendes o apoio 

da opinião pública não somente do Brasil, mas de todo o Ocidente; ponha em 

prática o prestígio e a preponderância necessária ( ... ) para dissolver a coalizão 

inconfessável dos indignos interesses e da cupidez, representada pela defesa da 

infame escravidão ( ... )."(in Lemos, 1887:13). 

Parte dos federalistas científicos e dos liberais republicanos seguiram com 

sua aposta na república pela vitória eleitoral progressiva de seu partido. 

Investiram no lançamento de candidaturas, na propaganda, na institucionalização 

partidária. Apresentaram candidatos em todas as eleições e níveis até o fim do 

regime
55

. A doença do imperador dava um nova "oportunidade": o fim de seu 

reinado e da monarquia poderiam coincidir. Ao longo da questão militar, sua 

estratégia comum foi atiçar o exército contra a monarquia. 

55 
Na eleição provincial de 1885. concorreram sem coligação, não logrando vencer em nenhum distrito. Em 1887, 

recuperaram as 4 cadeiras e realizaram mais um congresso. elegendo nova comissão executiva e enviando como 
delegados para o congresso republicano nacional na Corte, Campos Sales e Rangel Pestana. Em 1888, tentaram uma 
vaga no senado, lançando Saldanha Marinho, Rangel Pestana e Jorge Miranda, e outra vez perderam para os 
conservadores. Os liberais republicanos lançaram candidaturas. Em 1885, Bocaiúva apresentou-se candidato a Deputado 
Geral pelo Município Neutro e, no ano seguinte, candidatou-se ao senado por Minas, em chapa com Saldanha Marinho e 
Aristides Lobo, todos derrotados. Em 1888, uma comissão composta por Felício dos Santos, Pedro Lessa e Francisco 
Paula F.Rezende redigiu estatutos para o partido republicano mineiro (Boherer. 1954: 107-11 ;133;140). 
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Os positivistas abolicionistas de Pernambuco, ao contrário de seus colegas 

da Corte, seguiram a direção partidária. Formalizaram em 1886 seu Centro 

Republicano, sob presidência de Martins Jr., e enviaram delegados para o 

congresso republicano nacional (Boherer, 1954: 140). No ano seguinte, 

concorreram às eleições provinciais e criaram um jornal, A República, para 

divulgar sua plataforma. 

Alas de todos os grupos radicalizaram. Vários entenderam que a abolição 

estava feita, ainda que mal feita, e que a questão oportuna era a federação. Parte 

dos federalistas científicos paulistas e gaúchos lançou manifestos separatistas 

logo após a queda de Dantas. Neste ano, Alberto Sales publicou a Pátria 

Paulista, defendendo uma federação sulista. No congresso dos republicanos 

gaúchos em 1887, Júlio de Castilhos defendeu a separação do Rio Grande
56

. 

Os novos liberais se dividiram. Nabuco defendendo uma monarquia 

federativa
57

, enquanto Rui Barbosa exacerbava a federação. Derrotado em 1886 

e 1888, Rui recusou o convite para integrar o ministério de Ouro Preto por não 

trazer a federação no programa
58 

e consolidou aliança com Bocaiúva. Declarou,

então, que sua bandeira era federativa, com a monarquia ou contra ela (Viana 

Fo., 1952:156ss). 

O grupo de Patrocínio avaliou que a abolição valia qualquer aliança. 

Aproximando-se dos novos liberais, rompeu com os liberais republicanos: em 

1886, Patrocínio e Clapp preferiram apoiar a candidatura do conservador Ferreira 

Vianna que a de Bocaiúva, por considerá-la mais comprometida com o 

abolicionismo. 

A desarticulação dos grupos se acentua ainda mais depois do decreto 

abolicionista. O gabinete João Alfredo (1887-89), aliás um ex-ministro de Rio 

Branco, foi o último pico de mobilização coletiva no Império. Efetivando a 

plataforma compartilhada pelo maior número de grupos, pôs às escâncaras todas 

as divergências programáticas. A ausência de uma pauta positiva compartilhada 

gerou a desarticulação do movimento, a pulverização dos próprios grupos. 

56 A proposta vitoriosa. que aparece na circular eleitoral do partido. foi a de Assis Brasil: a federação com todas as 
�rovíncias. Sobre o separatismo paulista veja-se Adduci, 1996 
7 Silva Jardim disse então de seu ex-colega de campanha: '( ... ) desviando-se completamente da linha reta do 

abolicionismo, que era a República, o Sr. Deputado J.Nabuco deixou de visar o alvo." (GN, 13/01/1889). 
58 Na verdade, Rui vinha estremecido com os Dantas, que eram seu vínculo com o partido liberal. Almejara uma pasta no
gabinete do padrinho, mas não a obteve. Desde aí extravasa em cartas à família a mágoa para com a 'ingratidão" e 
'exploração" dos Dantas (Viana Fo., 1949:356ss). 

230 



Cisões, rearticulações e confrontos se sucedem nos últimos meses da 

monarquia. São exemplos os atritos entre positivistas abolicionistas e os novos 

liberais por causa da visita de Joaquim Nabuco ao Papa; a divisão interna dos 

positivistas abolicionistas em função da candidatura Silva Jardim à presidência do 

partido republicano; a polêmica entre Jardim e Nabuco em torno da forma de 

governo; entre Nabuco e Bocaiúva pela mesma razão. Rui Barbosa e Joaquim 

Nabuco se enfrentam na última convenção do partido liberal. Patrocínio passa a 

defender o terceiro reinado e ataca Silva Jardim. Os positivistas abolicionistas do 

Recife rompem com Bocaiúva. Patrocínio ataca Sílvio Romero. Jardim ataca 

Trovão59
. Lemos ataca Jardim. Os federalistas científicos paulistas se dividem 

quanto à aliança com os conservadores. Aliados se tornam francos inimigos. 

Parte dos contestadores apostou, já em 1889, na alternativa mais temida 

no Império: a revolução. O grupo que Silva Jardim catalisou em torno de si andou 

mesmo à beira de uma mobilização popular antimonárquica. Expulso por Lemos 

da Igreja em fins de 1887 por apoiar a candidatura Bocaiúva (Jardim, 1891 :37) e 

escanteado no partido republicano por seu radicalismo, Jardim apelou aos 

estudantes, aos operários e aos jovens militares60
, positivistas como ele, 

defendendo abertamente o recurso às armas. Em 1888, lançara-se candidato à 

presidência do partido em oposição a Bocaiúva. Os positivistas abolicionistas do 

Recife o apoiaram com um manifesto positivista e republicano, chamado "Poder e 

Povo"
61

. "A evolução política chegou ao seu termo revolucionário." (Jardim, GN,

12/11/1889). 

