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RESUMO

ARAUJO, Roni César Andrade de. Entre a Província e a Corte: Brasileiros e Portugueses no
Maranhão do Primeiro Reinado (1823-1829). 2018. 341 f. Tese (Doutorado em História) –
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2018.

A presente tese se dedica ao estudo dos conflitos político-sociais vivenciados no
Maranhão, em torno da definição do “ser brasileiro” e “ser português”, desde o contexto da
adesão do Maranhão à Independência até o ano de 1829, momento em que se inicia o governo
de Cândido José de Araújo Viana, que pôs fim ao ciclo de “governos portugueses” na
província do Maranhão no Primeiro Reinado. Tomando por base as informações registradas
nos panfletos políticos, jornais periódicos e outros documentos manuscritos que circularam
entre Rio de Janeiro, Maranhão e Portugal, busco estabelecer um diálogo entre “questõeschave” do antilusitanismo na província, como empregos e violência, e o debates em torno de
cidadania, constitucionalidade e fidelidade ao Brasil e ao Imperador.
Palavras-chave:
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Antilusitanismo. Constituição. Cidadania

Rio
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ABSTRACT

ARAUJO, Roni César Andrade de. Between the Province and the Court: Brazilians and
Portuguese in Maranhão of the First Kingdom (1823-1829). 2018. 341 f. Tese (Doutorado em
História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

The present thesis is dedicated to the study of the political-social conflicts
experienced in Maranhão, through the definition of "being Brazilian" and "being Portuguese",
from the context of the adhesion of Maranhão to Independence until the year of 1829, when
the government of Cândido José de Araújo Viana begins, which ended the cycle of
"Portuguese governments" in the province of Maranhão in the First Kingdom. Based on the
information recorded in political pamphlets, periodical newspapers and other manuscript
documents that circulated between Rio de Janeiro, Maranhão and Portugal, I seek to establish
a dialogue between "key issues" of antilusitanism in the province, such as jobs and violence,
and the debates around citizenship, constitutionality and fidelity to Brazil and the Emperor.
Keywords: Independence of Brazil. Maranhão. Rio de Janeiro. Press. Antilusitanism.
Constitution. Citizenship
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INTRODUÇÃO

Mesmo tendo aderido à Independência desde 28 de julho de 1823, somente no final de
1826, passados já quatro anos desde o “grito do Ipiranga”, o Maranhão se preparava para
comemorar, enfim, a nova ordem estabelecida no Brasil. Os preparativos para a festa de
aclamação do Imperador começaram a agitar a província, sobretudo a cidade de São Luís.
Diversos órgãos do governo civil e militar registraram adesão à convocatória feita pelo
então presidente da província, Pedro José da Costa Barros1. As primeiras movimentações a
respeito da festa começaram a ser planejadas desde a chegada da notícia sobre o acordo de
reconhecimento da Independência do Brasil, firmado com a sua antiga metrópole. A partir
dali, colocou-se em prática uma série de movimentos envolvendo diversos atores da vida
política, civil, eclesiástica, econômica e militar da província. Os motivos para comemoração
eram vários, iam desde a aclamação do Imperador ao nascimento do novo príncipe, o futuro
Pedro II.
Conforme destacou Marcelo Cheche Galves, num momento em que os “portugueses”
estavam de volta à província, já reconhecida a Independência, a festa serviu para “selar a
paz”: “de 12 de outubro a 2 de dezembro de 1826, um intenso calendário de comemorações
agitou os moradores de São Luís, que se transformou também em capital da “aclamação”,
para onde convergiram cidadãos de toda a província” (GALVES, 2011, p. 110).
O cenário na província, nos meses finais de 1826, pelo menos nos registros feitos pelo
governo, era de tranquilidade e sossego. Um contraste do que foram os primeiros meses,
quando foi descoberto e obstado um plano de revolução contra o presidente e contra o próprio
sistema adotado no Brasil. Esse era o discurso oficial. Um novo momento se inaugurava no
Maranhão. Brasileiros nascidos no Brasil e os nascidos na Europa estavam unidos em torno
desse novo projeto. As festividades tiveram início na data de 12 de outubro de 1826. A festa e
o que se seguiu, ficaram registrados nas páginas do panfleto anônimo “A fidelidade
Maranhense”, que narrou da seguinte forma:
Tudo respirava um prazer, uma satisfação difícil a descrever, e por entre o estrondo
da Artilharia e fogos de Artifício se ouviam gratos sons de milhares de vozes, que
um povo transportado de alegria levava aos ares, evaporando-se até as classes mais
humildes que giravam pelas ruas, nestas expressões triunfais. VIVA O
IMPERADOR (A FIDELIDADE..., 1826, p. 32) (grifo do autor).

1

Pedro José da Costa Barros (1779-1839), natural do Ceará, foi eleito deputado para a constituinte de 1823.
Também foi presidente das províncias do Ceará, em 1824, e do Maranhão entre os anos de 1825 e 1827, quando
deixou o cargo para assumir a função de senador.
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Assim, mesmo com esse clima de “paz” promovido pelas festas ao Imperador, por
trás desse discurso que colocava em evidência a união entre os brasileiros natos e os pela
Constituição, há um longo processo, marcado por avanços e recuos. Nesse processo, a
imprensa se estabeleceu como palco para os debates entre diversos atores sociais, que
ansiavam difundir suas “verdades”. Não se pode desconsiderar que, apesar das diversas
tentativas de se passar um véu sobre o passado, as desavenças entre “brasileiros” e
“portugueses” se fizeram presentes em vários momentos da história da província do
Maranhão pós-adesão. Situação que se explica, em parte, pela forma específica como a
província – antes capitania – se relacionou com a metrópole portuguesa ao longo do período
colonial.
Sem que se pretenda fazer uma análise mais detalhada desse período, basta lembrar
que desde o fracasso do projeto colonizador português, idealizado na organização das
chamadas Capitanias Hereditárias, as terras que compunham a região norte do Brasil
experimentaram, sobretudo na passagem do século XVI para o XVII, uma fase de quase
completo abandono, o que ajuda a compreender, em certa medida, o breve sucesso da
ocupação francesa na região. A expulsão daqueles invasores, liderada pelo português
Jerônimo de Albuquerque, em 1615, não resultou, de imediato, em mudança significativa na
forma de gerenciamento daquelas terras por parte da metrópole. Esse cenário, no entanto,
passou a se alterar, a partir de 13 de junho de 1621, quando teve início um capítulo ainda
pouco estudado da História do Brasil e, em particular, do Maranhão. Foi só a partir de então
que, a fim de solucionar os problemas que se apresentavam, sobretudo pela dificuldade de
comunicação com a parte mais ao sul da colônia, foi assinada uma Carta Régia determinado a
divisão, em duas partes, dos domínios portugueses na América. Ao norte, criou-se o Estado do
Maranhão, que ia das terras do Amazonas ao Ceará. Tendo por capital a cidade de São Luís,
esse novo Estado ficava diretamente subordinado ao governo português e inteiramente
autônomo em relação ao Estado do Brasil, cuja capital era Salvador. Essa divisão se manteve
assim por aproximadamente trinta anos, quando então, por decisão real, especificada na Carta
Régia de 25 de fevereiro de 1652, foi extinto o Estado do Maranhão, que acabou sendo
restabelecido no ano de 1655. Essa configuração se manteve inalterada até 1751, quando por
determinação de D. José I, já durante a influência de seu ministro, o Marquês de Pombal, foi
definitivamente extinta. (COUTINHO. 1982: 38, 77). Diga-se de passagem, essa autonomia
administrativa se estendeu também à esfera do poder judiciário, na medida em que os
Tribunais da Relação da Bahia e do Rio de Janeiro, criados, respectivamente, em 1652 e 1751,
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não tinham jurisdição sobre o Pará e Maranhão, que eram subordinados diretamente aos
tribunais da capital do Reino.
Registre-se que, mesmo em 1827, cinco anos após a Independência do Brasil, quando
o Papa Leão XII encaminhou ao Brasil a Bula Romanorum Pontificum Vigilantia, datada de 5
de junho de 1827, que desvinculava os Bispados do Maranhão e Pará da autoridade do
Patriarcado de Lisboa, sujeitando-os ao Arcebispado da Bahia, não obstante parecer favorável
da Comissão Eclesiástica da Câmara dos Deputados para que se acolhesse integralmente o
disposto na referida Bula, o deputado Bispo do Maranhão, em parecer separado, questionou a
aplicação prática daquela determinação, visto que, recorrendo à história da criação daqueles
dois bispados, respectivamente em 29 de setembro de 1677 e 4 de março de 1719, apresentou
as razões pelas quais, à época de sua criação, foram vinculados ao Patriarcado de Lisboa e não
ao da Bahia:
Os ilustres Membros da Comissão, emitindo suas opiniões sobre direitos
Metropóliticos [sic], não examinaram atentamente a Bula que erigiu o Bispado do
Maranhão [...] e outra da ereção da Diocese do Pará [...], e, por isso, parecem não
estar bem informados dos justificados motivos porque as sobreditas Dioceses em
suas fundações não ficaram sujeitas ao Prelado Metropolitano da Bahia, para a qual
é sumamente difícil o recurso em os casos marcados pela presente disciplina da
Igreja. Os habitantes das Dioceses, e Províncias do Norte, em grande distância e
difícil comunicação com a Bahia, tem direito de exigir e reclamar providências ao
Corpo Legislativo para o expediente de suas causas e negócios Eclesiásticos
(DIÁRIO FLUMINENSE, nº 115, 16/11/1827, p. 476).

Mesmo sem apresentar uma solução para o problema, o deputado pedia que o parecer
voltasse à Comissão para que se pensasse uma saída viável. De todo modo, apesar da
discussão em plenário se proceder no mês de novembro, desde 24 de setembro, o Imperador,
fazendo uso dos dispositivos constitucionais que lhe permitiam conceder Beneplácito às
deliberações papais, determinou a pronta execução da Bula 2.
Como se verá ao longo desse trabalho, as ressalvas feitas pelo deputado Bispo do
Maranhão, com especial destaque para a dificuldade de comunicação entre as províncias do
norte e as localizadas mais ao centro ou mesmo ao sul do Brasil, foram uma constante durante
todo o Primeiro Reinado. Todavia, se representavam problemas no âmbito do Brasil já
independente, também serviram, nos meses que circunscreveram à adesão do Maranhão à
independência do Brasil, de justificativa para a demora em fazê-lo. Mesmo quando d. Pedro,
ainda na condição de Príncipe Regente, começou a tomar medidas que fortaleciam a posição
do Rio de Janeiro e demais províncias do Sul contra as determinações das Cortes instaladas
Decisão Imperial de 24 de setembro de 1827 – Concede beneplácito para que possa ter efeito a bula que
separando da sujeição do Patriarcado de Lisboa os Bispados do Maranhão e Pará passou-os a sufragâneos do
Arcebispado da Bahia. Cf. Collecção das Decisões do Governo do Império do Brazil de 1827 (1878, p. 187).
2
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em Lisboa, o jornal O Conciliador, no Maranhão, apresentava ao seu público as razões para
que as províncias do norte não dessem seu aval às medidas tomadas pelo Príncipe. O bojo das
justificativas caminhava sempre no sentido do distanciamento, no mais amplo sentido da
expressão, entre a província do Maranhão e o Rio de Janeiro. A título de exemplo, quando a
notícia do “Fico” alcançou a província sua repercussão foi imediata, levando o Padre Tezinho
e Antônio Marques da Costa Soares, nascidos em Portugal, responsáveis pela redação do
jornal, a explicarem o porquê do seu jornal não ter tornado públicas as últimas notícias que
chegavam do Sul. A omissão se justificava porque tais acontecimentos não estavam
desenvolvidos “suficientemente para poderem influir no Estado Político desta Província, nem
nos sentimentos dos seus Habitantes que, por suas circunstancias locais e relações contraídas,
não tinham interesse algum real no conhecimento de tais notícias” (CONCILIADOR, nº 83,
27/04/1822, p. 8).
Para os redatores do Conciliador, não havia dúvidas de que os interesses por trás das
ações das províncias do sul, capitaneadas pelo Rio de Janeiro, eram fundamentalmente
opostos aos do Maranhão e demais províncias do Norte. Depois de jurado fidelidade às Cortes
instaladas em Lisboa, ainda no contexto do movimento vintista, acreditavam que o Maranhão
estava “desobrigado dos laços políticos que outrora o ligavam ao Rio de Janeiro”, portanto,
“submissos apenas às ordens advindas do Soberano Congresso, no qual se sentia inteiramente
representada” (ARAUJO, R. 2008, p. 54).
Quando o Decreto de 16 de fevereiro de 18223 estabeleceu a criação de um Conselho
de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, o jornal maranhense recorreu aos mesmos
argumentos para se posicionar contrariamente ao referido Decreto. Sendo uma “providência
Constitucional” adequada aos interesses das “províncias do Sul do Brasil”, questionava até
que ponto podia ser favorável à “união com Portugal” ou mesmo uma medida “profícua à
província do Maranhão e às outras situadas entre a Equinocial e o Cabo de S. Roque”. A partir
dessas questões, buscava-se consolidar em definitivo o argumento de que os motivos
justificadores para o Rio de Janeiro e as demais províncias a ele vinculadas se sublevarem
contra as determinações das Cortes não eram aplicáveis ao Maranhão (CONCILIADOR, nº
84, 01/05/1822, p. 5).
O Conciliador não chegou a condenar, expressamente, a insistência do Rio de Janeiro
para que as Cortes mantivessem uma delegação do Poder Executivo estabelecida no Brasil,
todavia, não aceitava que a sua sede fosse aquela província, justamente por conta da
3

