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Projetos	para	o	Brasil



Projetos	para	o	Brasil	de	
José	Bonifácio	de	Andrada	e	Silva

• Durante	o	Processo	de	Independência,	José	Bonifácio	tem	papel	decisivo	
junto	a	Pedro	I,	em	1822,	instando-o	a	desobedecer	às	ordens	do	
órgão	legislativo	português que:	

1. transferiu	a	sede	do	governo	brasileiro	para	Lisboa,	
2. anulou	as	ações	de	d.	Pedro	que	visavam	a	constituir	

um	governo	autônomo	no	Brasil	e	
3. lhe	concedeu	a	autoridade	de	mero	representante	do	Parlamento.	

• Após	1822,	como	ministro,	arquitetou	a	política	interna	e	externa,	
esboçando	em	menos	de	dois	anos	decisivos	
o	Projeto	do	Novo	Estado	Nacional.



Após	a	separação	entre	Brasil	e	Portugal,	
há	questões	imediatas	a	resolver:

1. as	guerras	da	Independência,	

2. a	crise	econômica,	

3. a	necessidade	de	reconhecimento	do	Império	
no	plano	diplomático	internacional,	

4. a	divisão entre	os	partidários	de	d.	Pedro	I e	
aqueles	que	apoiam	as	Cortes	de	Lisboa,	bem	como	

5. os	movimentos	de	“mata	marinheiro”,	que	hostilizam	os	comerciantes	
nascidos	em	Portugal,	controladores	da	distribuição	de	gêneros	importados	
nas	principais	cidades	do	Brasil.	



Tais	problemas	precisam	ser	superados	em	
paralelo	aos	obstáculos	de	longo	prazo:	

1. obter,	por	meio	da	Assembleia	Constituinte,	uma	primeira	Constituição,	
enfrentando	os	conflitos	entre	o	Poder	Legislativo	e	o	Poder	Executivo;	

2. implantar	uma	política	econômica;	
3. traçar	a	estratégia	de	inserção	internacional	do	país	entre	outras	nações;	
4. definir	a	trajetória	da	sociedade;	
5. criar	um	sistema	educacional;	etc.

• Para	fazer	frente	a	tantos	desafios,	os	meios	são	escassos	no	final	de	1822:	
1. o	imperador	tem	domínio	militar	de	apenas	três	províncias	

(São	Paulo,	Rio	de	Janeiro	e	Minas	Gerais);	
2. sua	esquadra	de	guerra	é	obsoleta;	
3. o	Tesouro	foi	esvaziado	para	o	retorno	de	D.	João	VI	a	Portugal;	
4. não	se	verifica	quase	nenhum	apoio	externo.



Busca	de	hegemonia	da	casta	dos	comerciantes
• O	comércio,	a	principal	atividade	econômica	da	época,	
continua	dominado	por	portugueses.	

• Para	alguns	brasileiros,	buscar	a	Independência	é	justamente	adquirir	
domínio	sobre	o	comércio,	o	que	evidentemente	gera	ferrenha	disputa,	
a	ser	administrada	pelo	imperador.	

• Além	disso,	há	descontentamento	entre	os	radicais com a	fórmula	de	
governo	adotada,	sob	o	comando	do	herdeiro	do	trono	português.	

• Esses	radicais,	muitos	deles	membros	da	maçonaria,	que	apoiam	
a	Independência	e	não	querem	pô-la	a	perder,	oscilam	entre	apoiar	
o	governo	e	atacá-lo,	sobretudo	quando	este	toma	medidas	autoritárias.



Primeiro	Golpe	de	Estado	no	Brasil:	Imperial
• José	Bonifácio se	desentendeu	logo	com	D.	Pedro	I e	
trombou	com	os	interesses	dos	escravocratas	“negreiros”.	

• Como	deputado	à	Assembleia	Geral	Constituinte,	
propôs	dois	projetos	para	construção	de	uma	nova	Nação:	

1. um	sobre	a	integração	dos	índios	na	sociedade	brasileira	e	
2. outro	sobre	a	abolição	da	escravatura	e	

a	emancipação	gradual	dos	escravos.

• Em	12	de	novembro,	por	discordar	do	projeto	de	Constituição,	D. Pedro	I
fecha	a	Constituinte e	muda	por	completo	o	quadro	do	poder	no	Brasil:	
só	o	imperador	manda.	



Após	o	Golpe	Absolutista
• D.	Pedro	I nomeia	um	Conselho	de	Estado	para	ajudá-lo	na	tarefa	de	tocar	uma	
Monarquia	absolutista,	cuja primeira	tarefa	é	redigir	um	projeto	de	Constituição,	
em	pouco	mais	de	um	mês,	sendo	publicado	em	20	/12/1823.
• Seus	membros	só	modificam	o	projeto	em	discussão	na	Assembleia,	
acrescentando	partes	de	interesse	do	monarca	que	haviam	sido	rejeitadas.

• A	mais	importante	cria	o	Poder	Moderador,	além	dos	Três	Poderes	
(Executivo,	Legislativo	e	Judiciário),	privativo	do	monarca –
que,	além	disso,	não	pode	ser	responsabilizado	na	Justiça	por	suas	decisões.	
• Por	meio	deste	Poder	Moderador o	rei	pode	nomear	senadores,	
convocar	eleições	e	dissolver	o	Parlamento,	indicar	e	remover	juízes,	
além	de	chefiar	o	Poder	Executivo!	

• Com	isto,	concentra	os	poderes	de	uma	maneira	sem	paralelo	
em	nenhuma	Monarquia	Constitucional.