A progressiva atribuição de legitimidade a uma via revolucionária chegaria 

ao ápice no centenário da Tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1889, com 

eventos apoteóticos na Corte, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Ao 

reclamar para si a dupla filiação revolucionária, ocidental e nacional, a vertente 

republicana do movimento contestava o silêncio tumular que a vitória saquarema 

impusera aos anos da Regência e desafiava o regime, apelando ao direito de 

rebelião. 

59 O retorno de Trovão em 1888 transformara-se em grande evento. Passou a disputar com Jardim a liderança da
movimentação de rua (Jardim, 1891:168). 
60 Defende a tese do soldado cidadão e conclama o exército a pegar em armas pela república num artigo entitulado
rrecisamente Soldados em Guarda! (Jardim ,27/1111888). 
1 O manifesto defendia presidência forte, instituída por aclamação e submetida ao sufrágio popular: assembléia nacional

fiscalizadora. Pouco depois encampam o Manifesto Silva Jardim ao país e ao partido republicano (RJ, 25/5/1889) e o 
Manifesto à Província e ao País (O Norte 2910711889), assinado por Jardim, Martins Jr., M.Veras, R.Brito, A.Falcão, 
B.Cassal: no qual acusam a monarquia de incitar a população contra os republicanos. Lauro Sodré lançou manifesto no
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Mas a revolução não veio. A mudança de regime não foi um movimento de 

massas, mas fruto da articulação de facções de vários grupos contestadores e 

deles com o status que. No contexto de exacerbação da crise, de volatilidade de 

posições e redesenho de alianças, Bocaiúva demonstrou seu senso de 

oportunidade e realismo político mantendo o trânsito com novos liberais, como 

Rui Barbosa, com os federalistas científicos de São Paulo, via Campos Sales e 

mesmo como o exército. Construiu sua supremacia dentre os republicanos, 

anulando a velha guarda liberal radical de Saldanha Marinho; neutralizando os 

liberais abolicionistas de Patrocínio; vencendo a ala positivista de Silva Jardim. 

Na convenção partidária em que obteve a presidência do partido republicano 

nacional em 1889, reiterou seu Manifesto de 1870: tomava o lado do "liberalismo 

democrático", "evolucionário", "tão de acordo com a política científica dos tempos 

modernos", contra o "positivismo ditatorial", "revolucionário" de Silva Jardim 

(Bocaiúva, 22/05/1889). 

Entretanto, a mudança de regime apenas se consuma quando o status que 

imperial esgota sua capacidade de resistência. Os conservadores emperrados 

combateram continuamente a demanda por reformas. A contrapropaganda se fez 

em jornais, como O Brasil, de Paulino Soares, na Corte, e O Tempo, no Recife: 

neles os contestadores eram descritos como desordeiros (Dantas Silva, 1988b ). O 

manifesto que João Mendes lançou ainda no começo da década dá a medida de 

quantõ' os conservadores estavam dispostos a resistir às reformas. Mendes pedia 

uma intervenção conjunta dos defensores da ordem monárquica para "restaurar a 

autoridade" - "O patriotismo impõe a conservadores e a liberais o dever de 

assegurar primeiro a ordem social e civil". Seu programa de "reformas" reiterava o 

cerne do status quo imperial, em perfeito contraste com as demandas dos 

contestadores. Recomendava ceder a descentralização administrativa para "calar 

pretensões ( ... ) de federalismo", mas reforçar a centralização política. Conceder 

direitos civis e políticos aos acatólicos, desde que mantida a religião de estado. 

Cidadania apenas para imigrantes que já fossem proprietários. A imigração 

deveria ficar circunscrita a colônias agrícolas "sob regime militar, para os 

refratários ao trabalho". Execrava o sufrágio universal e recomendava a 

mesmo sentido. O grupo organizou neste ano o jornal O Grito do Povo, defendendo o sufrágio universal e a revolução 
como forma legítima de transmitir o poder ao povo. 
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instituição da censura 62
. O fundamental, sintetizava, era "( ... ) sustentar palmo a

palmo o que ainda resta de instituições conservadoras, procurando reparar ao 

mesmo tempo,( ... ), tudo o que o liberalismo exagerado apenas mutilou." Este era 

o caminho para bloquear as reformas: "Deus nos livre que a nação continue

consumida dessa anarquia moral, que será origem de desastres, se não houver 

um passo transitório para ( ... ) recolocar a sociedade em seus eixos." (Mendes de 

Almeida, 1882: 27; 23; 24; 30; 22). 

Os conservadores reprimiram diretamente várias manifestações públicas. 

Apesar do habeas-corpus e da liberdade de imprensa estarem vigorando desde 

1871, brigadas paramilitares fizeram parar a bala as conferências abolicionistas e 

republicanas, como nos comícios de Nabuco em 1884, e no desbaratamento das 

conferências de Silva Jardim em 1889. 

Entretanto, não tinham mais nem a força nem a unidade para manter a 

ordem saquarema. O aprofundamento da crise interna, das divergências dentro 

do próprio establisment diminuíram a capacidade do regime de estancar ou 

canalizar protestos. O clímax da queda do regime é bem conhecido (Viotti da 

Costa, 1986; Holanda, 1972; Carvalho, 1988). Ao longo de 1888 e 1889, 

sucedem-se manifestações públicas de todos os ressentidos com o Império: o 

exército, os estudantes das faculdades imperiais e dos colégios preparatórios, 

toda a imprensa não partidária, parte do partido liberal o latifúndio escravista 

decadente, partes do partido conservador. O status quo saquarema perdera seus 

defensores. A última resistência às reformas fica pateticamente personificada no 

voto de Andrade Figueira contra o Ventre Livre, quando ele estava já aprovado. 

O reformismo se desarticula quando se configurava uma melhor estrutura 

de oportunidades políticas para as reformas. A ação política que caminhara 

paralela desde 1878 e que chegara a ser coordenada em 1884 se fragmenta. Em 

par com seu antagonista, os grupos contestadores se desagregaram. As 

demandas incompatíveis, as tensões encobertas, se exacerbam depois do 13 de 

maio. Em 1888, os grupos que compõem o movimento passam a disputar entre si 

a prerrogativa de gerir as mudanças políticas. Itens de dissenso ganham o centro 

da agenda política: a forma positiva do novo regime, o modelo de federação, a 

62 '( ... ) uma administração. forte pela inteligência e pela honestidade, tem na legislação os meios suficientes para

dissolver ajuntamentos ilícitos: e não deve recear a imprensa licenciosa, ( ... ) Só os pequenos homens incomodam-se com 

os pequenos escritos, assim como com os lugares frequentados pelas classes inferiores."(Mendes de Almeida, 1882:19). 
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regulação do novo regime de trabalho. É que os contestadores vinham de acordo 

quanto ao sentido da reforma, não quanto ao seu teor. 