Decreto de 16 de fevereiro1822 - cria o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. Cf. José
Paulo de Figueirôa Nabuco de Araujo (1937, p. 258-259).
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dificuldade de comunicação com as províncias situadas ao Norte. Tanto para o Maranhão
quanto para o Pará, argumenta, era muito mais viável reportarem-se diretamente a Portugal,
cuja navegação durava de 30 a 40 dias, do que aguardar o prazo de 90 a 100 dias para
alcançarem o Rio de Janeiro. Taxativamente, afirmavam que “todas as conveniências de
Comércio, Agricultura, e Civilização persuadem os habitantes das três Províncias entre o
Amazonas, e o Cabo de S. Roque a estreitar o mais que for possível as suas relações com o
Reino de Portugal” (CONCILIADOR, nº 85, 04/05/1822, p. 5). Esse ponto, aliás, é
fundamental para o entendimento da resistência do Maranhão em aderir à independência.
Como se verá ainda no primeiro capítulo deste trabalho, as relações comerciais do Maranhão
com Portugal eram, em muitos aspectos, estruturantes do funcionamento político-social da
província. Da organização econômica da província, passando pelas relações sociais, a
comunicação direta e mais fácil com Portugal foi fundamental para a vida no Maranhão.
Essa relação direta com a metrópole construiu no Maranhão um ambiente favorável
aos nascidos na Europa, que se consolidou com a ocupação dos principais empregos públicos
e, como se verá, também à frente de outras tantas atividades políticas e econômicas. Assim,
quando da capitulação de São Luís, em 28 de julho de 1823, que significou sua adesão à
independência, o sentimento antilusitano se aflorou numa parte significativa dos que eram
nascidos no Brasil.
A negação do “ser português”, neste contexto, passava pela própria construção da uma
identidade nacional “brasileira”, e isto fundamentava o discurso antilusitano. Desse modo,
depois de declarada a adesão do Maranhão à independência do Brasil, o número de
portugueses que o habitavam, e que ocupava um espaço de destaque no seio da sociedade
civil e na esfera administrativa, ainda era bastante significativo. Aliás, como se verá ao longo
deste trabalho, o movimento de saída de inúmeros “portugueses” no contexto dos conflitos
pré e pós-adesão, em direção à Europa, passou por uma inversão desde os fins de 1824 até
1826. Diretamente ligado a este movimento, os anos seguintes marcaram profundamente as
relações entre “brasileiros” e “portugueses” no Maranhão. Nesse sentido, o fio que conduz a
trama deste trabalho se alinha a uma corrente historiográfica que vê a conformidade da ordem
sócio-política no pós-adesão e, concomitantemente, a formação da identidade nacional,
marcadas profundamente pelos antagonismos diários entre “brasileiros” e “portugueses”. Não
há, nesta perspectiva, razões para se pensar a construção da nova ordem estabelecida no Brasil
a partir de 1822, e, em particular, no Maranhão, a partir de julho de 1823, dentro de uma
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leitura continuísta da história do Império em relação à colônia 4. Tal qual pensada por
Varnhagen, representante que foi de uma forma de se pensar a passagem da condição de
colônia para a de estado independente como uma espécie de “ordem natural dos
acontecimento 5”, essa visão alinhada à postura historiográfica nascida no seio do Instituto
Histórico Geográfico Brasileiro, predominante na historiografia até meados de 1860, não
encontra guarida quando se pensa o desenrolar da política e da vida cotidiana no Maranhão
naquele período. Por isso consideramos a obra de Vieira da Silva, História da Independência
do Maranhão6, referenciada algumas vezes ao longo deste trabalho, fundamental para o
repensar da narrativa da independência do Brasil para além do eixo centro-sul. Aliás, a opção
que fazemos pelo uso do termo “adesão 7” e não “capitulação” é tão somente para adequar a
narrativa ao uso predominante na historiografia e nos documentos oficiais que registraram o
processo. No entanto, ressalte-se, nossa escolha não pode ser entendida, em hipótese alguma,
como a negação dos conflitos que marcaram o conturbado processo que tomou conta do
Maranhão nas proximidades do 28 de julho de 1823, data em que, oficialmente, a
Independência foi proclamada no Maranhão. Diga-se de passagem, como se verá ao longo
deste trabalho, a contraposição entre os termos “adesão” e “capitulação” estava envolta a uma
questão muito mais ampla, ligada a questões de direitos às “boas presas” reclamadas pelo
Lorde Cochrane, portanto, permeada de conflitos de interesses entre “brasileiros” e
“portugueses”.
É em torno da dinâmica de todo esse processo que se constrói o problema principal
que norteia este trabalho: as tensões de ordem política e social vivenciadas, no Maranhão, em
torno da definição dos significados do “ser português” e do “ser brasileiro”. O mote central
4

Sobre as diversas vertentes historiográficas que pensaram o processo da Independência do Brasil e a construção
do Estado Nacional, pensando as narrativas das “continuidades e descontinuidades”, até as intepretações mais
recentes, ver o texto "Independência na Historiografia Brasileira”, de Wilma Peres da Costa (2005, p. 53-118).
5

Ao tratar sobre os termos do Tratado de Reconhecimento da Independência, firmado entre Brasil e Portugal, em
29 de agosto de 1825, Varnhagen apresentou uma visão que entendia o “dia da sua emancipação da metrópole”
como algo fadado a acontecer tanto para o Brasil, como para “quase todas as colônias”. Cf. Francisco Adolf
Varnhagen (1840, p. 388).
6

A obra de Vieira da Silva, originalmente de 1862, é apontada por Wilma Peres da Costa, ao lado de alguns
outros publicistas “liberais” que, valorizando as guerras pela independência no âmbito das províncias,
promoveram, a partir da década de 1860, uma “revisão da ‘versão saquarema’” predominante à época (COSTA,
2005, p. 62).
7

Na sua tese de doutorado, apresentada junto ao Programa da Pós-Graduação em História, da Universidade
Federal Fluminense, em 2010, Marcelo Cheche Galves optou por usar o termo “adesão” sempre entre aspas. Esse
cuidado, longe de negar a complexidade do momento político que circunscreveu o 28 de julho de 1823,
enfatizava a delicada e conflituosa relação entre “brasileiros” e “portugueses”. Na obra, e posteriormente no livro
que resultou daquele trabalho, há um tópico especialmente dedicado à adesão do Maranhão à Independência do
Brasil. Cf. Marcelo Cheche (2015).
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desta pesquisa baseou-se no entendimento de que por trás dos significados atribuídos ao
termo “brasileiro” e “português” estava em jogo uma série de interesses outros que iam além
da simples disputa pelos principais empregos públicos, mas que perpassavam desde as
querelas em torno dos governos civil e militar da província, até o pleno acesso aos direitos e
garantias que a Constituição brasileira de 1824 concedeu aos cidadãos brasileiros. Assim,
algumas questões foram levantadas: 1 – quais eram, de fato, as causas defendidas pelos
“brasileiros” e “portugueses”? 2 – havia por trás da “causa portuguesa” qualquer movimento
no sentido de sustentar um projeto recolonizador? 3 – Os conflitos entre “brasileiros” e
“portugueses” se limitavam às relações do cotidiano ou estavam relacionados [também] a
momentos-chave da política provincial, como, por exemplo, quando da mudança dos
governos? 4- Qual o grau de participação dos representantes dos governos civil e militar do
Maranhão nos conflitos entre “brasileiros” e “portugueses”? 5 – como os jornais e seus
redatores, no Maranhão e no Rio de Janeiro, participaram desses conflitos vividos no
Maranhão? Desse modo, da busca por essas respostas, desenvolveu-se essa pesquisa, que
toma como corte temporal os anos 1823 e 1829. Se, a priori, a adesão do Maranhão à
Independência do Brasil, por ter se dado em julho do ano de 1823, justifica o ponto de partida
desta escrita, a escolha pelo ano de 1829 se fundamenta no fato de que, como se verá ao longo
deste texto, aquele ano significou uma importante inflexão na maneira como personagens
importantes do debate político se reposicionaram ante as estruturas do poder provincial.
No afã de compreender a complexidade e as contradições existentes nos contextos em
que o debate político se desenvolveu, na abordagem teórico-metodológica dessas fontes, tomo
por norte os estudos das "Linguagens Políticas" de J. G. A. Poccock. No que tange,
especificamente, à compreensão da dinâmica do contexto político-social que marcou a
província do Maranhão no primeiro quartel do século XIX, os trabalhos de Marcelo Cheche
Galves são tomados por referência. Nesse mesmo sentido, reconhecendo a importância de se
pensar o movimento de ressignificação do próprio vocabulário político usado pelas diversas
personagens que estavam envolvidas com a problemática abordada neste trabalho, o uso dos
trabalhos de Lúcia Bastos sobre “vocabulário político” se mostrou fundamental. De igual
maneira, ainda pensando a esteira teórica na qual se assenta este trabalho, reconhecemos
importantíssima a discussão sobre “Culturas Políticas” presente nas obras de Keith Baker,
Bernstein e Sirinelli. A composição deste texto passa em muito pelo reconhecimento da
pluralidade deste conceito, tal qual pensado, especialmente, por Sirinelli. No Maranhão, onde
o elemento português sempre foi marcante, se torna fundamental saber como se dá a adesão
destes sujeitos à “causa brasileira” ou à “causa portuguesa”.
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Em escala menor de uso, mas não de importância, ao longo do texto são feitas algumas
referências às noções de tempo do Koselleck (presente-passado / futuro-passado / e
"horizontes de expectativas”), sem, no entanto, enveredar pela abordagem da chamada
História dos Conceitos. Parece-nos fundamental entender uma relação direta entre as
contrastantes formas de percepção e leitura do passado e do presente por parte de
“brasileiros” e “portugueses” com o que, no correr do texto, apresentaremos como “cultura
política brasileira” e “cultura política portuguesa”. Ainda como referência teórica, ao
reconhecermos no debate político o uso das mais diversas estratégias de convencimento e
arregimentação de adeptos, a ideia de “guerras retóricas”, tal qual proposta por José Murilo de
Carvalho, se mostrou uma importante “chave de leitura” para nosso trabalho (CARVALHO,
2000, p. 146). Aliás, os estudos de José Murilo de Carvalho, ao lado de Lúcia Maria Bastos
Pereira das Neves e Gladys Sabino Ribeiro sobre os conceitos de “cidadania” e “identidade
nacional”, são basilares na construção deste trabalho. Vale ressaltar que a ideia de Nação no
Brasil ainda estava em construção. Segundo José Murilo de Carvalho, “À época da
Independência, não havia cidadãos brasileiros, nem pátria brasileira” (CARVALHO, 2002, p.
18). Assim, o ponto central das discussões entre “brasileiros” e “portugueses”, girava em
torno da construção da definição da cidadania. Este processo dava-se a partir da oposição ao
elemento português. Entretanto, como já definido por Gladys Ribeiro e outros teóricos já
referenciados aqui, a questão não se resumia ao território de nascimento. Diga-se de
passagem, essa compreensão da “cidadania” como uma “construção”, foi condição primordial
para o entendimento das querelas envolvendo “brasileiros” e “portugueses”.
Para além de inúmeros documentos oficiais constantes em arquivos do Maranhão, do
Rio de Janeiro e de Portugal – este último referente à documentação do Arquivo Histórico
Ultramarino de Lisboa, organizada no Projeto Resgate -, este trabalho toma por base a análise
de vasta documentação manuscrita e impressa que, tento extrapolado a dimensão territorial da
província, alcançou também o Rio de Janeiro e a Europa. Com base no entendimento de que
os jornais e demais panfletos políticos oferecem uma possibilidade de melhor compreensão
dos processos de construção e definição da própria cidadania brasileira, buscou-se a análise
minuciosa de inúmeros panfletos e jornais que, no Rio de Janeiro e no Maranhão, entre os
anos de 1823 e 1829, participaram direta ou indiretamente dos embates entre “brasileiros” e
“portugueses” durante este processo de formação da ideia de Nação e do próprio conceito de
cidadania no Brasil pós-independente no contexto da distante província. No que tange às
publicações periódicas que circularam na Corte, foram analisadas algumas edições dos
jornais: Astrea, Aurora Fluminense, Despertador Constitucional Extraordinário, Diário
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Fluminense, Espectador Brasileiro, Gazeta do Brasil e Jornal do Comércio. No que se refere
aos periódicos maranhenses, esta pesquisa se debruça sobre os jornais: Amigo do Homem,
Argos da Lei, Bandurra, Censor, Conciliador, Despertador Constitucional, Farol
Maranhense e Minerva.
Apesar de reconhecer um movimento recente na historiografia maranhense no sentido
do avanço nos estudos sobre a condição sócio-política do Maranhão nas três primeiras
décadas do século XIX, com especial destaque aos trabalhos desenvolvidos pelos membros do
Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista, do qual faço parte, sob a coordenação do
professor Marcelo Cheche, é fato que ainda há um grande campo de estudo em aberto,
sobretudo no que tange ao intervalo entre 1826 e 1831. Nesse sentido, não obstante o recuo ao
período compreendido entre 1823 e 1826 - temporalidade, em certa medida, já discutida por
mim em trabalho de dissertação de mestrado apresentado junto ao Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal da Paraíba e também por Marcelo Cheche
Galves em sua tese de doutorado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em História
da Universidade Federal Fluminense – esta pesquisa traz uma série de novos elementos para
se pensar a realidade sócio-política do Maranhão pós-adesão. O uso de fontes ainda não
trabalhadas, como, por exemplo, o registro de pedidos de passaportes para as movimentações
de pessoas e embarcações que circularam entre o Maranhão e Portugal, naquele período, e
também o cruzamento de informações com diversas edições da Gazeta de Lisboa, são apenas
algumas das contribuições à historiografia maranhense que este trabalho oferece. De igual
forma, a compreensão dos anos de 1826 a 1829, este sim, período ainda pouco ou quase nada
estudado na História do Maranhão, traz aos interessados no tema a possibilidade de um olhar
mais amplo sobre os avanços e recuos vivenciados no Maranhão durante o Primeiro Reinado,
no que tange, em especial, à maneira como questões importantes da ordem sócio-política
foram sendo tratadas.
O trabalho se divide em três capítulos. O primeiro busca estabelecer uma análise
detalhada de como o conturbado processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil,
em julho de 1823, foi significativo para estabelecer uma relação conflituosa entre
“brasileiros” e “portugueses”. Como estratégia adotada para a construção da narrativa, o
capítulo tem como mote a única edição preservada do periódico Amigo do Homem, no ano de
1825. Este jornal, que é apontado pela historiografia maranhense como vinculado à “causa
portuguesa”, circulou durante todo aquele ano de 1825, estabelecendo diálogos com outros
dois: o Argos da Lei e o Censor. Este último, também associado aos “portugueses”, enquanto
que o Argos, aos “brasileiros”. A ideia foi partir da análise de algumas informações
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veiculadas naquela edição do Amigo do Homem que, não obstante circulasse em 1825, faziam
referências diretas ao processo de adesão do Maranhão à independência, em 1823, e ao
conturbado ano de 1824.
Neste capítulo, discuto como o ambiente de instabilidade política resultou em
insegurança para os que eram identificados como “portugueses”. Foram registrados inúmeros
casos de ataques aos europeus, desde roubos e arrombamentos, lustros e até assassinatos. A
consequência primeira de tudo isso foi a saída maciça de europeus em direção a Portugal. As
causas e efeitos imediatos dessa onda de agitação que tomou o Maranhão entre 1823 e 1824
serão discutidos. Apresento ainda uma análise de como as notícias sobre o estado de coisas no
Maranhão circularam no Rio de Janeiro e em Portugal e desenvolvo um estudo das queixas
envolvendo sequestro de bens de portugueses no pós-adesão, sobretudo da atuação de Lorde
Cochrane à frente desse processo. Por fim, na última parte deste capítulo primeiro, a questão
dos empregos públicos é apresentada como o elemento mais característico dos embates
envolvendo “brasileiros” e “portugueses”.
No que tange ao segundo capítulo, dividido em duas partes, concentro os esforços na
análise das escritas dos periódicos o Argos da Lei e o Censor. A primeira parte se propõe a
discutir como a definição da cidadania brasileira foi algo construído já no pós-independência
a partir da negação do elemento português. Boa parte do capítulo se preocupará em
problematizar os constantes ataques entre João Antonio García de Abranches e Manoel
Odorico Mendes que se acusavam de não atentarem aos ditames constitucionais. Na segunda
parte deste capítulo, faço um contraponto sobre os limites do poder de d. Pedro enquanto
príncipe regente e no pós-independência. Dado a particular relação das Províncias do Norte
com Portugal, julgo importante estabelecer esse debate para traçar um paralelo entre a
maneira contrastante que o Argos da Lei, enquanto representante da “causa brasileira”, e o
Censor, ligado à “portuguesa”, viam os limites desse poder com a leitura que faziam sobre as
questões centrais para a formação de um projeto de Brasil.
Por fim, o terceiro capítulo e último capítulo tem como proposta entender, sobretudo a
partir dos jornais que circularam na província e no Rio de Janeiro, as “questões-chave” do
antilusitanismo no Maranhão: empregos, violência e os projetos de construção do EstadoNação. A nosso ver, embora em alguns momentos adormecidas, como aparentemente foi o
ano de 1826, as questões de “empregos” e “violência” vinham à tona sempre que havia uma
mudança no organograma político da província. Numa fase já mais amadurecida das
atividades impressas, com um número bem maior de periódicos circulando, apresento a
narrativa que foi desenvolvida pela imprensa em torno dessas questões e, em consequência
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disso, como foram interpretadas pelos governos constituídos à frente da província do
Maranhão. Se no capítulo anterior, com o Argos e o Censor, apresentamos um esboço de
projetos de Brasil, agora, neste capítulo, veremos ideias mais sólidas sendo defendidas pelos
redatores dos jornais, em especial da Bandurra e Farol Maranhense. É justamente nesse
ponto que as discussões em torno das visões distintas do Brasil se confundiam com debates
mais específicos sobre o funcionamento dos governos civil e militar na província. Em meio a
tudo isso, as disputas entre José Cândido de Moraes e Silva, redator do Farol Maranhense, e
Manuel da Costa Pinto são o pano de fundo de questões em torno da liberdade de imprensa e
constitucionalidade.
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1 BRASILEIROS, PORTUGUESES E A NOVA ORDEM POLÍTICA DO MARANHÃO
INDEPENDENTE (1823-1825)