Virada	do	Destino
• José	Bonifácio é	preso,	aviltado	e	exilado	para	a	França	em	1824;	
vigiado	pela	polícia	francesa,	só	retorna	em	1829,	
em	cuja	viagem	sua	esposa	falece	no	navio.
• Forçado	a	abdicar	em	1831,	Pedro	I o	indica	tutor	de	Pedro	II,	
com	cinco	anos,	porém,	no	ano	seguinte	é	destituído	da	tutoria	
por	força	do	ministro	da	Justiça,	o	padre	Diogo	Antônio	Feijó,	
que	o	acusa	de	tentativa	de	levante	armado no	Rio	de	Janeiro	em	1831.	

• Depois	de	afastado	definitivamente	da	tutoria,	em	1833,	
retira-se	para	Niterói	“na	condição	de	preso por	conspiração	e	
perturbação	da	ordem	pública”.	

• Em	1835,	julgado	à	revelia,	é	absolvido,	mas	morre	três	anos	depois.



O	que	restou	do	Patriarca	da	Independência?

• O	projeto	de	José	Bonifácio	sobre	a	abolição	do	tráfico	negreiro	e	
da	escravidão constitui	a	mais	seminal	obra	brasileira	a	respeito,	
revelando	sua	grandeza	de	Estadista.	

• Além	do	projeto	inspirador	sobre	os	índios,	sua	correspondência	sobre	
ação	diplomática	o	qualifica	como	o	fundador	da	política	exterior	brasileira.	

• Sábio	iluminista avançado	para	seu	tempo,	José	Bonifácio	foi	golpeado	e	
posto	fora	da	história	do	Brasil	por	seus	inimigos	contemporâneos,	
mas	resgatado	por	gerações	posteriores	como	
um	autor	de	obra	clássica	na	construção	da	Nação.



América	Espanhola	versus	América	Portuguesa
• Na	América	Latina,	na	mesma	época	da	Independência	do	Brasil	
ocorreram	as	formações	de	novas	nações	independentes	da	Espanha,	
correspondendo	à	formação	de	autonomias	provinciais	e	guerras	civis	
em	conjunto	com o	processo	de	descolonização.	

• No	entanto,	a	independência	do	Brasil	ocorreria	sob	a	preeminência	inglesa,	
com	a	permanência	da	dinastia	dos	Braganças,	que,	fugindo	das	tropas	de	
Napoleão,	atravessaram	o	Atlântico	escoltados	pela	armada	britânica.

• A	maior	parte	das	principais	lideranças	portuguesas	emigrou	para	a	ex-
colônia,	trazendo	consigo	boa	parte	de	recursos	e	quadros	administrativos	
e	tornando-a	a	primeira	colônia	a	sediar	uma	Corte	monárquica.



Pré-requisitos	para	Nação:	ter	um	povo,	uma	identidade	
nacional	e	uma	homogeneidade	étnica	e	cultural
• Para	se	construir	no	Atlântico	Sul	um	novo	País e	formar	uma	Nação,	
Bonifácio,	influenciado	pelos	fouding-fathers norte-americanos,	tinha	
noção	do	requisito	de	ter	um	povo,	uma	identidade	nacional	– a	mulata	–,	
com	certa	homogeneidade	étnica	e	cultural.	
• No	Brasil	não	houve	caudilhos até	1889,	pois	o	sistema	político	do	Império	
impedia	a	ascensão	destas	lideranças	oligárquicas	provinciais;	
após	a	proclamação	da	República,	o	caudilhismo foi	forte	no	
Rio	Grande	do	Sul,	onde	o	positivismo o	originou	via	Júlio	de	Castilhos,	
Borges	de	Medeiros,	Getúlio	Vargas	e	Flores	da	Cunha.	
• A	cultura	que	se	quer	brasileira	e	o	Estado	precisam	não	só	de	
um	Território,	mas	também	de	um	Povo para	se	tornar	uma	Nação:	
esta	necessita	de	uma auto	explicação,	ou	seja,	
uma identidade	de	coesão	ideológica.



Em	vez	de	propiciar,	livremente,	a	emancipação	de	
um	povo,	sobrevivia	o	racismo	de	outrora.

• O	“patriarca”	entendia	que	“o	mulato deve	ser	a	raça	mais	ativa	e	
empreendedora,	pois	reúne	a	vivacidade	impetuosa	e	a	robustez	do	negro
com	a	mobilidade	e	sensibilidade	do	europeu,	
pois	o	índio é	naturalmente	melancólico	e	apático”.	

• Para	esse	líder	iluminista,	que	conhecera	Paris	
durante	a	Revolução	Francesa,	impunha-se:	

1. eliminar	o	cancro	da	escravidão	e	
2. redefinir	o	papel	do	elemento	nativo,	o	mais	autenticamente	“nacional”.	

• Em	sua	visão,	o	equacionamento	dos	dois	temas	não	surge	dissociado	da	
questão	da	terra,	isto	é,	da	concentração	da	propriedade	rural.



Autobiografia	do	
Barão	de	Mauá



Autobiografia (ou	Exposição	aos	Credores)	do	
Barão	de	Mauá	foi	escrito	em	quinze	dias	de	1878

• Objetivo	de	enfrentar	o	papel	público	de	empresário	quebrado,	
pois	o	debate	de	ideias	desempenhava	um	papel	muito	secundário	
em	suas	prioridades	de	empresário.

• Enquanto	as	obras	da	casta	de	sábios-pregadores (Padre	Vieira	e	André	
João	Antonil)	e	de	sábios-tecnocratas (José	Bonifácio	de	Andrada	e	Silva)	
são	servis	à	casta	dos	aristocratas	e	suas	dinastias,	
esta	Autobiografia representa	o	choque	de	interesses	entre	
um	membro	da	casta	de	comerciantes-industriais
(Irineu	Evangelista	de	Souza,	ou	Barão/Visconde	de	Mauá)	e	
membros	da	casta	de	aristocratas	proprietários	de	terra	e	governantes.