A mobilização conforma uma parábola: 1) grupos sociais insatisfeitos 

exprimem-se em atividades político-intelectuais autônomas, que ganham 

repercussão graças à estrutura de oportunidades políticas criada com a cisão da 

elite política; 2) estes grupos contestadores confluem deliberadamente para uma 

coalizão nacional pró-reformas; 3) A derrota política e a efetivação pelo status 

quo imperial de uma parte substantiva de sua pauta redunda em desarticulação 

do movimento. 

O movimento por reformas foi atropelado pelo golpe de estado. De 1891 a 

1897, a disputa em torno dos novos contornos da ordem política gera 

pulverização a radicalização dos próprios grupos, uma guerra entre facções. O 

ano de 1898 marca o fim da era das reformas e o estabelecimento de um novo 

status quo. 

5. Desdobramentos do reformismo

O quadro de organizações provisórias; flutuação de membros; cisões e 

alianças; deserções e adesões foi interpretado recorrentemente como prova do 

desinteresse político e da inconsistência teórica da geração 70. 

Procurei mostrar que as coisas não se passaram bem assim. A forma 

fluida da mobilização é resultado do alijamento dos grupos em face das 

instituições centrais do regime; de sua heterogeneidade de origem social e 

mesmo de divergências programáticas. Trata-se de uma estratégia de 

vocalização para grupos marginalizados. 

Entretanto, o recurso ao mesmo tipo de intervenção política (meetings, 

solenidades públicas, viagens de campanha) e de associação (clubes e 

sociedades); a configuração de uma rede de membros que dão corpo a várias 

associações; os eventos; as ações; os manifestos e opúsculos de propaganda, 

alinhavam um sentido comum. Em conjunto, estas manifestações "intelectuais" 

aparentemente dispersas configuram um movimento político63
: uma ação 

63 Na definição de Tilly (1993-4;7): ·a sustained challenge to powerholds in the name of a population living under the

jurisdiction of those powerholders by means of repeated public displays of that population's number, commitment, unity, 

and worthiness. A social movement embodies contentious interaction ( ... ). ln their 191h and 201h century versions, at least, 

the characteristic displaus include creation of special-purpuse associations, lobbying of officials, public meetings, 
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coordenada de contestação ao status que imperial. O que se compartilha não é 

uma identidade, mas um antagonista. 

Para além de um debate abstrato de idéias, o movimento intelectual era 

parte do processo político de contestação ao status que imperial e não um 

fenômeno paralelo à vida política. O movimento intelectual tem uma vinculação 

direta com a conjuntura. Tanto sua propaganda doutrinária quanto sua ação 

obedeceram ao ritmo de ebulição e refluxo da conjuntura política, com 

concentração de atividades e escritos nas horas cruciais em que o status que 

imperial protelava ou reprimia o ímpeto por reformas. A característica central do 

movimento não é nem seu caráter "cientificista", "positivista" ou "liberal". O 

movimento intelectual de fins do Império foi um movimento político de 

contestação. 

Procurei mostrar como a partilha de uma experiência de marginalização 

política, o bloqueio de suas aspirações (capítulo 2), e de um repertório político

intelectual (capítulo 3), conformou modalidades de crítica às instituições, valores 

e modos de agir do status quo imperial e práticas políticas de contestação. O 

movimento é a um só tempo intelectual e político. 

Nomeei estas modalidades de contestação como reformismo para enfatizar 

que embora cheguem a bradar pela revolução, os grupos contestadores visam 

obter reformas estruturais sem quebra violenta da ordem institucional, sob o 

comando de uma nova elite. Nesta preocupação em manter a ordem mantém 

certa continuidade com o liberalismo estamental. 

Mas as rupturas são mais significativas. O reformismo radicaliza os 

programas de reformas e a demanda de generalização de seus benefícios. 

Contraposto à ordem imperial que ele combate, o reformismo significa uma 

revolução nas formas de fazer política do Império e nas formas de pensar o 

Brasil. De um lado, suas formas de mobilização quebram o padrão estamental da 

política. A diferença está no caráter alternativo de suas formas de ação e de 

organização; em sua aceleração do ritmo da ação política. Está na construção de 

sua própria audiência, extrapolando os limites da sociedade imperial. 

De outro, sua interpretação do Brasil rompe com a concepção da nação e 

do estado vigente. Desnudam-se os fundamentos do sistema de poder no 

demonstrations. marches. petitions. pamphlets. statements in mass media. posting or wearing of identifyng signs. and 

adoption of distinctive slogans (. .. )." 
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Império: a organização da sociedade baseada na escravidão. a restrição da 

política aos proprietários. a fraude e a patronagem. O reformismo produz um 

diagnóstico da crise do Império. gerando o arsenal de interpretações para 

equacionar os alicerces subterrâneos do status quo imperial em problemas 

propriamente políticos. dando visibilidade a itens que os saquaremas expeliam da 

agenda política. 

O reformismo foi uma das forças desencadeadoras da mudança de regime 

e da constituição de uma nova ordem sócio-política. Forneceu os termos da 

crítica e as formas de mobilização contra a ordem imperial. Mas o desfecho não 

gerou a subversão controlada da estrutura de poder da sociedade. O novo regime 

não correspondeu precisamente a nenhum dos projetos dos contestadores, nem 

concentrou poder em um único grupo. Antes suscitou uma rearticulação do 

próprio establishment, desembocando numa mudança muito mais moderada do 

que visavam os contestadores. Todavia, o reformismo gerou desdobramentos 

importantes: muito do receituário da forma política; das instituições, símbolos e 

quadros do novo regime. 

Uma recombinação das plataformas da contestação foram sancionadas

pelo novo regime: supressão dos postos políticos vitalícios; secularização das 

instituições (abolição da religião de estado; liberdade de exercício público de 

cultos; casamento civil; secularização dos cemitérios); descentralização político

administrativa e tributária; judiciário independente; expansão dos direitos civis a 

estrangeiros e ex-escravos; ampliação da participação política; novo regime de 

regulação do trabalho; república federativa; liberalismo econômico (liberdade 

bancária, a liberdade de comércio e de indústria); orientação americanista da 

política externa: criação de um ministério destinado à educação que visava dar 

teor mais científico ao ensino
64

. 