A atividade da imprensa no Maranhão, ao longo do ano de 1825, tem sido retratada
pela historiografia a partir da atuação dos jornais o Argos da Lei, de Odorico Mendes, e o
Censor, do português García de Abranches. Aliás, apesar de esparsas informações que dão
conta de uma ou outra publicação naquele período, é predominante a crença de que aqueles
dois periódicos foram, ao longo daquele ano, os únicos a ter uma atividade regular na
província. Entretanto, no que se refere ao periódico o Amigo do Homem, do português João
Crispim Alves de Lima, não há dúvidas de que também tenha circulado de modo contínuo ao
longo de 1825.
A seção de Periódicos da Biblioteca Nacional preserva em microfilme a edição de nº
05 de sábado, 16 de julho de 1825, daquele jornal. A indicação "Segundo Semestre" se
destaca no frontispício, o que, por si só, já nos permite inferir, que naquele ano o jornal
circulou de maneira efetiva e corriqueira. A confirmação ainda se pode dar à medida que
recorremos a outras referências.
O Amigo do Homem, em 13 de janeiro de 1827, faz referência ao seu primeiro número
que circulou em 1º de janeiro de 1825. Este, inclusive, é um dado importante, visto que alguns
autores8 referenciam a data de 17 de setembro de 1824 como sendo a do início de suas
atividades. García de Abranches, no primeiro número do Censor, em 24 de janeiro de 1825,
esclarece que aquela edição era apenas um prospecto, prática comum na imprensa daquele
período. Para ele, o início efetivo daquela publicação está relacionado com a queda do
presidente Bruce, a quem João Crispim, português, redator do Amigo do Homem, iludira “com
lisonjeiras esperanças de ser seu panegirista, prometendo publicar seu periódico dali a três
meses e meio”. Finaliza dizendo que “O Amigo do Homem, sem mais os motivos que
pretextara, principiou energicamente a exercer suas funções logo à queda do Monstro
[Bruce]” (CENSOR, nº 1, 24/01/1825, p. 5).
Ainda à guisa de indicar outras referências que atestam a circulação ininterrupta do
Amigo do Homem em 1825, destaca-se que ao longo do primeiro semestre, o Argos da Lei fez
várias referências àquele periódico. Em 11 de fevereiro de 1825, publicou uma carta que foi
enviada ao "Sr. Redator do Amigo do Homem", assinada por Manoel Raimundo Correa de
8

Sebastião Jorge (1987) defende o 17 de setembro de 1824 como sendo o início das atividades do Amigo do
Homem.
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Faria, com data de 27 de janeiro de 1825; outra vez, agora em 1º de março de 1825, o Argos
estampou mais uma correspondência do mesmo Manoel Raimundo Correa de Faria, de 26 de
fevereiro de 1825, em que fazia várias referências às edições 13 e 14 do Amigo do Homem,
inclusive com indicações de seu redator, João Crispim. De volta ao Censor, em 26 de
fevereiro de 1825, dava louvores ao Amigo do Homem por seu periódico fazer frente ao
Argos, citando, inclusive, a edição nº 12 daquele jornal. Ainda sobre o ano de 1825, na seção
de Obras Raras da Biblioteca Nacional consta um documento que responde a um oficio de
Costa Barros que havia sido publicado no Amigo do Homem de 5 de outubro de 1825. Por
fim, na mesma Biblioteca também há um panfleto, publicado na Corte por Domingos
Cadáville Veloso 9, fazendo referências a uma portaria imperial, de 9 de agosto de 1825, que
fora transcrita nas edições 22 e 23 daquele periódico. De sorte que se pode afirmar que o
jornal circulou a partir de 1º de janeiro de 1825 e manteve-se em circulação durante todo
aquele ano, continuando em 1826 e 1827, seguindo o padrão de reiniciar a contagem das
edições sempre que se iniciava um novo semestre 10.
Enfim, uma vez atestada a existência regular de não apenas o Argos da Lei e do
Censor naquele ano de 1825, segue-se agora o intento de analisar as questões discutidas pelo
Amigo do Homem. Infelizmente, não consta nos arquivos da Biblioteca Nacional e tampouco
da Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís, edições preservadas daquele jornal, com
exceção da já referida edição nº 05. A possibilidade que se nos apresenta, portanto, é entender
seus posicionamentos a partir da interlocução feita com os outros dois periódicos que, como já
exemplificamos, ao longo de suas publicações, frequentemente faziam referências positivas,
no caso do Censor, ou negativas, no Argos da Lei, às publicações do periódico de João
Crispim. Sem dúvida, teríamos aqui uma, embora árdua, gratificante tarefa. Entretanto, a
leitura atenta daquela única edição preservada de 16 de julho de 1825 nos revelou uma
preciosa amostra das questões políticas e sociais da província nos anos que circunscreveram a
adesão do Maranhão à Independência do Brasil. Impelido pela riqueza de dados e
9

Domingos Cadáville Velloso, o padre Cascavel, foi um dos mais ativos publicistas do Maranhão na Corte do
Rio de Janeiro, entre os anos de 1824 e 1827.
10

Para além do registro da ausência de números preservados deste jornal para o ano de 1825, com exceção a
única edição que já referenciamos, também não há qualquer número referente ao ano de 1826. No entanto, a
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional guarda acervo completo do ano de 1827. Na edição de nº 47, do
segundo semestre de 1827, João Crispim anunciou ao público que encerraria suas atividades à frente do jornal.
Na ocasião, agradeceu ao “respeitável público” pelo “bom acolhimento” que seu jornal recebeu durante o
“espaço de três anos” em que a folha foi publicada (AMIGO DO HOMEM, nº 47, 12/12/1827, p. 276). Naquele
ano, o jornal circulou sempre às quartas-feiras e sábados, sendo publicado um total de 104 números, que foram
divididos igualmente nos dois semestres, sendo 52 números em cada. O Amigo do Homem tinha em média seis
páginas por número, divididas sempre em duas colunas.
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informações ali presentes, este capítulo pretende estabelecer a leitura da conjuntura
sociopolítica da província do Maranhão nos anos que se seguiram à proclamação da
Independência e do Sistema Constitucional do Brasil.

1.1 A (In)Segurança da Província e a Política das Baionetas: o antilusitanismo como
combustível

No início do mês em que se comemorou o 2º ano da adesão do Maranhão à
independência, assumira o governo da província o Dr. Patrício José de Almeida e Silva.
Depois de um longo e conturbado período, marcado pelos inúmeros conflitos que varreram o
Maranhão desde a independência, um período de relativa calmaria começava a se desenhar.
Os resquícios daquele passado próximo, ainda se faziam sentir e ficaram registrados nas
páginas daquela edição do Amigo do Homem, de 16 de julho de 1825, como no caso
envolvendo o presidente interino da província e o Capitão Tenente Geo Manson, Comandante
do Brigue Cacique, fundeado no Porto do Maranhão em 11 de julho de 1825. Na seção
denominada “ARTIGOS DE OFÍCIO”, o referido Capitão responde a um ofício de Almeida e
Silva, de 9 de julho, quando este lhe solicita sua permanência no Maranhão. Geo Manson, que
tão somente aguardava alguns reparos na embarcação para se retirar, alegava possuir ordens
muito claras de Lord Cochrane 11, Marquês do Maranhão, para que retornasse à Bahia, uma
vez que já se havia findado o governo do Lobo12, razão pela qual objetava à solicitação do
presidente da província. A partida estava agendada para dali a três dias. O impasse foi levado
à apreciação do Conselho Presidial13 que, em sessão dia 12 do mês corrente, tomou
conhecimento da esquiva de Geo Manson às ordens de Almeida e Silva.
11

O Almirante Thomas John Cochrane (1775-1860), Lord Cochrane, ex-oficial da Marinha Britânica, foi figura
importante no processo de consolidação da independência das províncias do norte do Brasil. Nomeado “Marquês
do Maranhão”, por D. Pedro I, em 9 de novembro de 1823, em virtude dos sucessos que culminaram com a
adesão daquela província à independência, teve atuação direta nos acontecimentos políticos da província do
Maranhão entre 1823 e 1825.
12

Natural da Bahia, Manuel Telles da Silva Lobo chegou ao Maranhão em 1824, onde assumiu o cargo de
secretário do governo de Miguel Bruce. No final daquele mesmo ano, por determinação de Cochrane, substituiu
interinamente Miguel Bruce na presidência do Maranhão.
13

Por meio da Carta de 20 de outubro de 1823, os deputados da Assembleia Constituinte estabeleceram a criação
do cargo de presidente de província, em substituição às juntas governativas, e também do Conselho Presidial ou
Conselho para Presidência da Província, órgão consultivo, cujos seis membros eleitos auxiliavam os presidentes
na administração pública provincial. No Maranhão, as atividades deste Conselho se iniciaram em 7 de julho de
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Os Comandantes dos Corpos Militares de primeira Linha presentes àquela sessão
destacaram a necessidade da permanência de uma força naval capaz de manter a segurança da
Capital e de toda a província. Depois de apreciarem o disposto no artigo 32 da Carta de Lei de
20 de outubro de 1823 que “põe à disposição do Presidente da Província a Marinha Nacional
estacionada nos Portos das Províncias Marítimas, à exceção de quando por ordens positivas
do Ministério lhe for o contrário determinado”, foi dado o parecer unânime do dito Conselho,
que expediu ordens expressas para que o Brigue sob o comando de Geo Manson se
mantivesse no Porto até ulterior resolução de D. Pedro I “[a quem darei conta dessa
resolução] a fim de concorrer para o sossego desta Província, ainda vacilante pela
considerável falta de força terrestre” (AMIGO DO HOMEM, nº 5, 16/07/1825, p. 26).
Interessante observar que as razões alegadas pelo Governo para impedir a saída do
Brigue Cacique eram garantir a “segurança da Capital” e o “sossego” da “ainda vacilante”
província. Mas em que termos a província corria risco de ter o sossego público abalado? Ora,
é voz recorrente na historiografia maranhense que, desde os tempos que antecederam a adesão
do Maranhão à Independência, e mesmo após a sua oficial aquiescência àquela nova ordem
política, uma série continuada de agitações se sucederam.
Os novos tempos anunciados com a adesão do Maranhão à independência do Brasil,
em 28 de julho de 1823, não foram de calmaria. Os primeiros suspiros daquele novo e ainda
claudicante sistema, aos olhos da Junta que passou a governar o Maranhão, foram marcados
pela incômoda “fermentação Portuguesa”. Nesse sentido, um recuo aos anos de 1823 e 1824
ajudará no entendimento do cenário político-social em que fora escrita aquela edição do
Amigo do Homem.
Cochrane chegara à província em 26 de julho de 1823 e dois dias depois a Câmara
Geral da cidade resolveu pela adesão do Maranhão à independência. No dia anterior à adesão,
o até então governador das Armas do Maranhão, Agostinho Antonio de Faria, talvez a maior
liderança da resistência às forças favoráveis à independência, encaminhou um ofício a
Cochrane. Ao mesmo tempo em que já mostrava ciência de sua capitulação, estabeleceu uma
espécie de “termos de rendição” 14. É patente que naquele momento o Governador das Armas
não estava em condições de fazer exigências, mas talvez movido pela ideia de um acordo
entre militares, pôs-se a apresentar suas solicitações. A princípio, justificava que tão logo
1825. Ver: APEM. Livro de Atas do Conselho Presidial do Governo da Província do Maranhão, livro 1337, fl. 11v.
14