Depois	de	uma	viagem	à	Inglaterra,	decide	replicar	
no	Brasil	o	que	viu	na	Revolução	Industrial

1. construiu,	inicialmente,	o	Estabelecimento	de	Fundição	e	Estaleiros	
Ponta	da	Areia,	responsável	pela	produção	de	navios,	caldeiras	para	
máquinas	a	vapor,	engenhos	de	açúcar,	guindastes,	prensas,	armas	e	
tubos	para	encanamentos	de	água,	tornando-se	a	primeira	indústria	
naval	do	Brasil;

2. promoveu	o	encanamento	de	água	do	Rio	Maracanã,	no	Rio	de	Janeiro;	
3. forneceu	os	tubos	para	tal	realização;
4. fundou	a	Companhia	de	Navegação	a	Vapor	do	Amazonas;
5. inovou	ao	fundar	uma	companhia	de	gás	para	a	iluminação	pública	do	

Rio,	em	1851,	substituindo	a	iluminação	de	lampiões	com	azeite	de	peixe;
6. inaugurou	o	trecho	inicial	da	União	e	Indústria,	

a	primeira	rodovia	pavimentada	do	país,	entre	Petrópolis	e	Juiz	de	Fora;



Outras	inovações
7. participou	da	construção	da	Recife	and São	Francisco	Railway	Company

em	parceria	com	capitalistas	ingleses	e	cafeicultores	paulistas;
8. participou	também	da	construção	da	ferrovia	Dom	Pedro	II,	

hoje	conhecida	como	Central	do	Brasil,	e	da	São	Paulo	Railway,	
atualmente	chamada	Santos-Jundiaí.

9. ganhou	seu	segundo	título	de	nobreza,	o	de	Visconde	de	Mauá,	
pela	instalação	dos	primeiros	cabos	telegráficos	submarinos,	
ligando	o	Brasil	à	Europa.	

10. reorganizou	o	segundo	Banco	do	Brasil,	
depois	estatizado	por	seu	inimigo,	Visconde	de	Itaboraí,	

11. fundou,	anos	após,	o	Banco	Mauá,	MacGregor &	Cia,	
com	filiais em	algumas	capitais	nacionais	e	também	estrangeiras
como	Londres,	Nova	Iorque,	Buenos	Aires	e	Montevidéu.



Com	30	anos,	Barão	de	Mauá	já	se	colocava	
entre	os	homens	mais	ricos	do	país	na	época
• A	produção	e	exportação	de	café	fez	surgir	uma	nova	elite	na	sociedade	
brasileira,	os	Barões	do	Café,	cujos	ideais	eram	opostos	aos	de	Irineu.	

• Eles	não	apoiavam	o	desenvolvimento	via	industrialização,
iniciada	por	este	último,	porque	tal	modelo	capitalista	e	industrial	
era	incompatível	com	o	escravismo.	

• Somente	após	a	Lei	Áurea,	em	1888,	quando	a	extinção	da	escravidão	
levou	à	adoção	da	mão-de-obra	assalariada,	possibilitando	o	surgimento	de	
um	mercado	consumidormais	amplo	a	ser	atendido	por	investimentos	
nas	atividades	industriais,	tal	conflito	de	interesses foi	sendo	amenizado.

• Antes,	no	país,	a	riqueza era	dada	por	posse	de	terras	e	escravos;	
Irineu	ficou	rico	sem	investir	em	terras	e	detestando	a	escravidão.	



Barão	de	Mauá	era	liberal e	se	chocava	com	
o	conservadorismo,	criticando	a	política	econômica	

ditada	pela	postura	conservadora
• Para	os	outros	ricos,	fazendeiros	e	seus	parasitas	no	II	Reinado,	
“os	comissários	do	café”,	a	fortuna	de	Irineu	era	“injusta”,
porque	era	fruto	de	cálculos	que	eles	não	conheciam	por	parte	de	“pessoa	pouco	
qualificada	socialmente”,	isto	é,	não	pertencente	a	uma	dinastia	tradicional.	
• Abominavam	a	impessoalidade	pressuposta	do	capitalismo
que	colocava	em	questão:	

1. a	“ordem	natural”	da	escravidão	e	
2. a	vocação	agrária	do	país	ao	condenar	quem	vivia	do	trabalho	alheio	escravizado.	
• A	modernidade	seria	explorar	o	tempo	de	trabalho	empregado	além	do	necessário	
para	a	própria	reprodução	da	força	do	trabalho;	para	isso	seriam	necessários	
empreendimentos	industriais para	os	quais	a	casta	de	aristocratas	não	tinha	
iniciativas.



Beneficiado	pelo	Estado,	mas	crítico	do	Estado
• Irineu foi	classificado	como	argentário,	interesseiro,	inimigo	da	Pátria,	
destruidor	da	solidez	da	Nação.	

• Respondia	às	críticas	com	novos	empreendimentos	e	
o	manejo	de	símbolos	da	casta	antagônica:	o	título	de	Barão	de	Mauá
(“algum	mau	há”	ironizavam	os	adversários),	título	que	recebeu	em	1854,	
no	dia	da	inauguração	da	primeira	estrada	de	ferro	brasileira (terceira	da	
América	do	Sul),	que	ligava	o	porto	de	Estrela	à	raiz	da	serra	de	Petrópolis,	
em	um	trecho	de	14	km.	

• Usou	também	sua	fortuna	para	se	eleger	deputado pelo	Rio	Grande	do	Sul,	
sua	província	natal,	contudo,	subiu	à	tribuna	apenas	para	se	defender	de	
ataques	pessoais	e	justificar	seus	negócios.