Nenhuma das medidas reproduziu os projetos. Do eleitorado 

permaneceram excluídos os analfabetos, embora a proporcionalidade 

populacional tenha se implementado. O regime de salvação nacional não veio no 

formato plebiscitário pacifista dos positivistas abolicionistas, mas no militarismo 

de Floriano. Na questão central, o trabalho, o empate entre pautas fica claro: a 

abolição se fez sem indenização, mas não foi substituída pela proteção ao 

s. Sobre a política externa. veia-se Burns. 1985. Benjamin Constant foi o primeiro ministro da pasta da educação e 
implementou na escola secundária o currículo proposto por Comte (Nagle.1985:279).
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trabalhador nacional. pela extensão de direitos sociais e reserva de mercado 

contra os imigrantes, como queriam os positivistas abolicionistas: nem pela 

instituição de um imposto territorial que generalizasse a pequena propriedade, 

como queriam novos liberais e federalistas científicos gaúchos. Mas também não 

redundou na imigração proletária de chineses. defendida pelos liberais 

republicanos. A resultante não foi um tipo puro. A maciça imigração ibérica, 

sobretudo de italianos e espanhóis, trazia a mão de obra para o café, não 

alterava a distribuição fundiária, não conspurcava a formação nacional, não 

atendia a ninguém, atendendo parcialmente a todos (Alencastro, 1988). 

Os contestadores não lograram se tornar a nova elite política como 

almejavam, mas tiveram papel político ativo na Primeira República, disputando o 

formato institucional do novo regime, até que seu desenho estivesse consolidado 

na presidência de Campos Sales: Praticamente todos os membros republicanos 

do movimento foram constituintes em 1891 e a maioria ingressou nas principais 

instituições republicanas. 

Os federalistas científicos paulistas e gaúchos e os liberais republicanos 

ganharam posições de proemmencia no novo regime65
. Os positivistas 

abolicionistas de Pernambuco de modo geral se integraram na burocracia de 

estado, como almejavam
66

. Falcão e Beviláqua foram também constituintes. 

Vários dos positivistas abolicionistas da Corte, especialmente os que vinham da 

Escola Militar, chegaram efetivamente ao poder com Floriano. Três deles 

ganharam governos de estado
67

. Os sacerdotes Teixeira Mendes e Miguel Lemos 

não assumiram nenhum posto de relevo, embora tenham se encarregado 

65 Campos Sales e Prudente de Morais (presidente do Congresso) foram senadores e Francisco Glicério, deputado, na 
Constituinte Federal: Pereira Barreto foi presidente do senado e da Constituinte paulista. Campos Sales foi ainda o 
ministro da justiça do governo provisório e Rangel Pestana foi membro da comissão de redação da Constituição. Alberto 
Sales viria a ser deputado federal em 1893. Dos federalistas c1entificos gaúchos. Júlio de Castilhos. Alcides Lima e Assis 
Brasil foram deputados e Ramiro Barcelos e J. G. Pinheiro Machado. senadores na constituinte. Assis Brasil e Ramiro 
Barcelos foram também ministros plenipotenciários do Brasil na Argentina e no Uruguai. respectivamente: Júlio de 
Castilhos se tornou presidente do Rio Grande do Sul. sucedido por Barros Cassai em 1892. O mineiro Pedro Lessa 
participou da constituinte estadual e tomou-se em 1891 catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo. Dos liberais 
republicanos. Quintino Bocaiuva foi membro do governo provisório, tomando-se ministro das relações exteriores: Salvador 
de Mendonça virou ministro plenipotenciário em Washington; Lúcio de Mendonça foi nomeado secretário do ministro da 
Justiça, Aristides Lobo foi ministro do interior e deputado constitutinte. Saldanha Marinho manteve-se senador e Lopes 
Trovão foi constituinte. 
66 Aníbal Falcão foi secretário do ministério da agricultura: Fausto Cardoso foi reintegrado promotor: Martins Jr. não foi 
constituinte. mas tornou-se secretário do ministério de Bocaiúva. Acabou virando catedrático e. pouco depois. diretor da 
Faculdade de Direito do Recife. Sílvio Romero não se elegeu para a vaga de senador na const1tu1nte. No governo de 
Campos Sales. foi deputado prov1nc1al e depois federal pelo Sergipe. Foi também. pouco depois, fundador da Faculdade 
Livre de C1ênc1as Sociais e Jundicas do Rio de Janeiro. 
67 Santa Catarina ficou com Lauro Muller. que foi também deputado constituinte: Lauro Sodré assumiu o Pará e foi 
senador constituinte: Barbosa Lima governou o Ceará: José Bev1láqua foi deputado constituinte. Gabriel de Piza virou 
embaixador brasileiro em Berlim. 
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diligentemente de alimentar o príncipe com projetos quase que diários de 

instituições, normas e símbolos para o novo regime
58

. 

Dos novos liberais, Rui Barbosa foi o único a ocupar posição de 

proeminência. vice-chefe do governo provisório e senador pela Bahia na 

constituinte. André Rebouças e Afonso Celso Jr. preferiram o auto-exílio. Joaquim 

Nabuco militou na oposição. desenvolvendo contra-propaganda monárquica69 até 

o governo Campos Sales, quando sucumbiu à oferta da embaixada brasileira em

Londres. 

O novo regime abriu as portas do parlamento e da burocracia estatal à 

maioria dos contestadores, que fizeram carreiras gloriosas na República. Negou 

grandes honrarias apenas aos mais denodados combatentes do Império. O 

aguerrido José do Patrocínio não teve nenhum cargo na República. Em 1892, 

Floriano condenou-o - junto a vários de seu séquito - ao degredo. Silva Jardim 

não conseguiu se eleger à Constituinte e ganhou um cargo subalterno - comissão 

de elaboração de um estatuto eleitoral para a Assembléia Constituinte. 

Subvencionado por amigos, seguiu para a Europa, onde iniciou a redação de 

suas memórias de campanha (Jardim, 1891). Lá encontrou a morte romancesca 

- a queda no Vesúvio - que permitiu sua incorporação ao novo regime: como

mártir. 

Os regimes inventam tradições e criam sua própria mística. O reformismo 

forneceu os instrumentos de demolição simbólica do Império e símbolos e ícones 

alternativos: os heróis republicanos, como Tiradentes, e os abolicionistas, como 

Castro Alves; o hino nacional e a própria bandeira (Carvalho, 1990). Ao invés do 

signo singularizante do Império (o café e a coroa), a república ganhou a marca 

universalizante, evolutiva antes que revolucionária, que, mais que um slogan 

comteano, é uma síntese de toda a trajetória das reformas: ordem e progresso. 