Ofício de Agostinho Antonio de Faria a Lord Cochrane, em 27 de julho de 1823, solicita que após a
independência seja garantida a propriedade e a segurança de todos, inclusive dos que se posicionaram contrários
à causa. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9- 552.
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ficou clara a vontade de grande parte da província pela adesão ao governo Imperial de D.
Pedro I, ele mesmo se dispôs a assentir à “vontade geral”, quando ainda no dia 15 de julho se
deveria ter proclamado a Independência no Maranhão, não fosse um plano de assassinato
contra ele, descoberto às vésperas e a notícia de que algumas tropas portuguesas estavam
chegando àquele porto em socorro à província. Fato esse que o levou a aguardar por ordens de
Sua Majestade d. João VI ou então do próprio d. Pedro I. Sua expectativa era de que tão logo
fosse derrubada a Constituição Portuguesa 15 os harmoniosos laços que uniam os “Portugueses
do Brasil com os de Portugal” seriam restabelecidos.
Como as coisas não se desenrolaram conforme suas expectativas, assevera que não iria
se posicionar em contrário à “vontade da maioria dos habitantes” da província. Entretanto, por
seus compromissos firmados junto a d. João VI, julgava-se ainda responsável pela segurança
pública e individual dos cidadãos que se mantinham fiéis à Sua Majestade, o Rei de Portugal,
razão pela qual apresentava uma lista de solicitações que, esperava, fossem atendidas pelo
Almirante. Como já se podia esperar, mediante todas as projeções que outrora foram feitas
sobre a situação dos nascidos em Portugal no que tange à integridade física e à proteção de
seus bens, tão logo se consolidasse a Independência, Agostinho de Faria apresentava no topo
de suas demandas, a necessidade do estabelecimento da tranquilidade e segurança da
província de modo a garantir o respeito às pessoas e suas propriedades. Ponderava ser
condição capital para a felicidade social que nenhuma pessoa sofresse desagravos por suas
opiniões políticas e posicionamentos anteriores. A liberdade devia ser estendida a ponto de
permitir que aqueles que optassem por se retirar do país, o fizessem sem sofrer qualquer dano.
Constava ainda na sua petição a solicitação para que pudesse partir para Portugal, visto que
considerava seu dever manter-se fiel a d. João VI. Lembrava ainda dos demais oficiais e
também dos soldados que compunham a Infantaria Número 6, recém-chegada a São Luís, e
do Batalhão de Caçadores nº 1. Solicitava que todos pudessem embarcar rumo a Portugal,
com as devidas honras militares.

15

Na verdade, desde maio, por ocasião da Revolta da Vila Franca de Xira, a constituição já havia sido
“derrubada” e d. João recuperara a amplitude do seu poder. Todavia, mesmo considerando que apenas em 10 de
junho Manuel Pamplona da Corte Real escreveu ao governo do Maranhão para informar os sucessos que
resultaram no restabelecimento do poder de d. João, a fala de Agostinho de Faria, não obstante deixar
transparecer o desconhecimento dos eventos recentes em Portugal, nos parece muito mais uma espécie de
justificativa diante de Cochrane do que um verdadeiro relato dos fatos. Acontece que, em 12 de julho de 1823,
Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré escreveu a d. João felicitando-o pelo “restabelecimento de V.
Majestade no livre exercício dos legítimos e sagrados direitos de Soberania, do qual uma facção ímpia e
criminosa o havia espoliado”. Cf. BN, Seção de Manuscritos, II 32,17,53. Sobre o comunicado de Corte Real ao
governo do Maranhão, ver BN, Seção de Manuscritos, 32,17,19.
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Agostinho de Faria, pelo teor de seu ofício, parece querer convencer Cochrane de que
a independência, embora não oficialmente, já estava consolidada na vontade de todos. Neste
sentido, esta argumentação toma a forma de uma estratégia para garantir não a integridade da
vida, pois esta não estava ameaçada pela presença de Cochrane, mas sim a das propriedades
portuguesas. Este mesma linha argumentativa, pouco tempo depois, foi utilizada pela Junta do
Governo quando questionou as “boas presas” de Cochrane 16.
Ainda no mesmo dia 27, o Lord britânico encaminhou a Agostinho de Faria respostas
às suas solicitações. Quase todas as exigências feitas pelo Governador das Armas alcançaram
a graça desejada, inclusive a permissão para que os oficiais portugueses pudessem se retirar
com as devidas honras militares. Contudo, de maneira enfática, Cochrane esclarecia que não
abdicava do direito de apreender as propriedades em que “se provando pertencer ao partido
Inimigo, ficará sujeito à decisão dos Tribunais de Sua Majestade” (GAZETA
EXTRAORDINÁRIA DO GOVERNO DA PROVÍNCIA DO MARANHÃO, nº 5,
12/08/1823, p. 3).
Foi determinado a Agostinho de Faria que providenciasse o preparo de duas
embarcações para a condução das tropas portuguesas à Europa. Ficou estabelecido que logo
no dia 1º de agosto todos os membros daquelas tropas que haviam optado por não aderir ao
sistema independente deveriam embarcar. A bordo da Conde de Cavalleiros estavam os
Caçadores do Batalhão nº 1 e uma parte dos praças do Regimento nº 6, os demais partiram na
Galera Constitucional que também levava a guarnição do Brigue D. Miguel, juntamente com
o seu comandante o Capitão de Mar e Guerra Francisco de Salema Garção, que fazia a defesa
do Maranhão desde 182117.
A retirada da tropa portuguesa 18 e o desarmamento da milícia europeia deu vazão a
uma série de conflitos, pois mesmo proclamada a independência, a província encontrava-se
ocupada por inúmeras tropas que, embora tivessem lutado a favor da causa do Brasil, se
mostravam extremamente indisciplinadas. Como lembrou Mathias Röhrig Assunção (2005. p.
367), “tanto o exército auxiliador, quanto as forças patriotas alistadas no Maranhão eram
constituídas por recrutas sem treinamento nem costume de disciplina militar”. Disso resultava
16

Retornaremos a discussão das “boas presas” ainda neste capítulo.

17

Ao todo a Galera Conde de Cavalleiros conduziu 179 passageiros de tropa e a Galera Constituição 202
passageiros, destes 53 eram militares, Cf. Gazeta de Lisboa, nº 245, 16/10/1826.
18

Em Narrativa de Serviços no Libertar-se... (COCHRANE, 2003), o próprio Cochrane estabelece que a saída
das tropas portuguesas se deu em 20 de agosto de 1823; já o Capitão Francisco de Salema Garção afirma que
saíram do porto de São Luís em 21 de agosto de 1823, Cf. AHU_CU_009, Cx. 176, D. 12731.
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que “muitas vezes a tropa não era a solução, mas parte do problema” (ASSUNÇÃO, 2005. p.
370). Nas agitações que se deram nos anos de 1823 e 1824, as tropas tiveram sempre um
papel protagonista. A este respeito, Cochrane informou a José Bonifácio que o número de
forças irregulares na província ainda era significativo, propondo até que para diminuir as
despesas do Estado e para impedir os possíveis excessos, fosse reduzida a força militar da
província ao número que a necessidade exigisse 19. Insistia que interesses particulares eram os
únicos que justificavam a demasiada força militar de que dispunha o Maranhão naquele
momento 20.
No Maranhão, o processo que resultou na adesão à Independência, significou também
o alvorecer de um novo arranjo político. Destituída a Junta do Governo presidida pelo Bispo
D. Fr. Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que representava os interesses dos que
defendiam a manutenção dos laços com Portugal, perderam espaço as figuras ligadas ao
capital mercantil, fruto da intensa rede de comércio Maranhão/Portugal. Neste novo cenário,
contrapondo-se à “velha ordem” (ASSUNÇÃO, 2005, p. 353), outras figuras da elite política
de São Luís e também agricultores da região do Vale do Itapecuru passaram a disputar o poder
na província. Marcelo Cheche Galves (2015, p. 250) lembra que este novo “equilíbrio
também redefiniu a importância da parentela Belford-Burgos-Lamagner-Vieira da SilvaGomes de Sousa, radicada em São Luís, mas grande produtora de algodão na região do
Itapecuru”.
Atento a isto, em correspondência “Secreta e Confidencial”, Cochrane sugeriu ao
Imperador que em prol da harmonia e felicidade daqueles povos, se enviasse alguém de fora
da província para ali governar e assim garantir que as vantagens daquela união não se
perdessem pela falta de um eficaz governo local. Um governante de fora estaria distante da
influência das grandes famílias que habitavam o Maranhão. Lembrava que a distância
geográfica dificultava o contato com a Corte, o que acarretava maior estorvo quando da
necessidade de serem dirimidas as querelas que viessem a ser praticadas. Em contrapartida, a
maior facilidade de comunicação com Lisboa, também não passou despercebido por
Cochrane. Apesar de não fazer presunções sobre o caráter dos atuais membros da Junta
Provisória ou dos que lhes pudessem suceder, não via neles competência nem tampouco os
predicados necessários para exercer um bom governo. E, numa leitura muito perspicaz da
Ofício de Cochrane a José Bonifácio, “Chief Secretary of State”, em 20 de agosto de 1823. Arquivo Nacional,
Coleção Diversos, CX. 741 A, 1, 3.
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Ofício de Cochrane a José Bonifácio, em 21 de agosto de 1823. Arquivo Nacional, Coleção Diversos, CX. 741
A,1,3.
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dinâmica social e política daquela província, vaticinou: “I mad add too that family
connections and private and political friendships and enmities exist here in a degree which
can hardly fail to involue the Province in internal dissentions” 21.
Tendo chegado ao Maranhão em 26 de julho passado, agora quase um mês depois,
expunha a José Bonifácio, justificando os motivos de sua demora naquela província, que em
períodos de mudança de governo, a presença de sua esquadra garantia que, uma vez estando
vigiados, os excessos cometidos em outras localidades, em ocasiões semelhantes, não se
repetiriam. Como se verá mais adiante, a avaliação de Cochrane se mostrou inexata. Cabe
recordar que, o Bispo Nazaré, quando ainda presidente da Junta provisória que governava a
província, escrevendo ao rei de Portugal ainda no contexto da guerra pela independência que
vinha sendo travada pelo interior das províncias do norte, já fazia projeções sobre um futuro
assombroso para os portugueses, caso a independência se consolidasse. Para aquele Bispo não
havia dúvidas de que Sua Majestade estava a par do tratamento que estava sendo dispensado a
todos os europeus da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Parnaíba. Convicto que logo também
chegariam ao trono notícias relativas às hostilidades a que eram submetidos os Europeus
residentes no Ceará e no Piauí e que estas já ameaçavam se aproximar do Maranhão,
categoricamente afirmava: “V. Majestade está a ponto de perder todo o Domínio do Brasil; só
lhe resta a Cidade da Bahia e estas Províncias do Maranhão e Pará”, uma vez que o governo
do Piauí, que havia estabelecido um pacto de “firme união para preservarem estas Províncias
do contágio da sedução”, já havia sido deposto por uma facção 22.
Em outra ocasião, já em abril de 1823, Bispo Nazaré, por intermédio de um ofício
enviado a José da Silva de Carvalho, assinado pelos membros da Junta que governava a
província, volta a falar do estado de crise em que se encontrava o Maranhão. Noticiava os
avanços das tropas do Ceará e Piauí e dizia ter descoberto um plano em curso para se
assassinar aos membros do Governo, bem como a outros cidadãos, e assim proclamar a
Independência. Mais uma vez fazia a análise das razões que moviam o projeto de
independência liderado pelo Rio de Janeiro e, segundo aquela Junta, “não pretendem pugnar
por interesses políticos; mas sim promover uma guerra bárbara e nefanda, de rapina e

Tradução: “Eu poderei também acrescentar que conexões de família, juntamente com amizades particulares e
políticas, não menos que inimizades, existem aqui em tal grau que será difícil deixarem de envolver a província
em dissenções internas”. Correspondência “Secreta e Confidencial” de Cochrane, de 14 de agosto de 1823,
encaminhada a José Bonifácio. Arquivo Nacional, Coleção Diversos, CX. 741 A, 1, 3.
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Ofício do Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 11 de fevereiro de 1823. BN, Seção de
Manuscritos, II 32,17,53.
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massacres, contra os Europeus e contra os Brasileiros Constitucionais”. Dizia que no Ceará e
do Piauí o sangue dos portugueses, tão logo desarmados, “corria por sobre a Terra”. Por tudo
isso, no Maranhão, os dignos portugueses estariam de armas em punho, prontos a demonstrar
sua fidelidade à Constituição e à Sua Majestade D. João VI, motivo pelo qual alertava que
seria “um descaso indelével” se o governo português simplesmente os abandonasse! 23.
Ao que parece, para o Bispo Nazaré e os membros daquela Junta, àquela altura dos
acontecimentos, o Maranhão já se encontrava desamparado pelo governo português, razão
pela qual mais de uma vez advertiram que as futuras gerações, ao olharem para o passado,
haveriam de condenar um Governo que desamparara seus “tão distintos Cidadãos”. E, por
fim, ratificavam suas súplicas e suas posições:
Finalmente Excelentíssimo Senhor, sem força não pode haver governos gerais, nem
locais; sem força que execute as Leis, elas são ociosas, e esta Junta pede
formalmente a El Rey o ser dispensada de suas funções se esta Província não for
socorrida como imperiosamente exige a Causa Nacional e salvação dos seus fiéis
habitantes24.