Um	Estadista	do	Império:	
Nabuco	de	Araújo	- sua	vida,	
suas	opiniões,	sua	época



Livro	de	autoria	de	Joaquim	Nabuco	(1849-1910)
em	três	volumes,	publicados	entre	1897	e	1899,	

sobre	a	vida	de	seu	pai
• José	Thomaz	Nabuco	de	Araújo	(1813-1878):	ele	foi	magistrado,	deputado,	
senador,	ministro	e	prócer do	Segundo	Reinado	do	Império	brasileiro.	
• Sua	leitura	nos	ajuda	a	obter	uma	perspectiva	histórica	– sem	causação	–
da	atuação	da	casta	dos	aristocratas	governantes no	País.
• A	lembrança	do	Império	faz	com	que	a	palavra	“Parlamento”	se	tornasse	
sinônimo	de	“Congresso”	no	Brasil,	mas	há	uma	distinção	doutrinária	e	radical	
entre	as	duas	palavras:	

1. “Parlamento”	se	refere	às	assembleias	gerais	dos	regimes	parlamentaristas,	
detentoras	da	totalidade	dos	Poderes	Executivos	e	Legislativos,	

2. “Congresso”	caracteriza	o	regime	bicameral	do	presidencialismo,	
no	qual	os	deputados	e	senadores	apenas	exercem	o	Poder	Legislativo.	

• Assim,	em	Washington	há	um	Congresso e	em	Londres	funciona	um	Parlamento.



supressão	do	tráfico	negreiro	clandestino	em	1850
• A	codificação	dos	problemas	econômicos,	sociais	e	da	administração	governamental	
no	quadro	jurídico apresentava-se	como	primeira	necessidade	para	a	elite	brasileira,	
herdeira	do	bacharelismo	ibérico;	logo,	os	temas	jurídicos recebem	destaque.

• Nabuco	dá	um	salto	sobre	algumas	questões	do	passado	relevantes	como	
as	laboriosas	negociações	diplomáticas,	econômicas,	políticas	e	policiais	precedendo	
a	supressão	do	tráfico	negreiro	clandestino	em	1850;	sobre	
a	questão	mais	perigosa	enfrentada	pelo	Império	brasileiro elas	se	desenvolviam:	

1. com	os	fazendeiros	e	negreiros,	de	um	lado,	e	
2. com	o	governo	britânico,	de	outro.	

• Considerado	pelo	Direito	Internacional	um	ato	de	pirataria,	o	tráfico	negreiro	
brasileiro estava	à	beira	de	provocar	um	conflito	armado	com	a	Inglaterra,	inclusive	
levou	à	ruptura	de	relações	diplomáticas	entre	a	Inglaterra	e	o	Brasil	(1863-1865).



Lei	do	Ventre	Livre de	1871	e	
Lei	dos	Sexagenários de	1885

• Apesar	da	cessação	do	tráfico	clandestino	em	1850,	as	tensões	persistiram	em	
torno	do	estatuto	dos	africanos	introduzidos	após	a	lei	de	7	de	novembro	de	1831	
que	proibia	o	tráfico	atlântico	de	escravos	e	determinava	a	imediata	soltura	dos	
africanos	introduzidos	após	essa	data,	os	quais	eram	considerados	homens	livres.	

• Consequentemente,	todos	os	proprietários	de	africanos	desembarcados	após	
1831 estavam	praticando	o	crime	de	manter	pessoas	livres	em	cárcere	privado.

• Nabuco	reconhece,	explicitamente,	a	preeminência	da	supressão	do	tráfico	
negreiro	sobre	toda	a	política	emancipacionista
(Lei	do	Ventre	Livre de	1871	e	Lei	dos	Sexagenários de	1885),	no	entanto,	
minimiza	as	implicações	internacionais	e	diplomáticas	da	escravidão	brasileira,	
referentes	ao	tráfico	clandestino	de	africanos	e	
segue	apenas	a	dinâmica	interna	do	debate	parlamentar	que	leva	à	abolição.	



Ponto	de	Ruptura
• Atribui	à	Lei	do	Ventre	Livre	(1871)	um	estatuto	de	ruptura	estrutural	do	
escravismo que,	na	realidade,	deveria	ser	atribuído	à	ruptura	provocada	
pelo	término	do	tráfico	negreiro (1850).	
• Não	tem	o	entendimento	da	dimensão	mais	ampla – extraparlamentar –
dos	problemas	engendrados	pelo	escravismo	desde	a	Independência.

• Joaquim	Nabuco	faz	essa	opção	interpretativa	para	manter	
a	coerência	de	sua	tese	central:	a	política	brasileira	é	a	política	dos	
discursos	oficiais,	a	política	das	elites	que	operavam	no	Parlamento.
• Lá	no	Império	monárquico como	cá	na	República	presidencialista,	
as	dinastias	parlamentares	brasileiras	“se	acham”	de	maior	importância	
através	de	seus	conchavos	fisiológicos,	tipo	“toma-lá-dá-cá”,	
do	que	o	clamor	das	ruas!



Um	Estadista	do	Império:	Nabuco	de	Araújo	-
sua	vida,	suas	opiniões,	sua	época

• Em	sua	sétima	parte	se	centra	em	uma	interpretação	geral	sobre	
o	Regime	Monárquico:	desfere	estocadas	contra	o	“poder	pessoal”	–
ou	o	“imperialismo”	do	Imperador...
• Trata-se	da	prática	pela	qual	D.	Pedro	II	extrapolava	os	limites	do	Poder	
Moderador	para	interferir	em	toda	a	extensão	do	governo	imperial:	
“romper	com	ele	[D.	Pedro	II]	foi	por	muito	tempo	impossível	em	política,	
pois	o	Senado	e	o	Conselho	de	Estado	viviam	do	seu	favor,	da	sua	graça”.

• Em	seu	livro	O	Abolicionismo,	Nabuco	aponta	
a	submissão	pessoal	dos	parlamentares	ao	Imperador
de	forma	tal	que	“o	poder	está	concentrado	nas	mãos	de	um	só”.
• Para	além	da	defesa	da	política	parlamentar,	
Um	Estadista demonstra	a continuidade	do	Estado	brasileiro	
através	da	Monarquia	defunta	e	da	República	que	nascia.