Na instauração do novo regime construiu-se o panteão de estadistas do 

Império e de patriarcas da república. A descrição romântica da morte trágica de 

Jardim, começada por Patrocínio (12/7/1891), ficou cristalizada dentre as muitas 

narrativas produzidas pelos grupos contestadores na primeira década 

republicana. Autobiografias. biografias e histórias do Império e do republicanismo. 

68 
Ainda em 1889. Teixeira Mendes d1scut1u uma proposta ce legislação trabalhista com 400 operànos e a encamInou a 

BenIamin Constant. 
69 

Rodolfo Dantas. Nabuco. Barros Pimentel e Gusmão Lobo organizam um penód1co monarquista em 1890 para 
combater o novo regime: o Jomal do Brasil. A direção foi parar nas mãos de Rui. quando Flonano o expeliu do governo 
(Werneck Sodré. 1966:293-4 300).Sobre a res1stêncIa monarcuIca veia-se Janotti. 1986. 
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Nelas. os contestadores avaliam-se mutuamente e continuam doutrinariamente a 

disputa iniciada no Império. A insídia entre os grupos alimenta as biografias 

edificantes dos monarquistas sobre as figuras de proa do Império. como a de 

Nabuco sobre o pai, escrita durante a Revolta da Armada. entre 1893 a 189470
;

as dos republicanos construindo líderes, como a de Teixeira Mendes ( 1891) sobre 

Benjamin Constant, e as explicações da queda do Império em termos antipáticos 

(Ottoni, 1890; Celso, 1896) ou simpáticos (Buarque, 1896) à república. 

É o momento de invenção de tradições. no qual atores alijados da política 

militante reconstroem a crise do Império de um ponto de vista interessado. Como 

é o caso de Joaquim Nabuco e Teixeira Mendes, dois homens convertidos à 

religiosidade, que já não guardam mais sombra do radicalismo que os unira na 

década anterior. A auto-imagem destes personagens, construída já na república, 

foi refletida para trás. 

Foram obras como estas que cristalizaram a separação entre positivistas e 

liberais; democratas e autoritários. Grande parte da bibliografia sobre o tema, 

como vimos na introdução, acatou estas divisões, tomando por recurso empírico 

as reconstruções que os agentes construíram de sua trajetória. Desconsideraram 

o caráter seletivo, parcial, do depoimento dos agentes, sua atribuição ex post de

lógica à própria ação, rearranjando eventos e opiniões passados conforme seus

interesses presentes, apresentando como coerência doutrinária, como

inevitabilidade histórica, o que foi escolha política. Por isso explicaram o

movimento intelectual contemporâneo à crise do Império em termos de "doutrina

contra doutrina"71
. 

Na República, a unidade político-intelectual do movimento se fratura, 

paulatinamente, gerando uma progressiva diferenciação de carreiras. Uns 

adquiriram recursos de poder, tornam-se políticos profissionais. Outros se 

empenharam em formar associações propriamente intelectuais. 

A interpretação que ficou canônica é tributária das estratégias de inserção 

social e de visibilidade pública de vários dos contestadores que não lograram 

posições políticas de relevo depois da consolidação da República. Muitos deles -

70 
José Veriss1mo (1898:1294) chamou atenção imediatamente para o caráter faccioso do livro, enfatizando as limitações 

de perspectiva de um monarquista liberal: "Hâ.( ... ). entre o seu espirita (do autor} e aqueles homens e coisas que eles 
fizeram, uma tal afinidade, uma intensa simpatia. que inconscientemente lhe empana a nitidez da visão." Veríssimo 
lamenta a conversão dos novos liberais ao reacionarismo: Rui teria se tornado católico e Nabuco. ·sebastianista·. 
71 

Título do panfleto no qual Sílvio Romero defendeu. em 1894. o parlamentarismo contra o presidencialismo positivista de 
Júlio de Castilhos. 
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Joaquim Nabuco; Afonso Celso Jr., Clóvis Beviláqua: José do Patrocínio; Lúcio 

de Mendonça; Rui Barbosa; Salvador de Mendonça; Sílvio Romero e, pouco 

depois, Martins Jr.; Pedro Lessa e Lauro Muller (Montello, 1986:17ss) - se 

organizaram para criar em 1897, ano da consolidação do regime republicano. 

uma associação saudosa das formas aristocráticas do Império e que cristalizou 

daí por diante a imagem da geração 70 como reino de controvérsias puramente 

intelectuais: a Academia Brasileira de Letras. 

240 



Conclusão - O Sentido do Reformismo 

O movimento intelectual da geração 70 surge num momento de mudança social 

e de crise da coalizão política que sustentava o Segundo Reinado. 

A ordem imperial estava minada internamente por suas dissidências e 

assoreada pelo desaparecimento de seu fundamento econômico. As transformações 

societárias danificaram as hierarquias sócio-políticas, as instâncias representativas e 

os valores essenciais daquela sociedade (capítulo 1 ). Os mecanismos de 

legitimação. reprodução e repressão do status quo imperial se fragilizaram. 

Esta situação impôs uma reavaliação das estratégias dos agentes incluídos no 

establishment, abriu cisões e alterou a "estrutura de oportunidades políticas" para a 

manifestação pública de vários segmentos sociais parcial ou totalmente (mesmo os 

escravos se manifestaram) marginalizados no arranjo político imperial. O movimento 

intelectual da geração 70 é uma destas manifestações. 

O movimento era composto de grupos muito heterogêneos em recursos 

econômicos, políticos e de status. O que tinham em comum era uma situação de 

marginalização política: eram grupos não incorporados plenamente pelas instituições 

políticas fundamentais, alijados pela longa dominação conservadora. Eram 

relativamente excluídos: tinham acesso aos recursos sociais imprescindíveis para 

adquirir visibilidade; organizar associações, escrever em jornais, publicar livros. Parte 

significativa deles tinha ligações prévias com o partido liberal e buscava vias próprias 

de expressão (capítulo 2). 

Esta experiência negativa compartilhada levou os diferentes grupos a 

buscarem argumentos em favor de seus pleitos e projetos. Mobilizaram um repertório 

político-intelectual distinto do liberalismo estamental, que legitimava intelectualmente 

o regime monárquico·. O novo repertório tinha por pilares a política científica e uma

reapropriação da tradição político-intelectual brasileira.

O critério pelo qual cada grupo se apropriou de elemento desse repertório foi 

político. Daí extraíram instrumentos para construir uma crítica do status quo imperial, 

para propor programas de reforma e mesmo formas de ação política de combate 

(capítulo 3). A diversidade de grupos compondo o movimento se desdobrou em 
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distintas modalidades de contestação aos padrões estamentais da sociedade e da 

política e de ruptura com o liberalismo imperial. 