Quando se tem conhecimento do quanto se orgulhava a Junta do Maranhão de sua
reconhecida fidelidade à Sua Majestade e à união com Portugal, fica mais claro entender o
desapontamento por se achar numa situação de abandono. As tão esperadas tropas jamais
chegaram.
Pouco depois de proclamada a adesão, agora, em meados de setembro de 1823, os
temores de Cochrane e as previsões do Bispo Nazaré sobre o futuro começaram então a se
apresentar como uma penosa realidade. Os dias 14, 15 e 16 foram, em particular, aqueles em
que a cidade foi tomada de maior agitação desde a adesão à Independência. Assim, travestidas
de uma questão antilusitana, as querelas políticas entre as elites pelo poder na província se
moviam para além da esfera civil e alcançavam também o poder militar. Foi deste modo que
um movimento liderado pelo Capitão-Mor Rodrigo Luís Salgado de Sá e Moscoso, ansiando
tomar para si o Governo das Armas, resultou na prisão do então governador José Felix Pereira
de Burgos, a quem acusavam de pretender rearmar os europeus. Provocando um grande terror
entre os portugueses de São Luís, a vitória de Moscoso, segundo o Bispo Nazaré, levou “a
populaça e a tropa altiva” a sair pelas ruas com gritos de “Viva a Independência; morram os
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Ofício do presidente da junta provisória do governo civil a José da Silva Carvalho, em 12 de abril de 1823,
com informações sobre os acontecimentos ocorridos no período das lutas pela independência. Arquivo Nacional,
Série Interior, IJJ9- 552.
24

Ofício do presidente da junta provisória do governo civil a José da Silva Carvalho..., Arquivo Nacional, Série
Interior, IJJ9- 552.
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Puças25 todos, e morra também o General”. O que se seguiu foi uma série de tiros e ataques às
casas de muitos portugueses que acabaram presos26 e tantos outros fugiram com toda a sua
família para os matos ou para as embarcações que estavam ancoradas no porto “em uma tal
confusão, muito mais aumentada com o escuro da noite, todos se imaginam que vão
morrer”27.
No dia 15 foi convocada uma Câmara Geral para deliberar sobre os últimos
acontecimentos, mas, desta feita, diferentemente do que sempre ocorria 28, “composta só de
Brasileiros, porque os Europeus, ainda que em muito maior número, por este só pecado
original são excluídos de tudo 29”. Participaram os membros da Câmara da Cidade,
Autoridades Civis, Militares e Religiosas, Cabidos, “e todos os homens bons brasileiros”. Isso
por si só já sinalizava o teor das questões que ali seriam deliberadas. Das exigências
apresentas por “tropa e povo”, duas se destacaram: a primeira delas, como não era difícil
supor, foi a confirmação de Salgado como novo Governador das Armas; a segunda, e mais
significativa, “o dever-se expulsar para fora da cidade, quanto antes, alguns portugueses que
foram notavelmente opostos ao sistema da Independência e que são capazes ainda de
transformar o sossego público”. Decidiu-se então que o comerciante Comendador Antônio
José Meirelles, “fosse preso e expulso à ordem de Sua Majestade para o Rio de Janeiro”; o
Marechal do Campo e ex-governador das Armas Agostinho Antônio de Faria, deveria “sair
simplesmente da Província”; o proprietário do oficio de Escrivão da Ouvidoria Geral da Civil
da Relação, Antônio José do Carmo, “fosse preso à mesma ordem de S. M. I”; o Tenente da
Cavalaria Franca da cidade José Maria Faria de Mattos e o comerciante e membro do Corpo
de Comércio João Chrisostomo Pagoni “em atenção a família ser brasileira” deviam sair fora
da ilha ficando proibidos de ocupar qualquer emprego civil ou militar; que o soldado da

Conforme destacou Vieira da Silva (1972, p. 107), assim como os termos “pés raspados” e “marinheiros”, no
Maranhão, “puças” era uma das formas pejorativas com que alguns, no contexto das lutas pela independência,
costumavam apelidar aos portugueses.
25
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O Tenente-Coronel Antonio Telles da Silva Lobo afirma que foram espancados e presos mais de 80 europeus.
Cf. Resposta a Correspondência inserida no Spectador no CXVI - Ass. O Cabeça de Porco. Rio de Janeiro. BN,
Seção de Obras Raras.
27

Carta do Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 30 de setembro de 1823, fala sobre a situação
vivida pelos Europeus..., BN, Sessão de Manuscritos, II – 32, 17, 53.
Matthias Röhrig Assunção (2005. p. 355) lembra que “a câmara de São Luís, desde a fase constitucionalista,
tinha aberto suas portas a todos os 'homens bons', transformando-se em 'câmara geral'”. E, para além, “homens
bons” era sinônimo de cidadão.
28

29

Ofício do Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 11 de fevereiro de 1823. BN, Seção de
Manuscritos, II-32,17,53.
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Cavalaria Franca da cidade João Pereira Gomes, e seu sobrinho Bernardo Pereira Gomes
“fossem presos, e expulsos caso apareçam, por terem enforcado em estátua a Sua Majestade
Imperial”; que Antônio Marques da Costa Soares, que havia sido um dos redatores do jornal
O Conciliador, “fosse expulso para fora da Província no caso de aparecer”; que o Cônego
Francisco da Mãe dos Homens de Carvalho “devia ser expulso para fora da Província”,
ficando preso até a ocasião de sua partida; o Capitão João Manoel, acusado de ter incendiado
fazendas de brasileiros, deveria “ser expulso e preso a ordem de S. Majestade Imperial”; que
fossem expulsos da Província os lojistas Manoel Joaquim Gonçalves Bastos, Antônio dos
Santos Leal e o comerciante Manoel Duarte Godinho; que o comerciante João José de
Almeida Jr. deveria ser “expulso para fora da Ilha”; o soldado da Cavalaria Franca da Cidade
Damaso José Pereira, deveria ser “expulso para fora da ilha e inábil aos empregos”: que Pedro
Carlos Rolim, Feitor de Abertura da Alfândega, fosse “expulso para fora da Ilha sem ocupar
emprego algum” e, por fim, que apesar de absolvidos, o Alferes de Caçadores Manoel
Domingues Dias e o Escrivão José Joaquim Guimarães, não poderiam ocupar emprego
algum30.
Já vimos que naqueles dias outros “portugueses” também foram alcançados por
aquelas agitações, mas um olhar cuidadoso sobre o perfil dos 18 indivíduos que foram
nominalmente julgados pela Câmara Geral do dia 15 permite superar uma análise simplificada
e durante muito tempo predominante na historiografia, na qual a adesão do Maranhão à
Independência foi lida como um conflito entre portugueses e brasileiros pelos empregos
públicos. Em História da Independência do Maranhão, Mário Meireles parte da perspectiva
de que desde muito antes da Independência, sendo “fator preponderante” desta, havia uma
rivalidade de brasileiros e portugueses motivada, sobretudo, pelos empregos públicos que nas
esferas mais importantes e influentes da província estavam sob a tutela dos portugueses.
Meireles recorre a Odorico Mendes para sustentar sua tese. A citação que faz é exatamente
esta:
[…] ninguém de boa fé pode duvidar que a rivalidade é antiquíssima, se bem não tão
declarada como hoje... e que ela proveio do Governo Português ter excluído de facto
dos cargos públicos de mais confiança os naturais do Brasil que também se deriva da
natural aversão que tem os colonos aos metropolitas, por isto que estes se querem
sempre considerar mais dignos e mais aptos para tudo (MENDES apud MEIRELES,
1972, p. 18).

Odorico Mendes foi personagem ativo nos debates impressos no Maranhão recémindependente. À frente do periódico Argos da Lei ajudou na construção de uma nova cultura
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Todas estas decisões foram registradas na Ata da Câmara Geral do dia 15 de setembro de 1823. Arquivo
Nacional, Coleção Diversos, caixa 741, A, 1, 3.
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política no Maranhão. Sirinelli (1998, p. 126) fala de cultura política como sendo uma “c'està-dire une vision du monde partagée, une commune lecture du passé, une projection dans
l'avenir 31”. Deste modo, é possível inferir que no Maranhão, no contexto das disputas entre a
"causa portuguesa" e a "causa brasileira", tivemos a atuação de duas culturas políticas
distintas: uma lusa – que aqui, não se expressa, necessariamente, a partir do local de
nascimento -, que foi deste muito tempo predominante no Maranhão e que no pósindependência invocava a ideia de um passado glorioso de união entre os 'brasileiros dos dois
hemisférios' e projetava um futuro em que estivesse garantida a manutenção dos interesses
políticos e econômicos dos portugueses; e, outra cultura política, ligada aos ideias
independentistas que falava de um passado nefasto, em que os brasileiros sempre foram
humilhados e preteridos pelos portugueses e, portanto pregavam um futuro de total
desvinculação (no caso mais radical) com o elemento português. Odorico Mendes ao passo
que estava impregnado por esse discurso de reinvenção do passado português é ao mesmo
tempo um agente desse discurso.
O fato é que, para além do lugar onde nasceram os indivíduos sentenciados na noite de
15 de setembro, muitas outras questões estavam ali inseridas. Os sublevados “brasileiros” da
Câmara Geral, muito embora em 6 das 18 sentenças tenham declarado a inabilidade dos réus
para empregos públicos, não se limitaram a esta questão 32. Apenas Antônio José do Carmo,
Pedro Carlo Rolim e José Joaquim ocupavam tais cargos. É importante perceber que dentre os
“capazes ainda de transformar o sossego público” incluíam-se indivíduos que, com maior ou
menor influência, estavam ligados a outros setores estratégicos da província 33: para além dos
três funcionários públicos, seis eram militares de diferentes postos, outros seis estavam
ligados ao comércio, um era clérigo e outro redator. Por mais que a ausência de dados não nos
permitam traçar um retrato detalhado de cada um daqueles 18 “portugueses”, alguns pontos
precisam ser pensados no que diz respeito aos que estavam ligados ao comércio.
João Chrisostomo Pagoni, Manoel Joaquim Gonçalves Bastos, Antônio dos Santos
Leal, Manoel Duarte Godinho, João José de Almeida Júnior e Antônio José Meirelles, são
expoentes de uma das características mais marcante do Maranhão naquele princípio do século
XIX: o predomínio dos portugueses no comércio. Gabriel Langie Pereira (2009, p. 278)
Tradução: “isto é, uma visão comum do mundo, um entendimento comum do passado, uma projeção no
futuro”.
31

32

Apesar deste raciocínio, é importante destacar que a discussão sobre os empregos públicos esteve sim presente
e teve seu peso na discussão. Falaremos sobre este tema ainda neste capítulo.
33

Não foi possível identificar a ocupação de Bernardo Pereira Gomes.
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lembra que mesmo depois das transformações resultantes da abertura dos portos, em 1808,
que possibilitou a entrada dos ingleses no mercado brasileiro e, neste caso específico, no
Maranhão, “os negociantes portugueses dominavam ainda hegemonicamente um nicho de
negócios internos que não eram disputados pelo interesse estrangeiro, circuitos locais de
comércio, de arrematações e de financiamento das produções”. Vale lembrar que, se na
perspectiva dos homens ligados ao comércio em outras províncias como o Rio de Janeiro e
São Paulo, a independência significava a manutenção das vantagens econômicas
experimentadas desde o Tratado de 1810, no Maranhão a realidade foi fundamentalmente
oposta. O comércio com Portugal movimentava a economia da província. Padre Tezinho,
redator “português” do Conciliador, lembrava a importância de se manter os laços com
Portugal, com os “Irmãos da Europa cuja indústria [...] lhes conduz a riqueza, a abundancia,
todas as comodidades da existência” (CONCILIADOR, nº 136, 10/10/1822, p. 6).
Ressalte-se, no entanto, que esta supremacia “portuguesa” tem que ser pensada à luz
do entendimento da plasticidade do “ser português” ou “ser brasileiro” no período de
transição do mundo luso-brasileiro. De maneira emblemática, cabe registrar que Antônio
Meirelles, o “português” que majoritariamente se destacava no comércio – nas palavras da
Junta do Governo “o Cidadão mais partidista e perigoso desta Província, como origem de
todas as desordens34” -, e Manoel Duarte Godinho, ambos “portugueses” condenados pela
Câmara Geral, foram, pouco tempo depois, julgados “brasileiros” pela Comissão Mista
Brasil-Portugal que fora criada em virtude do Tratado de Paz e Aliança 35 firmado em 29 de
agosto de 1825 36. Aliás, o próprio Agostinho Antônio de Faria, ex-governador das Armas que
fora o principal nome das forças que se objetavam à Independência, também julgado na
Câmara de 15 de setembro, aparece um ano depois como Marechal do Exército do Brasil 37.
34

Ofício da Junta do Governo a D. Pedro, em 24 de outubro de 1823, narra de maneira detalhada os fatos que
precederam a adesão do Maranhão à Independência e da demissão dos portugueses depois de jurado o novo
sistema. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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O Tratado de Paz e Aliança, firmado em Brasil e Portugal, além de formalizar o reconhecimento da
Independência do Brasil, estabeleceu também a criação de uma Comissão para julgar processos referentes a
sequestro e apresamento de bens dos cidadãos dos dois reinos. Tanto os processos movidos por Antonio José
Meirelles quanto Manoel Duarte Godinho foram julgados improcedentes em virtude dos reclamantes terem sido
considerados brasileiros. Cf. Gabriel Langie Pereira (2009).
36

Ainda neste capítulo voltaremos a tratar sobre o sequestro e apresamento de bens dos portugueses no
Maranhão.
37

Na parte final do folheto Defesa do Governador das Armas da Província do Maranhão que José Felix de
Pereira Burgos fez publicar, no Rio de Janeiro, em 1824, contra as acusações de um anonymo publicadas no
Despertador Constitucional, consta uma espécie de petição a favor de Burgos. Entre os que firmaram aquele
documento está o nome de Agostinho Antonio de Faria, “Marechal do Exército Imperial do Brasil”. BN, Seção
de Obras Raras.
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Iara Lis Carvalho Souza (1999. p, 118), pensando o Brasil numa escala mais ampla,
destaca que “havia brasileiros íntimos com o comércio português e suas formas de governo e,
vice-versa, portugueses enredados com os bens e negócios no Brasil”. Na realidade
maranhense isso não só era verdade como era a base das relações comerciais com Portugal.
Conforme registrou Gabriel Langie Pereira (2009, p. 5):
Entende-se assim que não existia uma comunidade sólida de negociantes nas praças
de Belém e de São Luís e mesmo, não se formaram circuitos internos de acumulação
mercantil de expressão na região. No momento da crise política, as ligações
comerciais com as praças portuguesas ainda eram devera intensas, sendo os
negociantes locais, em sua quase totalidade, subordinados aos capitais mercantis e as
direções dadas ao mesmo pelos negociantes de Portugal. […] Ou seja, os
negociantes locais não se arriscavam no jogo mercantil com capitais próprios, mas
constituíam-se em simples comissários, recebendo os artigos enviados de Portugal e
enviando os gêneros que de lá lhes pediam.