Um	Estadista	do	Império:	
um	clássico	da	literatura	política	brasileira

• Muitas	vezes	a	obra	foi	apresentada	como	
a	prova	argumentada	e	documental	da	dignidade	do	Congresso	
frente	aos	presidentes-ditadores.

• É	possível	uma	leitura	pessimista	desta	obra,	pois,	ao	fim	e	ao	cabo,	o	livro	
narra	a	história	de	uma	miopia	política	quase	secular que	redunda	em	um	
enorme	fiasco,	já	que	confrontado	ao	escravismo desde	a	sua	fundação:	

1. o	Parlamento	temporizou o	quanto	pode,	
2. deixou	o	problema	tomar	dimensões	nacionais	e	internacionais	

insustentáveis e,	
3. quando	resolveu	agir,	provocou	a	queda	da	Monarquia	e	

do	próprio	Regime	Parlamentarista.



A	Ilusão	Americana



livro	de	Eduardo	Prado,	A	Ilusão	Americana,	
publicado	em	1893

• Ele	estava	na	linha	de	frente	da	casta	dos	aristocratas	monarquistas que	
combateram	a	República	instalada	pela	força	das	armas	da	casta	dos	guerreiros	
militares em	1889.
• Nascido	em	1860,	de	um	clã favorecido	pela	expansão	da	lavoura	do	café	no	
interior	paulista,	no	final	do	século	XIX,	ele	cresceu	e	viveu	em	um	mundo	de	
riqueza,	elegância	e	cultura.	

• Como	boa	parte	da	elite	brasileira	da	época,	ingressou	na	Faculdade	de	Direito	de	
São	Paulo,	onde	teve	como	colegas	de	turma	herdeiros	das	dinastias	paulistanas.	

• Após	o	bacharelado,	dividia	seu	tempo	entre:	
1. a	fazenda	no	interior	da	Província	e	
2. os	centros	cosmopolitas	da	Europa.
• Radicado	em	Paris,	a	partir	de	1886,	nunca	abandonou	
uma	perspectiva	eurocêntrica.



Proclamação	da	República:	
contra	a	primeira	ditadura	militar	no	Brasil

• Seu	livro	A	Ilusão	Americana foi	o	primeiro	apreendido	pela	polícia	
republicana	em	São	Paulo,	daí	seu	autoexílio	na	Europa,	
onde	continuou	fazendo	propaganda	antirrepublicana na	terra	natal.
• Voltou	definitivamente	ao	país	em	1900,	a	fim	de	retomar	
os	afazeres	de	político,	pesquisador,	historiador	e	escritor,	
mas	na	viagem	que	fez	ao	Rio	de	Janeiro,	em	9	de	agosto	de	1901,	para	
tomar	posse	no	Instituto	Histórico	e	Geográfico	Brasileiro,	foi	contagiado	
pela	febre	amarela, e	logo	morreu,	em	São	Paulo,	aos	41	anos	de	idade.
• A	instabilidade	política	do	período	conhecido	como	“a	década	do	caos”	
(1888-1897)	afetou	a	própria	vida	do	herdeiro	de	cafezais,	membro	da	elite	
nobre	e	requintada	do	século	XIX,	que	sabia	fazer	bom	uso	da	riqueza	
familiar:	da	dinastia	Prado,	cultivou	relações	intelectuais	com	
uma	geração	aristocrata	que	soube	adquirir	uma	cultura	esnobe.



Em	defesa	da	casta	dos	aristocratas	monarquistas

• O	confronto	entre	Monarquia	e	República era,	então,	além	de	tema	
recorrente,	um	divisor	no	campo	das	elites	políticas	e	culturais.	

• Para	Eduardo	Prado,	a	“quartelada”	do	Campo	de	Santana	substituiu	
o	país	ético,	tradicional,	monárquico	e	católico	por	um	arremedo	de	Estado,	
sem	tradições	na	história	portuguesa	e	brasileira,	anticatólico,	
cópia	malfeita	do	modelo	norte-americano.	

• A	virada	político-institucional	no	país	sepultou	o	pensador	aristocrático	e	
fez	nascer	o	agitador	político	em	defesa	de	sua	casta.



Contra	a	casta	dos	guerreiros-militares
• O	autor	valorizava,	principalmente,	a	figura	do	imperador	D.	Pedro	II,	
“o	rei	civil	e	constitucional,	o	sábio	que	frequentava	bibliotecas,	museus	e	
universidades,	em	vez	de	quarteis”.	
• Esse	divórcio	das	lides	militares foi,	para	Prado,	“por	um	lado,	
a	salvação	da	civilização	brasileira e,	por	outro,	a	razão	da	perda	do	trono”.

• Entendia	que,	durante	o	Império,	foi	possível	manter	sob	controle	
o	caudilhismo que	sufocava	os	outros	países	da	América	do	Sul.	

• D.	Pedro	II	errara	ao	permitir	que	o	ensino	castrense permanecesse	
pouco	profissional,	levando-o	a	ser	contaminado	pela	política e	a	assumir	
as	mesmas	bandeiras	republicanas de	bacharéis,	consequentemente,	
foram	os	militares,	bacharéis	fardados,	que	derrubaram	a	Monarquia	
em	15	de	novembro	de	1889.



Panfleto	de	Eduardo	Prado:	
uma	das	primeiras	obras	a	prevenir	os	brasileiros	

contra	o	imperialismo	norte-americano
• Com	a	casta	dos	guerreiros-militares,	surgiu	uma	República	que	se	
identificava	com	o	militarismo	e	este	com	o	caudilhismo –
caudilho era	o	chefe	militar,	geralmente	de	forças	irregulares	que	lhe	eram	
fiéis,	ou	seja,	um	chefe	político	que	possuía	uma	força	militar	própria,	por	
extensão,	tornou-se	sinônimo	de	ditador	espanhol	ou	latino-americano.
• Desde	seu	lançamento,	há	mais	de	um	século,	
A	Ilusão	Americana tem	sido	analisada	por	dois	ângulos.	