O reformismo incorpora elementos da tradição brasileira e do status quo 

imperial que combate. Mantém traços românticos, em especial na oratória, e é ainda 

americanista, embora não mais indianista. A continuidade com o liberalismo 

estamental está sobretudo na preferência pela reforma ao invés da revolução. 

Mas a singularidade do reformismo é justamente distanciar-se em dois sentidos 

do liberalismo estamental. Primeiro, pela quebra com o princípio da imobilidade como 

condição da ordem. Os contestadores extraíram do repertório da política científica a 

idéia de modernidade como mudança, o diagnóstico da crise como episódio de uma 

transformação estrutural, que cabia direcionar politicamente. O reformismo rompe 

com o status quo imperial, criticando suas principais instituições: a centralização 

monárquica. a religião de estado, os critérios de representação política, os partidos, a 

escravidão, o latifúndio monocultor. 

Segundo, o reformismo se diferencia do espírito da ordem imperial quanto à 

direção das mudanças que propugna: a constituição de um estado de direito, uma 

reforma do estado, a instituição do mercado livre tanto para o trabalho quanto para 

as mercadorias. Ao invés de alijar os não-proprietários como infra cidadãos, propõe a 

inclusão controlada dos homens livres pobres no sistema político. Visa uma 

ampliação da cidadania: a universalização de direitos civis, com a abolição da 

escravidão (todos os grupos); de direitos políticos. com o sufrágio universal (à 

exceção de parte dos positivistas abolicionistas), e de direitos sociais, com uma 

legislação protetora do trabalhador (positivistas abolicionistas e parte dos novos 

liberais). Aponta, assim, para a democratização do estado e a mercantilização da 

sociedade. 

A política científica, outro dos pilares do repertório do reformismo, fornece 

elementos para um novo tipo de elitismo. A restrição à participação política passaria 

a ser baseada no saber, no mérito. Apresentam-se como um novo tipo de 

aristocracia: uma intelligentsia. Ao romper com o critério de propriedade como base 

da comunidade política, o reformismo rompe com a pilar do liberalismo estamental. 

Assim, ainda que elitistas, trazem uma plataforma democratizante. 
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Mas o reformismo não constitui uma vanguarda ou uma intelligentsia dotada de 

projeto próprio autônomo, descolada dos grupos sociais, como no modelo de 

Mannheim. Embora seja este o modo pelo qual descrevem a si mesmos, não quer 

dizer que sejam assim. No capítulo 2 mostrei como todos os grupos falam a partir de 

uma certa posição no espectro sóciopolítico do Império. Cabe lembrar que a idéia da 

política regida por uma vanguarda ilustrada é uma característica do pensamento 

político do século XIX, não uma especificidade brasileira. 

Em princípio o movimento intelectual não é nem progressista nem 

conservador. Não é réplica de doutrinas estrangeiras. Procurei mostrar ao longo 

deste trabalho que a produção "intelectual" da geração 70 é política. São obras de 

interpretação do Brasil, de crítica do status que saquarema. Um pensamento rente à 

conjuntura. 

Ao recuperar seu contexto de emergência, as condições para sua 

constituição, seus limites, procurei problematizar as interpretações reducionistas. As 

evidências empíricas apresentadas permitem reiterar as objeções já enunciadas na 

introdução às explicações do movimento intelectual em termos de classe média, de 

escolas de pensamento e de instituições. 

Restringir o movimento intelectual à expressão política de novos grupos sociais, 

particularmente uma "classe média" em constituição - Luz (1964), Hall (1976), Love 

(1970) - faz perder de vista dois elementos importantes. De um lado, como procurei 

mostrar no capítulo 2, esta interpretação esconde a diversidade social interna ao 

movimento intelectual. O movimento não se compõe apenas por "novas classes", 

mas também por grupos socialmente decadentes. De outro lado, não há relação 

automática entre constituição de novos grupos e mobilização político-intelectual. 

Como argumenta Tilly (1978), a mobilização de grupos estabelecidos pela expansão 

ou manutenção de privilégios tende a ser mais rápida e violenta que a de grupos 

novos. que têm ainda de construir suas redes de solidariedade e canais de 

expressão. No final do Império estava em curso uma redistribuição de recursos 

econômicos, sociais e de status, que tanto gerou grupos novos, quanto fez com que 

os antigos prejudicados pela mudança se mobilizassem. O protesto dos novos 

liberais e dos positivistas abolicionistas guarda muito deste segundo sentido. 
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O movimento intelectual da geração 70 não se forma em consequência da 

constituição de novas classes, mas de uma nova estrutura de oportunidades políticas 

( capítulo 1), que favorece a expressão de seus dissensos, críticas e reivindicações. 

Na maioria das explicações da crise do Império, o movimento intelectual é 

negligenciado como um fator relevante. O processo de mudança dos regimes político 

e de trabalho que se formalizaram no Brasil em 1888 e 1889 respectivamente não 

podem ser restringidos à ação do movimento de contestação político-intelectual. A 

contestação ao establishment envolveu outros agentes, além dos que analisei. O 

republicanismo, ao final, agrega membros de praticamente todos os grupos sociais. 

O abolicionismo, de outra parte, incorpora como agentes mesmo indivíduos que 

estavam fora dos limites da cidadania imperial (os sem diploma superior, sem nome 

de família, os ex-escravos) 1. O reformismo limita-se aos letrados marginalizados pelo 

sistema político do Império. A dêbacle da ordem imperial tem uma gama de fatores, 

como a literatura sobre a crise do Império tem enfatizado: a mudança sócio

econômica (o café do oeste paulista); a insatisfação do exército; os interesses 

contrariados pela abolição. Sem desconsiderar a relevância destes fatores, creio que 

as evidências apresentadas aqui permitem incluir o "movimento intelectual" da 

geração 1870 como um elemento relevante para a explicação da queda do regime. O 

reformismo foi uma das forças a derrogar as instituições saquaremas montadas nos 

anos 1840 e, com elas, a própria forma monárquica. Pretendi mostrar aqui a 

relevância política de um movimento usualmente reduzido à sua componente 

intelectual. Bem como chamar a atenção para sua importância na deslegitimação do 

regime monárquico. 

A periodização histórica usual, que começa de uma história totalmente nova a 

partir do 15 de novembro, perde de vista as continuidades entre o "reformismo" da 

geração 70 e o debate nacional na consolidação da República durante a chamada 

"década do caos". Na República continua-se a discussão iniciada no Império. 