No Maranhão, aqueles seis comerciantes estavam associados a esta teia em que as
relações se davam no âmbito dos interesses de negócios passando muito distante de qualquer
debate sobre identidade nacional. De modo que não é difícil dar crédito à observação feita por
Cochrane, quando insistentemente dizia que interesses pessoais estavam por trás das
atrocidades cometidas contra os portugueses. Grande parte dos membros da Junta do Governo
como alguns de seus amigos estavam a dever enormes somas de dinheiro aos portugueses e,
com sua expulsão, pretendiam se livrar das dívidas 38.
Na contramão das suspeitas ventiladas por Cochrane, à luz do discurso pregado pelos
que agora governavam a província, todas as medidas contrárias aos europeus estavam
alicerçadas no interesse pela manutenção e consolidação do novo sistema. As prisões se
legitimavam na medida em que os portugueses estavam armados contrariando a determinação
do próprio Lord; mortes, não ocorreram nenhuma; e a fuga generalizada para o mato ou para
as embarcações não passou de um ato de puro desespero que não se justificava. Deste modo,
apesar do que pudesse parecer em contrário, o propósito final de tudo era a tranquilidade
pública e individual. Este ajuste que resultava no alijamento dos portugueses dos principais
empregos públicos e/ou até mesmo na expulsão para fora da cidade ou da província, por
reiteradas vezes foi apresentado como condição fundamental para a conservação da nova
ordem política. Foi assim que a Junta do Governo Civil relatou 39 ao governo central aqueles
acontecimentos.
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Carta de Cochrane a José Bonifácio, em 1º de outubro de 1823. Arquivo Nacional, Coleção Diversos, CX. 741
A, 1, 3.
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Ofício da Junta do Governo a D. Pedro, em 24 de outubro de 1823, narra de maneira detalhada..., Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Na tentativa de fazer diminuir a importância do ocorrido naqueles últimos dias, o
Governo tratava de desmerecer algumas pessoas que foram particularmente afetadas por
aquelas intrigas, sobretudo aqueles que estariam entre os que buscaram abrigo nas
embarcações sediadas no porto. Dentre os muitos, a Junta destacou as figuras do recémdeposto Governador das Armas, José Félix de Burgos, Antônio José Meirelles, Antônio José
do Carmo, João Chrisostomo Pagoni. Ora, atente-se que, pela fala do próprio governo, não
apenas “os portugueses” julgados pela Câmara Geral recolheram-se à segurança das
embarcações, mas também muitos outros portugueses acompanhados de suas famílias.
Todavia, a referência que fez ao “brasileiro” Caetano José de Souza como um dos que
também fugira em busca da proteção da Nau Pedro I, endossa a tese de que não era a
procedência dos indivíduos que determinava o seu posicionamento político. Por outro lado,
evidencia também a contradição de um Governo que na maior parte das vezes se valeu do
local de nascimento dos indivíduos para justificar suas demissões, e que agora julgava o
antigo membro da Junta que governou o Maranhão às vésperas da adesão, como “sectário do
despotismo”, apesar de nascido no Brasil. Diga-se de passagem, tal qual apontamos em
relação a Antônio Meirelles, Manuel Duarte Godinho e Agostinho Faria, que, julgados por
serem portugueses, foram pouco tempo depois tidos como brasileiros; Caetano José de Sousa,
este “brasileiro” tomado pela Junta como “sectário do despotismo” - nesse sentido como
sendo um “português”- reclamou depois, já no Rio de Janeiro, declarando-se súdito de D.
Pedro I, a honra ter sido proclamada a Independência no Maranhão durante a regência do
Governo Civil ao qual estava ligado (SOUSA, 1825).
Ao tomar conhecimento daqueles fatos ocorridos na cidade, Cochrane reagiu. Uma
proclamação 40 foi enviada aos habitantes da Província. Ali as palavras ganharam um forte tom
de ameaça, ou a ordem era restabelecida ou faria uso de medidas extremas como mudar de
local o Governo Civil ou “meter no fundo todas as embarcações e destruir este Porto para
sempre”. As comunicações com o interior foram fechadas. O bloqueio do porto provocou uma
onda de fome na cidade, uma vez que as “carnes de açougue” também não podiam entrar 41.
As ameaças surtiram um efeito, ainda que na visão do Bispo Nazaré demonstrassem a
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A proclamação de Cochrane, de 16 de setembro de 1823, ameaçava adotar medidas extremas caso a
perseguição aos portugueses continuassem. Cf. Proclamação. Arquivo Nacional, Coleção Diversos, CX. 741 A,
1, 3.
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Em 30 de setembro de 1823, Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré encaminhou uma carta a D. João em que
falava sobre a situação vivida pelos Europeus depois de proclamada a Independência e da saída das tropas
europeias. BN, Sessão de Manuscritos, II – 32,17,53.
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fraqueza da Junta, que se limitou a libertar um pequeno número de europeus dentre os que
haviam sido presos na noite do dia 1442.
Se, como vimos, 1823 ficou marcado pelas conturbadas relações entre “brasileiros” e
“portugueses” no Maranhão, o ano de 1824, embora ainda presente a rivalidade entre aqueles
dois “partidos”, foi revelador de uma profunda clivagem no seio das elites da província. Em
fevereiro daquele ano o então Governador das Armas Rodrigo Luís Salgado de Sá e Moscoso,
liderou um movimento contra a Junta do Governo Civil, presidida por Bruce, a quem acusava
de partilhar com os rebeldes do Ceará e do Piauí projetos republicanos43. Na Sessão do
Conselho Militar do dia 16 corrente sustentou sua queixa nas denúncias apresentadas pelo
clérigo Domingos Cadáville Velloso 44, no que resultou na prisão de Miguel Ignácio dos
Santos Freire e Bruce, Presidente da Junta do Governo e do Secretário Interino daquele
governo José Lopes de Lemos. Foram determinadas ainda a prisão de Joaquim da Costa
Barradas e do Capitão Francisco Antônio da Costa Barradas. A deposição da Junta bem como
a prisão dos citados, segundo os registros da Ata daquela Sessão, foram frutos da vontade
unânime dos presentes.
Para além de Governador das Armas e do Secretário daquele governo, Joaquim Vieira
da Silva e Souza, participaram do Conselho os Comandantes de 1ª e 2ª Linha da cidade: o
Major Comandante interino do Regimento de Linha José Demétrio de Abreu, o Capitão
Comandante da Polícia Mamede Rodrigues de Oliveira, o Capitão e Comandante interino da
Artilharia Antônio José Quim, o Capitão Comandante do Batalhão de Pedestres Joaquim
Ignácio Soares, o Capitão Comandante interino do Regimento de Milícias da Cidade
Clementino José Lisboa e o Capitão Comandante interino da Companhia de Cavalaria Franca
da Cidade José de Araújo Cantanhede.
Já no dia seguinte, uma reviravolta levou Rodrigo Luís Salgado de Sá e Moscoso à
prisão e, no outro dia, foi realizada uma Câmara Geral na qual se decidiu pela soltura de todos
os que, em virtude das denúncias do Padre Cadáville, haviam sido presos pelo agora ex42

Em Defesa de Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce que foi presidente das juntas provisórias
independentes do Maranhão... e depois presidente da mesma província por nomeação de sua majestade o
Imperador, Bruce disse que mandara libertar “mais de oitenta Portugueses que se achavam presos, [e] deu
providências para que cessassem as violências da Tropa contra estes” (1826, p. 4).
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Ainda ao longo deste capítulo faremos uma análise sobre a inclinação republicana que era imputada a Bruce.

A despeito das acusações de republicanismo, o folheto O impostor desmascarado diz que tudo não passara de
um golpe orquestrado por Salgado que desejoso de torna-se Capitão General da Província via na junta obstáculo
para este fim. Para isto valeu-se da ajuda do, até pouco tempo aliado de Bruce, Padre Cadáville que a mando da
Junta ficara preso por 48 horas acusado de ter pregado “doutrinas subversivas contrárias ao sistema”. Cf. O
Impostor Desmascarado, s.n., [1826?], BN, Seção de Obras Raras.
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governador das Armas. Por maioria de votos, 45 contra 24, resolveu-se ainda pelo
restabelecimento dos poderes dos membros do Governo Civil. Daqui, estando conectada uma
à outra, ao menos duas questões podem ser pensadas: primeiro, o número de votos contrários
à recondução da Junta Civil ao governo da Província aponta com fortes matizes a
heterogeneidade das elites que, dividida, já sinalizava as disputas que se acentuariam no
decorrer daquele ano. Segundo, o fato de que nesta sessão em que se decidiu, unanimemente,
a legitimidade da prisão de Rodrigo Luís de Sá e Moscoso, se fizeram presentes José de
Araújo Cantanhede, Joaquim Ignácio Soares e Clementino José Lisboa, que, como vimos, no
Conselho Militar realizado há dois dias, “disseram todos que sim” às medidas propostas pelo
então Governador das Armas. Acrescenta-se ainda que a prisão de Salgado fora efetuada por
uma força militar comandada pelo Major José Demétrio de Abreu e composta por outros
Comandantes militares como os Capitães Mamede Rodrigues de Oliveira, Clementino José
Lisboa e Joaquim Ignácio Soares. Ou seja, dos seis que compuseram o Conselho Militar
proposto por Salgado, ao menos cinco, dois dias depois, se posicionaram favoráveis à sua
prisão.
Mas era isso apenas uma mudança repentina de posicionamento daqueles Capitães
Comandantes? Algumas possibilidades podem ser pensadas. De um lado, para além de uma
mudança de postura, alguns daqueles Capitães, ao consentirem às vontades de Salgado, o
fizeram pela conveniência que exigia o momento, visto que, na ocasião do Conselho, diante
da pressão do Governador das Armas, era mais prudente demonstrar concordância para depois
tomar medidas outras, como de fato fizeram 4 deles quando compuseram a “força militar” que
ordenou e executou sua prisão. Por outro lado, também deve ser considerado que o que estava
em jogo era o acesso ao poder. Não se tratava aqui de um embate travado entre grupos que
defendiam projetos políticos antagônicos. De sorte que as alianças eram feitas e desfeitas à luz
que os fatos iam se desenrolando. A ausência de uma uniformidade de pensamento entre as
tropas promovia um constante estado de insegurança e incertezas quanto aos apoios que elas
juravam. E, por fim, ainda como uma possibilidade de leitura e talvez até mesmo motivado
por esse estado de incertezas, a que acabamos de nos referir, é possível conjecturar que alguns
estivessem entre os 24 que votaram contrários à reintegração da Junta. Todas estas hipóteses,
que não se antagonizam, pelo contrário são complementares, ganham sustentação na medida
em que observamos o teor da Representação que a Força Militar composta pelos
Comandantes da 1ª e 2ª Linha apresentaram na ocasião em que comunicaram à Assembleia da
Câmara Geral do dia 18 de fevereiro a prisão do Governador das Armas:
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[…] passamos a capturar à ordem de Sua Majestade Imperial, com a devida
decência, o dito governador, conservando-o em custódia honrosa até que o voto do
povo pelo órgão da câmara geral que se vai juntar delibere não só da sua sorte,
porém do destino ulterior desta província, formando temporariamente um
governo que restitua o cidadão à posse dos seus direitos, e toda esta Província à
sua primitiva tranquilidade. Senadores! Procedei nesta tarefa com a discrição e
madureza que exigem as críticas circunstâncias em que nos vimos; tendes todos a
liberdade de deliberar; nada temais da influência da Tropa; ela se acha toda
subordinada ao seu comandante e nada aspira senão a tranquilidade e a paz da sua
pátria: ela coadjuvará e fará respeitar as vossas livres resoluções 45 (VIEIRA DA
SILVA, 1972, p. 229) (grifos nossos)

As palavras expressas naquele documento já permitiam antever a ausência de uma
sólida base de apoio a Bruce e aos demais membros da Junta, como ficou latente quando 1/3
dos presentes votaram contra a sua recondução ao poder. Agora, nas palavras desses Oficiais
que assinaram a Representação, ao facultarem aos presentes à Câmara Geral a possibilidade
de um novo governo, isso fica ainda mais evidente.
De qualquer forma, não deixa de ser relevante registrar que ao utilizarmos as Atas das
Câmaras Gerais, temos sempre em mente a observação feita por Domingos Cadáville Velloso
quanto às votações e às assinaturas contidas nas atas. Era costume “o pôr sentinelas às portas,
até que todos os circunstantes assinem, quer queiram quer não, aquilo, que a facção
dominante exige”. Às vezes, em uma ata,
se acham assinados aqueles mesmos, que já em outro tempo assinaram a favor do
Capitão Salgado contra o Governo d'Armas Burgos, a favor dele Salgado contra o
Governicho, a favor do Governicho contra Salgado, a favor dele Burgos, contra o
Governicho, a favor do Governicho, contra Burgos, pois que sendo aquele povo o
mais sossegado de todo o Império sempre teme a quem está de cima, e por isso se
vejam todos os fatos até hoje acontecidos (VELLOSO, 1824, p. 4).