1. Um	deles	acentua	o	lado	antirrepublicano	de	um	defensor	da	Monarquia,	
sendo	seu	alvo	não	os	Estados	Unidos,	
mas	sim	os	fundadores	da	República	brasileira.	

2. Outro	ângulo	de	análise	acentua	a	crítica	à	política	externa	
norte-americana,	associando-a	ao	modelo	político	que	o	Brasil	pretendia,	
então,	macaquear.	



Tese	de	A	Ilusão	Americana
• Entre	o	Brasil	e	os	Estados	Unidos,	e	seus	respectivos	povos,	existe	
um	verdadeiro	abismo	cultural,	com	separação	de	raça,	de	religião,	
de	índole,	de	língua,	de	história	e	de	tradições,	portanto,	nada	deveria	
leva-los	a	possuir	as	mesmas	instituições	e	a	mesma	forma	de	governo.

• Na	verdade,	defendia	a	tese da	existência	de	“uma	ilha	chamada	Brasil”	
mais	voltada	para	a	cultura	europeia.	

• Não	só	demarcava	as	diferenças	entre	o	Brasil	e	os	Estados	Unidos,	
mas	também	as	do	Brasil	com	as	demais	nações	hispano-americanas	do	
hemisfério,	cujo	traço	característico	é	“a	contínua	tragicomédia	das	
ditaduras,	das	constituintes	e	das	sedições,	que	é	a	ruína	das	finanças”.



Prado:	”a	raça	(sic)	saxônica,	a	mais	enérgica	da	
espécie	humana,	tem	a	civilização	burguesa	

destruindo	a	pureza	de	alma	original”.	
• A	América	espanhola,	ao	adotar	o	modelo	norte-americano	
por	ocasião	dos	movimentos	de	independência,	durante	o	século	XIX,	
teria	renegado	suas	tradições.	

• Em	1889,	o	Brasil	cometeu	o	mesmo	erro	dos	vizinhos:	
a	fraternidade	americana	seria	outra	mentira	divulgada	pelos	republicanos,	
pois	o	despertar	de	ódios	nacionais	era	o	verdadeiro	resultado	da
política	externa	dos	norte-americanos	dirigidas	aos	“irmãos	do	Sul”.

• Denunciava	que	alguns	brasileiros	iam	estudar	nos	Estados	Unidos,	mas	os	que
se	formavam	lá	retornavam	pouco	preparados	e	presunçosos,	supostamente	com	
ensino	prático,	faltava-lhes	a	cultura	humanista	e	erudita	europeia.



Em	defesa	da	Monarquia

• Os	países	sul-americanos,	querendo	ser	ricos	e	prósperos	como	os	Estados	
Unidos,	pensam	ingenuamente	que	conseguirão	isso	copiando	artigos	da	
Constituição	desse	país.	

• Prado	era	contra	a	cópia	ou	o	transplante	de	instituições	e	regimes	políticos
que	podiam	ser	bons	para	um	povo,	mas	que	se	mostraram	
contraproducentes	em	outro	contexto.

• O	autor	sai	em	defesa	da	Monarquia considerando-a	
a	forma	de	governo	capaz	de	oferecer	estabilidade	às	sociedades.	



Todas	as	grandes	reformas	sociais se	
realizaram	sob	governos	monárquicos

• A	abolição	da	escravidão	sob	a	Monarquia	aconteceu	de	forma	pacífica:	
1. os	Estados	Unidos	adotaram	a	solução	guerreira	e	republicana,	

ou	seja,	pela	violência,	pela	força,	pela	guerra	civil,	ao	passo	que	
2. o	Brasil	adotou	a	solução	pacífica	e	monárquica.	
• Ele	não	diz	que,	com	esse	“jeitinho	brasileiro”,	foi	longamente	protelada	
a	custa	de	maior	sacrifício	humano,	mas	acha	que	foi	a	abolição	da	escravidão,	
feita	pela	princesa	Isabel,	que	retirou	apoio	ao	trono.	

• Somente	as	Monarquias	eram	capazes	de	adiar	e	
evitar	a	grande	crise	provocado	pelo	avanço	do	proletariado,	
porque	as	dinastias	sabem	que	com	ela	seus	tronos	desapareceriam.	
• Em	uma	etapa	da	história	brasileira	em	que	a	representação	da casta	dos	
trabalhadores ainda	não	tinha	surgido	na	cena	política,	o	argumento	era	
anacrônico	e	populista,	pois	não	se	referia	aos	párias...



Prado	resume	seu	pensamento	em	metáforas
• “Na	gestão	dos	negócios	e	do	dinheiro	públicos,	
a	Monarquia arrisca	a	sua	própria	existência,	
é	como	uma	firma	solidária que	responde	com	
a	sua	pessoa	e	com	a	totalidade	de	seus	bens.	
A	República é	uma	companhia	anônima	de	responsabilidade	limitada”.

• Para	ele,	era	o	caminho	tradicional	do	Brasil	que	estaria	sendo	ameaçado	
pela	aventura	republicana,	ele	defendeu	a Monarquia por	acreditar	que	
fosse	mais	capaz	de	garantir	os	valores	cristãos	da	fraternidade	e	
a	primazia	do	bem	público	acima	dos	interesses	imediatos	–
valores	das	sociedades	tradicionais	e	agrárias.



Os	Sertões



autor	de	Os	Sertões: Euclides	da	Cunha	
pertencia	à	casta	dos	guerreiros

• A	Guerra	dos	Canudos,	desencadeada	no	sertão	da	Bahia	em	1896-1897,	
não	é	mais	do	que	uma	das	revoltas	que,	supostamente,	
resistiam	à	mudança	de	regime	governamental	da	Monarquia	à	República.