Somente no governo Prudente de Moraes, um dos membros do movimento de 

contestação, se esgotam os desdobramentos do reformismo. Neste momento se 

equacionam as questões políticas, com a institucionalização de um regime de 
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governo republicano. federativo e presidencialista, e a "social", com a imigração 

européia proletária e católica substituindo a escravidão. 

Reduzir o movimento da geração 70 às instituições imperiais não permite ver a 

dimensão política de sua ação. O reformismo surge como um movimento difuso. 

multinucleado. paralelo às instituições oficiais. Cristaliza-se em jornais, clubs, 

associações de vida curta e baixa institucionalização, gerando e refazendo grupos, 

em realinhamentos contínuos. A própria forma de organização é uma das 

expressões da situação de marginalização e do sentido de contestação do 

movimento. Será apenas na República que os membros do movimento passarão a 

integrar instituições propriamente intelectuais. 

Por outro lado, explicar este processo em termos da conformação de "escolas 

de pensamento", réplicas locais de sistemas de pensamento europeu (Paim, 1979), 

significa atribuir propósitos heurísticos elevados a agentes voltados para a prática 

política. Gera distinções artificiais, circunscrições fixas em torno de dogmas. Os 

agentes recorreram a várias categorias de autoclassificação, não só "positivistas", 

"liberais", mas também "abolicionistas", "republicanos". Foram os intérpretes que 

elegeram uma e expurgaram a outra parte do objeto. Além disso, os agrupamentos 

são voláteis e se rearranjam conforme a conjuntura. A própria idéia de "escola" 

atribui caráter estático e teórico ao que foi um movimento político. 

Os resultados desta tese têm também implicações sobre a bibliografia que 

tematizou a relação entre idéias e formação social brasileira. Embora não trate 

diretamente do movimento intelectual da geração 70, supõe uma certa concepção do 

significado de positivismo e liberalismo no final do Império. Uma frase de Sérgio 

Buarque sintetiza o juízo acerca da geração 70 mais difundido na literatura sobre a 

formação social brasileira: "Todo o nosso pensamento dessa época [fim do Império] 

revela a mesma fragilidade, a mesma inconsistência intima, a mesma indiferença, no 

fundo, ao conjunto social ( ... )."(Holanda, 1990: 121 ). Idéias européias, artificiais em 

relação ao patrimonialismo brasileiro, serviriam apenas como adorno erudito2
: 

1 O abolicionismo de extração popular e de atividade infralegal promoveu fugas e incitou a 1nsurre1ção dos escravos (Machado. 
1994). 
2 "É frequente. entre os brasileiros que se presumem 1ntelectua1s. a facilidade com que se alimentam. ao mesmo tempo, de
doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam. simultaneamente. as convicções mais dispares. Basta que tais 
doutrinas e conv1ções se possam impor à imaginação por uma roupagem vistosa: palavras bonitas e argumentos sedutores 
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··tormâs de evasão da realidade", trazidas a nós "sem se saber até que ponto se

aJustam às condições da vida brasileira e sem cogitar das mudanças que tais 

condições imporiam." (Holanda, 1990: 119). Liberalismo, romantismo, positivismo 

aparecem equiparados. O último é apenas a amostra extrema do "bovarismo": "Não 

existiria à base dessa confiança no poder milagroso das idéias, um secreto horror à 

nossa realidade?" (Holanda, 1990: 117; 118). A formulação do problema como 

adaptação de "um sistema de evolução" europeu conclui pelo alheamento dos 

"intelectuais" em relação à realidade nacional, por seu desajuste. Nesta lógica, as 

idéias estão sempre fora de lugar. 

Este tipo de juízo não encontra sustentação empírica. O sentido das 

manifestações intelectuais da geração 70, procurei mostrar, é precisamente o 

contrário da "evasão" , do "alheamento", da "indiferença". Os grupos que compõem o 

movimento intelectual desenvolveram interpretações acerca dos principais problemas 

brasileiros e buscaram instrumentos para intervir politicamente. Trata-se de um 

pensamento engajado, que analisa e contesta o status que monárquico. 

A apresentação do problema em termos de linhagens teóricas de longa 

duração, como fazem Faoro3 e Morse, traz problemas semelhantes: abstração e 

generalidade excessivas e a filiação doutrinária como critério de construção dos 

grupos. Faoro filia o novo liberalismo ao liberalismo estamental e afasta o positivismo 

do cânon imperial. Tomando cada nova manifestação intelectual como reiteração de 

doutrinas prévias, não capta as rupturas, o caráter de contestação do movimento 

intelectual da geração 70. 

A interpretação de Richard Morse resolve melhor o problema. O pombalismo 

herdado da colonização teria dado condições de adequação à sociabilidade brasileira 

tanto a um liberalismo "rousseauísta" quanto ao positivismo ibérico (Morse, 1988: 49; 

88; 156)4. Embora sugestiva, esta análise é tão genérica quanto as anteriores. 

(. .. )."(Holanda.1990:113). ·somos um povo pouco especulativo.( .. ) as teorias não têm função entre nós a não ser indiretamente, 
como simples pretextos." (Holanda.1990: 119). 
3 Em Os Donos do Poder. Faoro (1976: 414: 310) formula o problema á maneira de Sérgio Buarque: "idéias européias para um 
pais inapto a consumi-las.". donde a "dissonãncia entre as instituições transplantadas e a realidade politica". Faoro enfatiza o 
caráter politicamente conservador de ambas as modalidades. ressalvando. paradoxalmente, o caráter "modemizador" do 
pos1tiv1smo: • A economia capitalista. autenticamente liberal, seria implantada. orientada pelos positivistas, também eles 
deformando Augusto Comte para auto1ustificar seu projeto de poder." (Faoro. 1993: 27). 
' • A moda do pos1t1vismo e do c1ent1ficismo nas gerações 1bero-amencanas posteriores talvez possa ser melhor compreendida 
como uma retomada dessa d1spos1çào ibérica do século XVII do que como uma obediência conveniente e superficial à 'ciência 
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Remete as posições dos agentes a categorias amplas, que valem por séculos. Não 

especifica o sentido que esses termos ganham em cada contexto para os agentes 

que os mobilizam. 

Faoro e Morse seccionam os grupos da geração 70, apresentando liberais e 

positivistas como antagonistas por princípio. As semelhanças programáticas e de 

estratégias de ação política entre a igreja positivista e Nabuco, por exemplo, ficam 

sempre encobertas por análises em termos de matrizes. O ponto de vista político 

permite mostrar como novos liberais e positivistas abolicionistas estiveram mais 

próximos tanto em diagnóstico da crise ( centralidade da escravidão na formação 

social brasileira) quanto no gênero de solução política (reformas pelo alto através do 

poder moderador). A análise doutrinária oculta a proximidade política. 