Aliás, em certa ocasião, observação semelhante fora feita por Bruce que movido “pela
experiência”, afirmou que nas ditas Câmara Gerais a tendência era “prevalecer sempre o voto
daqueles que a solicitam por disporem as coisas de tal forma que a menor parte dos Cidadãos
pacíficos e sensatos, por medo, por não caírem em indignação, se veem privados de
manifestarem os seus acertados sentimento como tem acontecido nesta Cidade” 46.
Como se verá adiante, as hipóteses ventiladas sobre tais personagens com sinuosas
posturas que participaram destes eventos ocorridos no início de fevereiro, se tornaram ainda

No folheto Primeiras linhas de resposta ao impresso intitulada – Cópia da Denúncia dada pelo Padre
Domingos Cadavilla Velloso Cascavel, e da Ata militar do Conselho do Governo das Armas do Maranhão,
Joaquim da Costa Barradas transcreveu íntegra da referida representação (BARRADAS, 1824).
45
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Oficio de Bruce a Cochrane, em 5 de dezembro de 1824, em resposta ao que lhe foi enviado no dia anterior,
quando este dizia ter sido procurado por muitos dos principais habitantes de São Luís, solicitando que fosse
convocada uma Câmara Geral. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-534.
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mais sólidas à medida que avançamos na análise das movimentações que tiveram na província
entre fins de março e início de julho daquele mesmo ano de 1824.
Acontece que depois da restituição do poder da Junta, o cenário político maranhense
ainda foi marcado pelo regresso do José Felix Pereira de Burgos à província. De volta, trazia
consigo a patente de Governador de Armas, cargo do qual havia sido deposto em virtude
daqueles movimentos de meados de setembro do ano próximo passado, mas agora confirmado
pelo Imperador. Sua posse, em 22 de abril, e, consequentemente, o desmembramento do poder
civil e militar, que desde a saída de Rodrigo Luís de Sá e Moscoso estava concentrado nas
mãos da Junta 47, em certa medida, representava uma diminuição na área de influência do
Governo Civil. Assim, como era de se esperar, as relações entre o Governador das Armas e a
Junta do Governo, presidida por Bruce, logo deixaram transparecer a vivacidade das antigas
rivalidades existentes no seio das elites da província.
Em lados opostos, os dois grupos usavam os recursos que dispunham para atacar e
enfraquecer o outro. Contudo, não se tratava aqui da tão propalada dicotomia “brasileiros” X
“portugueses” como quiseram fazer crer certas leituras esboçadas por algumas daquelas
personagens - como os próprios membros do governo civil - e também parte da historiografia
predominante no XIX e que no Maranhão encontrava em Vieira da Silva seu principal
representante. Percebe-se que estes dois lados tinham percepções bastante diferentes no que
tange ao estado em que se encontrava a província quando do retorno de Burgos. Para Bruce e
os demais membros do governo civil, como se pode verificar no relato que fizeram ao
Secretário de Estado dos Negócios do Império João Severiano Maciel da Costa, o clima era de
paz e de “maior sossego” 48. Em contrapartida, para Vieira da Silva (1972, p. 249), a realidade
era absolutamente oposta a qualquer ideia de paz ou de sossego, posto que a “anarquia
administrativa” havia chegado ao seu ápice. Importa destacar que, embora contrastantes em
alguns pontos, no final das contas, estas duas leituras, ainda que tecidas em momentos
distintos, semelhantemente entendiam aquele período como sendo o do reavivamento das
intrigas motivadas pelas rivalidades entre “brasileiros” e “portugueses”.
Não se pretende aqui negar a existência do discurso antilusitano que, aliás, era uma
característica muito específica do Brasil nos seus primeiros tempos da Independência, e, como
vimos, estava presente nas falas oficiais da Junta do Governo Civil e também na mais
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Na Sessão da Câmara Geral de 18 de fevereiro de 1824, ficou decido por unanimidade que dali em diante o
Governo Civil assumiria também o Governo das Armas.
48

Ofício do Governo Provisório, em 19 de maio de 1824, ao Ministro e Secretário do Estado dos Negócios do
Império João Severiano Maciel da Costa comunicando os acontecimentos ligados ao retorno de José Felix
Burgos ao cargo de Governador das Armas. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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completa obra sobre o tema da Independência do Maranhão produzida ainda no século XIX.
Entretanto, os membros do governo civil insistiam em sustentar a versão de que as convulsões
sociais vividas até ali eram motivadas tão somente pela resistência dos portugueses em aceitar
o já manifesto e instalado sistema independente, diante do que, para os brasileiros, fiéis
súditos de Sua Majestade Imperial, restava apenas o embate. Nesse sentido, Burgos e sua
insistência em priorizar o interesse dos europeus, representaram o retrocesso a um já superado
estado de anarquia.
Burgos chegara a São Luís em 19 de abril de 1824, e ainda no final de março e nos
primeiros dias de abril a cidade de São Luís, como o restante da província, foi abalada pelas
medidas tomadas pelo governo civil no sentido de promover a expulsão de inúmeros
portugueses49. Assim, apesar dos louros que a Junta atribuía a si mesma por ter sido capaz de
fazer “cessar de algum modo a rivalidade que reinava entre Europeus e Brasileiros” no
período antecedente à chegada do Governador das Armas, essa versão não encontra
fundamento, traduzindo-se muito mais em uma tentativa de fazer crer o quão desnecessário e
nocivo era para a província a existência de um governo militar independente do civil. Isto fica
mais evidente na medida em que nos atemos a outro argumento daquela mesma Junta quando
afirma que “antes da chegada do dito Governador achava-se esta Cidade no maior sossego,
porque tendo esta Junta posto todo o desvelo em conservar a Tropa de Linha, que até então
estava debaixo de suas ordens, na mais perfeita subordinação”. Some-se a isto, a disputa que
se deu entre as autoridades Civil e Militar pelo comando das Fortalezas. Burgos insistia que
este devia estar a cargo tão somente do Governador Militar, sem qualquer ingerência da parte
da Junta do Governo Civil; este, por sua vez, tentava a todo custo manter sob sua jurisdição o
comando das Fortalezas, o que de fato se observou. Razão pela qual, em Representação
datada de 31 de maio de 1824, os Oficiais e Comandantes dos Corpos, manifestando apoio a
Burgos, afirmaram que o “governo civil recebe com maior frieza e desprezo a pessoa de V.
Ex.ª, tão desejada das tropas e habitantes desta província, por se persuadir que V. Ex.ª se
oporia a seus sinistros fins; e por isso se não quer desempossar do comando das fortalezas,
polícia, comandantes gerais dos distritos etc” (VIEIRA DA SILVA, 1972, p. 254).
Aqui, para além das questões referentes ao discurso antilusitano, está o interesse em
concentrar nas mãos do governo civil a autoridade militar, que, em tempos tão agitados como
aqueles, significaria a capacidade de fazer valer de modo mais contundente o exercício do
poder. Portanto, o discurso antilusitano muito mais do que retratar a divisão entre “brasileiros
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Em 1º e 2 de abril foram lançados dois editais determinado a expulsão de portugueses da Província.
Voltaremos a falar sobre estes episódios ainda neste capítulo.
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e portugueses”, acaba por mascarar um corte social mais profundo que era a cisão existente
entre as elites do Maranhão. Como lembrou Mathias Assunção (2005, p. 253), “Muitas vezes,
as posições políticas assumidas constituíram apenas o verniz que disfarçava estes interesses
[particulares]”.
Na esteira deste pensamento, e deste modo retornando às hipóteses que levantamos
quando tratamos há pouco sobre a Câmara Geral que restabeleceu os poderes da Junta depois
do golpe tentado por Salgado, merecem atenção alguns nomes que estiveram presentes
naquela Câmara Geral, mas que em pouco tempo foram personagens de uma nova tentativa de
derrubada do Governo liderado por Bruce. Em 31 de maio, os Comandantes e Oficiais de 1ª e
2ª Linha, em apoio ao Governador das Armas José Felix Pereira de Burgos, assinaram uma
Representação em que decidiram não mais obedecer a “um Governo que reputamos rebelde a
S. M. I.”. Estiveram nas duas ocasiões o Tenente José Antônio Rodrigues, os Capitães
Antônio Benedicto Bernardes, Lourenço Lusitano de Castro Belfort, Caetano Ignácio da Silva
e Joaquim Ignácio Soares. Sendo que este último fizera parte daquele Conselho que
convocado por Salgado havia determinado a prisão dos membros do Governo. Some-se a
estes ainda os nomes do Major Comandante José Demétrio de Abreu e dos Capitães
Comandantes Mamede Rodrigues de Oliveira, Antônio José Quim, que também membros do
Conselho Militar de 16 de fevereiro, apesar de não terem assinado a Ata do dia 18, o fizeram
na Representação de 31 de maio.
De tudo isto resultou que no dia 1º de junho uma Câmara Geral decidiu pela prisão dos
membros da Junta e estabeleceu um governo temporário presidido pelo presidente da Câmara
da Cidade, o Capitão José de Araújo Cantanhede. No dia seguinte, em uma nova Sessão, foi
criado um novo Governo presidido pelo Coronel Antônio de Salles Nunes Belford, e tendo
por Conselheiros o Brigadeiro Sebastião Gomes da Silva Belfort, o Capitão Lourenço de
Castro Belfort, o Dr. Leocadio Ferreira de Gouvêa Pimentel Belleza e o Capitão Manoel
Bernardes Lamagner. Com exceção destes dois últimos, todos os outros também estiveram na
Câmara Geral de 18 de fevereiro.
O certo é que uma nova reviravolta se deu e, mais uma vez com apoio das tropas que
se sublevaram contra seus comandantes, os membros da Junta do Governo recuperaram o
poder. Uma carta publicada no Diário Fluminense, novembro de 1824 retratou o ocorrido:
[...] o Governador das Armas convocou Câmara e o Governo não quis que se fizesse
Câmara Geral; apesar disso houve Câmara, onde foi toda a gente de bem Brasileiros
e Europeus, e em Câmara decidiu-se que fossem presos os do Governo, por estarem
combinados com os malvados; por tanto foram presos, nomeando-se logo um
Governo Temporário, tudo gente muito capaz; porém infelizmente durou dois dias, e
aqui estamos, que nem respirar podemos; os lustros fervem, mortos, &c., e os meus
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amigos o que querem é roubar, e julgo que até o Erário!!! Tudo está de portas
fechadas, a Oficialidade toda fugida, outros presos. Quando se soltou o Governo,
houve Câmara a ponta de baionetas, e tudo foi cabralhada, e o Termo da Câmara
andou por casas particulares, para assinarem com promessas de lustros a aqueles que
não quisessem assinar […] 50.

Assim, como se pode verificar, a retomada do poder por parte de Bruce e seus aliados
não encerrou as disputas. Ao contrário disso, o jogo político permaneceu em aberto e a cisão
entre as elites ficou ainda mais evidente. As agitações ganhavam matizes cada vez mais fortes.
Diante do quadro que se desenhava, com os lustros, mortes, roubos e coerções, o clima de
insegurança gerava incertezas quanto ao futuro levando o autor da carta a projetar o pior...
“hoje até amanha temos aclamada a República”.
Uma vez que estava solto, Bruce agiu. Enquanto aguardava a nomeação imperial que
desde novembro de 1823 confirmava seu nome como presidente da província, dissolveu a
Junta e fez-se Presidente. Marcelo Cheche Galves (2015, p. 280) defende que aquela decisão
de assumir a presidência, antecipando-se à chegada da nomeação imperial, fora uma reação à
oposição que se formava no interior da Província, desde junho de 1824, por um “agrupamento
político heterogêneo” chamado Junta Expedicionária do Itapecuru. A província, dividida, se
viu em meio a uma disputa entre os partidários de Bruce e os ricos produtores da região do
Itapecuru que contavam ainda com o apoio de “quase todos os Oficiais da 1ª Linha, alguns
inferiores, cadetes e soldados” 51.
Os fatos que desenrolaram a partir dali levaram a província a um estado de maiores
incertezas e convulsões. Foi nesta ocasião que Bruce, contando apenas com uma parcela
pequena de soldados de linha e com o Batalhão de Pedestres, tomou uma decisão que colocou
em estado de alerta muitos cidadãos. Mário Meireles narrou:
Assim, a cada dia, a cada instante, se fazia mais precária a situação de Bruce que,
reconhecendo iminente o ataque à capital, mas já não dispondo de soldados
bastantes para a defesa, mandou soltar e armar todos os presos recolhidos à cadeia
pública, mesmo os mais perigosos bandidos, para com eles constituir as muitas
patrulhas que distribuiu pelos pontos mais estratégicos [...] (MEIRELES, 1972, p.
141).

É ainda o mesmo Meireles quem relata que a partir de então se tem início um dos
capítulos mais tenebrosos da história do Maranhão. Um estado de completa “anarquia,
desordem e falta de garantia” se instala quando Bruce decide enviar emissários a pontos
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A carta que veio do Maranhão, de 26 de Junho de 1824, foi publicada pelo Diário Fluminense, nº 107, de
4/11/1824, como afirmou Domingos Cadáville Velloso (1825a, p. 47).
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Ofício de Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce, Presidente do Governo Provisório, ao Imperador, em 19
de outubro de 1824, comunica os fatos que se sucederam depois que ele e os demais membros da Junta foram
restabelecidos ao poder. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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estratégicos da Província: Alcântara, Icatu, Guimarães e Rosário. A maneira como aqueles
homens teriam se portado - violência e arbitrariedades que se converteram em roubos e
assassinatos, sobretudo contra os nascidos na Europa - rendeu àquele período o nome de “Era
das Brucinadas” (MEIRELES, 1972, p. 141). Em carta enviada pelo Bacharel Joaquim Vieira
da Silva para “hum seu amigo nesta Corte”, temos uma perspectiva ainda mais pormenorizada
A catástrofe que teve ocasião no dia quatro de Junho ainda é repetida com horror
pelos homens pardos, e foi tal a sensação que fez nos ânimos de todos que hoje se
vem contra Bruce os que em outro tempo foram instrumentos da sua desenfreada
cobiça […]. Também foi saqueado o Munim pela gente de Bruce, que são pedestres,
sua primeira gente, e soldados desta Cidade, bem entendidos os ladrões, e
assassinos; porque os de melhores costumes retiraram-se com os seus perseguidos
Oficiais para o Itapecuru, Porta da Gabarra, onde está João Bunda, Mearim, e Viana,
pontos defendidos pelos de fora. Agora corre notícia de terem tomado também o
ponto de Cajapió, e que breve estarão em Alcântara. Tem havido fogo para o
Munim, onde está gente de Bruce, há dois dias sucessivos, e dizem que os de fora
tem tido vantagens não pequenas. Esta guerra civil de Bruce, que ainda continua,
tem consumido o melhor de quinhentas pessoas, do lado de Bruce o maior número;
porém assim mesmo depois de mortos continuam a vencer soldos […] 52.