• Antes	da	chegada	da	corte	portuguesa	à	sua	colônia	nas	Américas	e	
criação	da	Escola	Militar,	o	oficialato era	obrigatoriamente	formado	no	
exterior,	sobretudo	em	Portugal,		mas	Euclides	da	Cunha	teve	sua	formação	
nessa	Escola	Militar	já	instalada	no	Brasil.	

• Historicamente,	tal	como	ocorreu	nos	Estados	Unidos,	o	objetivo	da	Escola	
Militar era	qualificar	o	oficialato	e	os	preparar	como	engenheiros	para	os	
serviços	públicos	civis,	como	a	construção	de	estradas,	portos	e	pontes.



Modelo	de	Escola	Militar	instaurado	pela	
Revolução	Francesa	e	espalhado	mundialmente
• A	ideia	era	formar	quadros	técnicos	capacitados	por	altos	estudos
como	alternativa	ao	recrutamento	de	quadros	dirigentes	
apenas	na	casta	dos	aristocratas	governantes	e	proprietários	fundiários.	

• O	caráter	inovador	da	Escola	Militar,	valorizando	as	ciências	e	a	tecnologia,	
em	detrimento	do	prestígio	na	época	conferido	aos	estudos	clássicos	ou	retórica,	
vai	gerar	entre	os	alunos	um	comportamento	vanguardista e	
uma	atitude	contestatária,	instigando:

1. a	consciência	da	cidadania	e	
2. a	militância	política	inclusive	entre	os	colonizados	culturalmente.

• Quando	Euclides	da	Cunha	ingressa	na	Escola	Militar,	em	1885,	quatro	anos	
antes	da	vitória,	seus	colegas	estudantes	já	estavam	empenhados	na	meta	de:	

1. implantação	do	Regime	Republicano	e	
2. abolição	da	escravatura	no	País.



Cobertura	midiática	da	Guerra	dos	Canudos
• Ele	viria	participar	da	Guerra	dos	Canudos como	enviado	do	jornal	
A	Província (hoje	O	Estado	de	São	Paulo)	e	de	lá	remeteu	uma	série	de	
reportagens	que	só	apareceria	em	forma	de	livro	postumamente,	em	1939,	
com	o	título	de	Canudos	– Diário	de	uma	Expedição,	
que	foi	o	embrião	de	Os	Sertões.

• Pela	primeira	vez	no	País	foi	feita	uma	cobertura	midiática	dos	
acontecimentos	locais	em	escala	mais	nacional,	
mas	os	jornalões	brasileiros	já	estampavam	invencionices,	
pareceres	dogmáticos	de	militares	de	partido	previamente	tomado,	tudo	com	
o	objetivo	comum	de	reforçar	a	ideia	de	uma	iminente	restauração	monárquica.

• O	evento	midiático	foi	viabilizado	pela	então	recente	instalação	de	
redes	de	telégrafo cobrindo	o	sertão,	pelas	quais	transitavam	as	notícias,	
sendo	os	correspondentes,	em	geral,	militares,	alguns	deles	mesmo	combatentes.



libelo	contra	o	mestiço
• O	sertanejo não	é	um	degenerado	como	as	teorias	“científicas”	da	época	
o	classificam,	já	que	toda	mistura	entre	a	raça	branca	superior	e	as	outras	raças	
que	só	podem	lhe	ser	inferiores,	sob	o	ponto	de	vista	dos	racistas	defensores	da	
“supremacia	branca”,	provocaria	a	degenerescência	do	componente	superior.

• Cunha	escreve	um	verdadeiro	libelo	contra	o	mestiço:	este	é	tratado	como	
desequilibrado e	comparado	ao	histérico,	acusado	de	hibridez	moral,	chamado	de	
dispersivo	e	dissolvente,	além	de	oscilar	entre	influxos	opostos	de	legados	
discordes;	a	mestiçagem é	enfaticamente	qualificada	como	perniciosa.

1. o	índio é	declarado	incapaz	de	compreender	as	mais	simples	concepções	
de	um	estado	mental	superior	e	

2. o	negro não	consegue	alçar-se	ao	nível	intelectual	médio	do	indo-europeu.

• Entretanto,	o	sertanejo,	como	o	prova	sua	conduta	na	Guerra	dos	Canudos,	
não	deu	provas	de	inferioridade	nem	de	degeneração,	bem	ao	contrário:	
isso	causou	uma	reviravolta	nas	convicções	daquele	típico	representante	da	
casta	dos	guerreiros	por	sua	formação	na	Escola	Militar



Euclides	da	Cunha	vacila	entre	sua	
consciência	e	as	teorias	racistas	de	sua	época
• Choca	com	os	saberes	de	seu	tempo	o	que	observou	como	
testemunho	ocular	dessa	história,	então,	
a	insurreição passa	a	ser	vista	como	uma	vã	tentativa	de	regressão	ao	passado e	
Antônio	Conselheiro como	um	herético	demente	do	cristianismo	primitivo.

• Conclusão	de	Cunha:	o	brasileiro	do	sertão	seria	o	primeiro	produto	da	
miscigenação	dos	bandeirantes	brancos	com	os	índios	durante	a	colônia.	
• Essa	mistura,	onde	só	entrariam	as	melhores	qualidades	das	duas	raças,	
e	que,	de	acordo	com	a	tradição	nacional,	sequestra	o	negro,	
que	produziu	o	sertanejo.

• Esse	primeiro	e	notável	resultado	– “o	sertanejo	é	antes	de	tudo	um	forte”	– seria	
a	raça	brasileira	propriamente	dita ou,	pelo	menos,	uma	subcategoria	étnica.