A oposição entre positivistas e liberais não é fundamental. Ao contrário, 

formular o problema nestes termos encobre a polarização essencial entre o 

liberalismo estamental e modalidades de reformismo. A análise da produção da 

geração 70 em termos de sua significação política permite distinguir semelhanças 

que as interpretações em termos doutrinários ocultam. O "novo" liberalismo, as 

variações de positivismo e cientificismo compõem modalidades de crítica à ordem 

imperial. Ganham sentido por contraste com o liberalismo estamental e com as 

instituições saquaremas que combatem. E não em relação a matrizes teóricas 

européias. 

Não são as doutrinas que explicam as posições políticas dos agentes; são 

antes as posições dos agentes que dão sentido ao recurso a certos argumentos do 

repertório disponível. O critério é político e pragmático ao invés de teórico. 

Tratar somente de "correntes de idéias" na longa duração, no nível das 

estruturas, faz desaparecer a conjuntura política, os agentes em luta, os movimentos 

que sustentaram e, com eles, o sentido das obras que escreveram. É esse nível 

intermediário que procurei estabelecer. 

da soc1edade'da Europa do século XIX." (Morse.1988:68). A tese de Morse gerou grande controvérsia. Escapa ao escopo deste 
trabalho avançar por esta dIscussào. 
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De outra parte, a interpretação das doutrinas através da reconstrução do ponto 

de vista de "grandes autores", como na análise de Nabuco por Nogueira (1984)5 

também revela insuficiências. Esta perspectiva atribui aos agentes o intuito de 

geração de conhecimento: ao invés da sociedade explicar a produção intelectual. 

temos intelectuais que a desvendam. O esquema apresenta "prato-sociólogos". A 

explicação se faz em termos da capacidade de certas idéias e autores de evidenciar 

a lógica do processo social que estaria oculta para os demais agentes. Assim, a 

produção intelectual é avaliada conforme, digamos, seu valor de verdade. Esta 

perspectiva exige que as obras "revelem", "desvelem", uma essência escondida, 

inacessível aos "autores menores". 

Entretanto, tomando os termos do debate político como parâmetro de avaliação, 

descobre-se que mesmo textos sem grandeza. de autores relegados à obscuridade, 

tratavam dos mesmos problemas e, no mais das vezes, formulavam os mesmos 

dilemas, que os considerados grandes pensadores, como Joaquim Nabuco. Apenas 

o faziam noutros termos. É o caso, por exemplo, da análise de Aníbal Falcão da

herança colonial. Além disso, conexões essenciais àquela sociabilidade, como a 

imbricação entre a forma monárquica e a sociedade escravista, são desvendados 

pelos "autores menores", como Alberto Sales, como Assis Brasil, e permanecem 

ponto cego nos textos de Nabuco. 

A formulação em termos de importação de idéias perde ainda de vista que o 

movimento recorreu não apenas ao repertório estrangeiro disponível, mas também à 

própria tradição nacional. Parte significativa de suas fontes era brasileiras. Por isso, a 

questão não pode ser reduzida à adaptação de idéias estrangeiras à realidade 

nacional. O problema está em por quê recorrem a certas idéias. Minha resposta é 

que as razões são políticas. Os agentes mobilizam intencionalmente elementos de 

um repertório ocidental e resignificam a tradição nacional para exprimir seu dissenso 

com a ordem imperial. 

O aproveitamento do repertório europeu pela geração 70 não visa legitimar ou 

ocultar os fundamentos do status quo monárquico. mas precisamente compreendê-

5 
"(. __ ) seu turbulento trãnsito (de Nabuco] espelhava-se numa desventura maior: a do liberalismo brasileiro ( ... )." Por isso. o 

autor acompanha as ·desventuras do llberaismo no Brasil e as grandes inflexões do acidentado trajeto que ambos. ideólogo e 
ideologia, seguiram ( ... )."(Nogueira. 1984:16;17). 
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los e contestá-los. A radicalidade das idéias não está dada a priori no rótulo de 

sistemas de pensamento prontos ("liberalismo versus conservadorismo"), mas no uso 

político que os agentes fazem de elementos deles, extraindo mesmo efeitos 

"progressistas". como o abolicionismo, de sistemas "reacionários", como o 

positivismo. As distinções políticas são mais explicativas do que as filiações 

intelectuais estritas. 

O reformismo constitui um sistema de relações e, portanto, as obras, as ações 

e os valores dos agentes só podem encontrar seu significado quando analisados 

conjugadamente, como uma figuração, uma teia complexa de oposições e 

alinhamentos que ganha autonomia e se impõe aos próprios agentes. Isto significa 

tomar o universo político-intelectual como um sistema de confrontos políticos, a 

arena onde se desenrolam a disputa de interesses e o debate de princípios em torno 

dos diferentes modos de transitar de uma sociedade tradicional para outra moderna. 

Finalmente, gostaria de chamar a atenção para a fortuna crítica da geração 70. 

Em boa parte, a interpretação da formação social brasileira pelo ensaísmo pós-30 

bebeu de seus temas e abordagens. A reflexão sobre o peso da herança colonial e 

sobre a "formação" do Brasil não é uma invenção dos anos 30. A geração 70 discutiu 

estas questões, gerou várias das categorias e explicações posteriormente 

reelaboradas: a teoria da nacionalidade em termos da mestiçagem de três "raças" 

formadoras que reaparecerá em Gilberto Freire; a herança colonial como fator 

negativo, entrave ao desenvolvimento da nação, que está em Sérgio Buarque; a 

centralidade da escravidão na formação econômica brasileira, reformulada por Caio 

Prado Jr.; a inépcia das elites justificando as reformas pelo alto, que resurge em 

Oliveira Vianna. Não quero estabelecer precedências. apenas apontar o legado 

positivo, coletivo da geração 70, sempre vista de soslaio. 

Contra-exemplos ocorrerão ao leitor. Aqui enfatizei a norma, almejei dar os 

contornos de um movimento coletivo. A bibliografia usualmente fez o contrário. 

Empenhada em buscar linhagens intelectuais, alçou certas modalidades a regra, 

superestimou personagens controversos, como Silvio Romero, e suas tradições 

inventadas, como a "escola de Recife". 
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Recorrendo às noções de "movimento" e de estrutura de oportunidades 

políticas procurei equacionar o problema num nível médio: sem reduzi-lo a 

idiossincrasias de um indivíduo em particular, nem dissolvê-lo em linhagens de longa 

duração. Busquei, assim, reconstruir a experiência social que requisitou e deu 

sentido ao "bando de idéias novas". 
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