Racismo
• A	exaltação	do	branco	como	raça	superior era	corrente	nas	
teorias	do	imperialismo	europeu nas	últimas	décadas	do	século	XIX,	
teorias	produzidas	pelos	próprios	europeus.	

• Dado	o	colonialismo	cultural	até	hoje	sobrevivente	nestas	plagas,	
o	racismo era	aceito	e	aprovado	por	aqueles	que	ele	discrimina:	
os	habitantes	das	ex-colônias	europeias.

• A	preferência	pelo	índio não	é	novidade	nem	estreia	em	Os	Sertões:	
ela	é	historicamente	datada	e	assume	no	imaginário	das	elites	locais	
uma	função	de	reivindicar	ancestrais	indígenas	para	se	opor	ao	seu	
colonizador	europeu	dominante.



Oportunismo	religioso	e	Estado	laico
• O autoctonismo	do	índio,	ponto	de	vista	igualmente	defendido	em	Os	Sertões,	
constituiu	uma	primeira	manifestação	de	nacionalismo ou	nativismo.
• No	Romantismo	nativo,	a	corrente	indianista assume	o	papel	que	tem	na	literatura	
europeia	o	cavaleiro	andante,	o	ancestral	medieval,	carregado	de	valores	nobres.
• Essa	personagem,	o	índio	imaginário,	emblema	da	“brasilidade”,	aparece	assim	como	
uma	reação	de	membros	da	casta	aristocrática	proprietária	fundiária	
contra	o	mercantilismo	e	o	materialismo	burguês	trazido	pela	revolução	industrial.	

• O	advento	da	República acarreta	alterações	que	afetam	diretamente	os	peregrinos	e	
mudam,	pragmaticamente,	a	louvação	da	Igreja	católica	do	regime	vigente	monarquista	
para	o	republicano:	

1. são	decretados	novos	impostos que	gravam	também	a	população	pobre	do	sertão;	
2. instala-se	um	Estado	dito	laico com	a	separação	entre	Estado	e	Igreja,	

a	liberdade	de	culto	e	a	instituição	do	casamento	civil pela	Assembleia	Constituinte	
de	1890,	atingindo	outro	nicho	de	mercado	de	um	sacramento	católico.



manchetes	escandalosas	de	uma	derrota
• Com	as	manchetes	escandalosas	de	uma	derrota,	na	Guerra	dos	Canudos,	
o	furor	da	multidão	no	Rio	de	Janeiro	se	desencadeou	sobre	os	poucos	jornais	
monarquistas	sobreviventes:	quatro	deles	foram	empastelados	e	
o	dono	de	um	deles	foi	linchado.	
• A	caça	às	bruxas é	o	estratagema	usado,	secularmente,	
para	aplacar	a	fúria	da	massa	ignara,	no	caso,	
prometeu-se	o	aniquilamento	dessa	“ameaça	nacional	contra	a	República”.
• Os	estudantes,	candidatos	a	sábios,	assinaram	uma	petição	
exigindo	a	liquidação	dos	sequazes	do	“degenerado”	Antônio	Conselheiro;	
os	deputados	e	os	senadores demagógicos	se	aliaram	contra	eles,	
inclusive	o	campeão	do	liberalismo,	o	jurista	Rui	Barbosa,	dizendo	como	é	praxe	
na	retórica	parlamentar	que	“eles	não	passavam	de	um	caso	de	polícia”,	
a	qual	deveria	bastar	para	eliminá-los	como	sempre	faz	contra	párias.	
• Os	jornais trataram	a	derrota	local	como	uma	calamidade	nacional,	
multiplicando	notícias	falsas até	de	focos	conspiratórios	internacionais	
contra	a	jovem	República	brasileira.



Reputação	militar	e	
atrocidades	na	Guerra	contra	Canudos

• Transformada	em	uma	(falsa)	prioridade	nacional,	para	uma	quarta	expedição	
contra	Canudos,	as	tropas	são	mobilizadas	em	todo	o	País,	desde	o	Amazonas	até	
o	Rio	Grande	do	Sul	e	põe-se	em	marcha,	em	junho	de	1897,	para	
assediar	o	arraial,	o	qual	é	cercado	totalmente	para	impedir	socorros	ou	reforços,	
mas	sobretudo	para	tolher	o	abastecimento	de	água,	escassa	na	caatinga	seca.
• A	conduta	do	exército foi	criticada	na	surdina,	destacando	a	prática,	
denominada	pelo	eufemismo	“gravata	vermelha”,	dos	comandantes	e	
comandados	de	degolar	em	público	os	prisioneiros	amarrados;	
em	consequência,	a	reputação	da	casta	dos	guerreiros foi	poluída.	
• Esta	casta	se	vangloriava	de	forçar	a	extinção	da	escravidão	e	substituir	
a	Monarquia	pela	República,	fornecendo	os	dois	primeiros	presidentes-ditadores;	
após	a	revelação	de	suas	atrocidades,	inclusive	
a	venda	de	crianças	sobreviventes,	sua	imagem	pública	nunca	foi	reparada
tal	como	era	após	a	vitória	na	Guerra	do	Paraguai.



Manipulação	da	opinião	pública:	
uma	tradição	brasileira

• A	Guerra	dos	Canudos completa	o	processo	de	consolidação	do	
Regime	Republicano,	exorcizando	o	espectro	de	
uma	eventual	restauração	monárquica;	para	tanto:	

1. a	opinião	pública	foi	manipulada,	e	
2. os	canudenses serviram	de	bode-expiatório.	

• Apresentados	como	o	inimigo	interno	comum	a	todos	os	brasileiros,	
enfrentado	coletivamente,	permitiu	forjar	à	força	a	união	nacional.	

• Servir	de	massa-de-manobra é	o	papel	de	suposto	inocente	útil,
exercido	por	incautos ao	longo	da	história	brasileira.
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