Foi no ápice destes calamitosos eventos que o agora Marquês do Maranhão retornou à
cena. Encontrando a província numa verdadeira guerra civil, apoderou-se do Governo Militar
e passou a adotar medidas nos sentido de fazerem depor as armas os dois lados em conflito.
Em 25 de dezembro de 1824, encaminhou uma Proclamação aos seus habitantes em que se
distanciava das acusações que os grupos adversários imprimiam uns aos outros de serem
contrários ao Imperador ou de flertarem com os republicanos da Confederação do Equador.
Ao contrário disso, tal qual fizera em confidência a José Bonifácio há pouco mais de um ano,
mas dessa vez de forma pública, atribui a causa de todos aqueles eventos às “animosidades ou
rivalidades que existem entre famílias particulares, na ambição de indivíduos aspirando a
governar, e nas medidas violentas e arbitrárias que se adotaram para rebater tal ambição, ou,
na falta geralmente de todos esses melhoramentos de Governo que o Povo deve esperar 53”.
Por fim, argumentando que os males que existiam nos tempos em que Portugal governava o
Maranhão, existiam agora numa proporção aumentada, resolve que o governo da Província
não podia ficar em mãos de quem não consegue se sustentar a não ser “por meio de uma força
militar e por atos que não convém ao público”. Bruce foi destituído da presidência e em seu
lugar foi posto interinamente o Secretário do governo, Manuel Telles da Silva Lobo.
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Carta do Bacharel Joaquim Vieira da Silva a hum amigo seu nesta Corte, anexa à parte 3 do folheto Bruciana,
publicado por Domingos Cadáville Velloso (1825a, p. 57, 58).
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Proclamação, de 25 de dezembro de 1824, em que Cochrane comunica a substituição de Bruce do cargo de
presidente e nomeia Manoel Telles da Silva Lobo como Presidente interino. Arquivo Nacional, Série Interior,
IJJ9-553.
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Desde a “esquadra imaginária 54” de Cochrane, em 1823, até seu retorno à província
em 1824, passando pelas muitas Câmaras Gerais movidas e ao mesmo tempo contidas pelas
tropas e seus oficiais, não restam dúvidas do protagonismo da força militar na dinâmica das
disputas travadas pelas elites pelo poder na província. Não se deve perder de vista que seis
dos “portugueses” julgados naquele 15 de Setembro de 1823 eram militares. Como disse
Caetano José de Sousa (SOUSA, 1825): “Todos sabem que naquela época a política falava
pelo órgão das baionetas; era preciso respeitar seus oráculos”.

1.2 Ecos da Insegurança: o Ressoar dos Gemidos

1.2.1 A imprensa do Rio de Janeiro e a disputa pela “verdade”

Naqueles primeiros anos do pós-independência, as constantes agitações políticas
refletiam nos habitantes das províncias do Norte as incertezas sobre o futuro. As dificuldades
de comunicação entre as províncias levavam a um desencontro de informações que acabou
por alimentar um círculo de boatos, gerando assim mais hesitação. Não à toa, O Grito da
Razão, jornal da Bahia, ressaltava sua preferência em divulgar notícias com base nas
informações recebidas pelas cartas que os fiéis leitores lhes enviavam, do que pelos
periódicos em que os “malvados intentos” se propagavam (GRITO DA RAZÃO, nº 13,
16/02/1825). Deste modo, denunciava a circulação de inúmeras “proclamações”, em que os
partidários da Confederação do Equador tentavam fazer convencer as províncias do Norte que
as demais ou já haviam tomado partido favorável ou estariam próximas de fazê-lo. No que se
refere especificamente ao Maranhão, a informação era de que “breve entrarão nesta grande
liga” (GRITO DA RAZÃO, nº 45, 23/07/1824, p. 2).
Mesmo no ano 1825, as notícias nem sempre chegavam, e por mais de uma vez aquele
periódico dizia não ter qualquer informação sobre o Maranhão e quando as tinha, ora
noticiavam paz, ora desordens. A edição nº 4, de 15 de janeiro, ao relatar o estado de sossego
em que se encontravam as províncias da Bahia, Pernambuco, Rio Grande, Alagoas e Paraíba,
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André Machado (2005) destacou que Cochrane mesmo sem dispor de uma força militar suficiente para travar
uma disputa, conseguiu fazer crer às lideranças do Maranhão e Pará que a dispunha. As “esquadras imaginárias”
não passaram de uma estratégia de persuasão política.
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destacava a ausência de informações sobre o Maranhão, mesmo que conjecturasse que
estivesse gozando de tranquilidade. Entretanto, já em 12 de fevereiro, a partir da reprodução
de uma correspondência que fora publicada no Diário Fluminense, nº 2, de 4 de janeiro, o
silêncio sobre o Maranhão foi rompido. Naquela escrita, O Sertanejo além da serra lamentava
os horrores recentes vividos pelas províncias do Norte, em contraste com o Rio de Janeiro do
qual acabara de partir. “Que dessemelhança”, lamentava. “[…] A paz, a abundância, o
comércio em giro, as Artes, as Ciências; um contínuo fluxo e refluxo de riquezas importadas e
exportadas” observadas enquanto esteve na capital do Império, destoava do que observara nas
províncias do Norte: “eu não vi mais do que esqueletos dissecados pelo escalpelo
Republicano”. Uma a uma, cada província daquela parte do Brasil, foi sendo apontada nos
seus males. A respeito do Maranhão, dizia:
O Maranhão enevoado pela nuvem soporífica que lança pelos narizes e pela boca o
velho Tamanduá exterminador da raça Brasílico-Lusa; a cabeça honrada do
Calheiros rolando nas invadidas e saqueadas ruas de Alcântara; distintas Senhoras
carregadas com o peso dos seus penates procurando asilo debaixo de tetos
estrangeiros, velhos negociantes desembarcando nos portos da Grã-Bretanha, e ali
mesmo assustados pela perseguidora sombra do Calígula Maranhense (GRITO DA
RAZÃO, nº 12, 12/02/1825, p. 3).

Desta publicação feita pelo Grito da Razão, alguns pontos precisam ser analisados
com maior atenção. De antemão, uma indagação: ao falar em “névoa soporífica” que
obnubilava o Maranhão, o Sertanejo além da Serra estava manifestando sua percepção sobre
uma espécie de letargia por parte dos maranhenses diante das atrocidades que ali tomavam
forma nas perseguições à “raça Brasílico-lusa”? Para que a esta ilação se respondesse
afirmativamente, seria necessário crer que o autor da correspondência, apesar de estar
inteirado das notícias mais recentes daquela província, desconhecia que os opositores do
governo Bruce haviam instituído o que ficou conhecida como Junta Expedicionária do
Itapecuru. Não nos parece plausível esta versão. Embora aquela tenha sido originalmente
publicada no Diário Fluminense de 04 de janeiro, data em que, conforme expressa no próprio
corpo da carta, o autor já havia deixado a Corte, e que tão somente nove dias depois tenha
sido publicado por aquele mesmo jornal o “Discurso dos Procuradores da Junta da Comissão
Expedicionária ereta na Ribeira do Itapecuru, no Maranhão”, ainda em 182455, já circulavam
na Corte as notícias sobre aquela resistência.

Assinado por “Um maranhense amante da verdade”, o panfleto Ao Público. Defesa do ex-presidente do
Maranhão. Dois documentos justificando a conduta do ex-governador do Maranhão, Miguel Ignácio dos Santos
Freire e Bruce, fôra publicado no Rio de Janeiro, em 1824, apesar de fazê-lo de maneira negativa, falava das
ações da Junta Expedicionária do Itapecuru. BN, Seção de Obras Raras.
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Neste sentido, nos resta conjecturar que, apesar de ter conhecimento daquela oposição
a Bruce, a seu ver não pareciam ser suficientes para impedir as atrocidades que apontou,
como, por exemplo, o assassinato do Coronel Calheiros e o caso das “distintas Senhoras” que
saíam em busca de refúgio nas residências dos estrangeiros. Entretanto se, como dissemos, na
Bahia as notícias sobre o Maranhão não possuíam uma regularidade, tampouco davam conta
de uma situação duradora - fosse ela de concórdia ou de perturbação -, na Corte as
informações chegavam de maneira muito mais ordinária. Aliás, às vezes, era a partir das
publicações vindas do Rio de Janeiro que as notícias sobre as províncias circulavam entre as
demais. Certa ocasião, quando da ausência de novidades sobre o Maranhão, o Grito da Razão
dizia que dada a falta de informações vindas do Rio de Janeiro sobre aquela província era
possível crer que as coisas estavam bem.
Como se pode ver, a imprensa da Corte se tornou um palco privilegiado para debates
que envolviam a dinâmica política a nível nacional, mas também para as questões de caráter
mais regional. A distância do Rio de Janeiro em relação às Províncias do Norte permitia que
diversos atores fizessem uso da palavra impressa para fazer convencer aos leitores da Corte a
“verdade”. Os lados se opunham na escrita e o debate se acalorava. A análise das escritas ali
publicadas nos permite um olhar mais amplo sobre as disputas políticas que marcaram o
Maranhão nos primeiros anos do pós-independência. Deste modo, como recurso narrativo,
consideramos importante permitir que os homens que viveram aqueles acontecimentos falem,
ainda que por muitas vezes seus discursos acabem por trazer algumas repetições, pois assim
teremos uma melhor dimensão de como eles percebiam a si e à sua época.
O primeiro a quem recorremos é Tiago Carlos de La Rocca, que apesar de ter
publicado apenas em 1828, no Rio de Janeiro, o que foi um retrato do Maranhão nos anos de
1823 e 1824, se faz interessante. Em primeiro lugar, deve-se discuti-lo por ajudar a ter um
olhar mais amplo sobre as muitas acusações que foram direcionadas a Bruce e sobre as quais
discorreremos mais adiante. No folheto Acontecimento Memorável ou defensa do Ilustre
Senador Pedro José Costa Barros, Ex-Presidente da Província do Maranhão, La Rocca
apontou que o governo de Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce fora responsável pelas
muitas tormentas vividas pelos portugueses. Os Decretos de 1º e 2º de abril de 182456 que
determinavam a saída de todos os portugueses, proprietários ou não, foram os maiores
expoentes daquele estado de terror. A reação aos decretos fora geral. Brasileiros e
portugueses, na Câmara Geral do dia 05, unidos contra a medida que podia resultar na total
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ruína da província conseguiram fazer nulas aquelas medidas. Entretanto, “se os Decretos se
anularam, as perseguições não cessaram”, uma vez que os partidários de Bruce, “gente de
cor”, saíam a arrombar as portas dos estabelecimentos comerciais pertencentes a português e
promover espancamentos e assassinatos. “A este estado de miséria sucedeu uma completa
Anarquia” (LA ROCCA, 1828a, p. 20).
Após a soltura de Bruce na ocasião da noite de 4 de junho de 1824, as atrocidades
passaram a atingir indistintamente aos pacíficos Cidadãos, fossem eles portugueses,
brasileiros ou até mesmo estrangeiros. Do que se depreende, mais uma vez, que os conflitos
na Província extrapolavam a dimensão da naturalidade dos indivíduos, encontrando raízes nos
interesses particulares pela tomada do poder. Não à toa o Cavaleiro da Rocca afirmara que
“não havia estabilidade nenhuma dos Governos: um partido deitava a baixo o outro; tudo era
confusão, desordem, matança [...]” (LA ROCCA, 1828a, p. 18).
Na percepção de La Rocca, foram dois os partidos existentes na Província, e
representavam de maneira oposta as duas “Classes Brancas”: “os Portugueses ali
estabelecidos e os Brasileiros natos”. Entretanto, diferentemente das leituras feitas por outros
contemporâneos sobre a natureza da relação no passado entre estes dois grupos, Tiago de La
Rocca entendia que os antagonismos tinham origem num passado recente, a saber, os eventos
da Constituição Portuguesa e a Independência do Brasil. A partir de então principiara o
desarranjo da harmoniosa convivência que sempre deu e era sustentada pelas relações de
parentesco e também por parcerias comerciais.
Para La Rocca, os efeitos negativos das investidas dos partidários de Bruce também
foram sentidos no comércio, quando muitos homens ligados às atividades mercantis estavam
a mandar seus fundos para a Europa e outros tantos, sobretudo portugueses, partiam rumo a
Portugal ou saíram a se refugiar nas embarcações estrangeiras ou ainda nas casas dos ingleses.
Aqui um retrato mais detalhado do que fora vivido naqueles dias:
[...] as casas estavam hermeticamente fechadas, e apenas as quitandas abriam os
postigos para vender algum alimento aos pobres Cidadãos; e como os Pedestres
ameaçavam a cada instante dar o saque à Cidade, assim ninguém se atrevia sair à rua
receando ser assassinado; de todos os lados reinava a maior solidão; bandos de
facinorosos organizados corriam de dia e de noite pelas ruas, e se por acaso
encontravam alguém que lhe fosse suspeito o deixavam quase morte de pancas; o
terror tinha-se apoderado de todos os ânimos; os Ministros do Altar tremendo
cumpriam seus sagrados deveres; enfim, toda a comunicação estava interrompida
entre os desgraçados Cidadãos. Nós desafiamos os mais atrevidos, a imprudentes de
nos desmentirem […] (LA ROCCA, 1828a, p. 20).

Tiago da La Rocca ainda relata expressamente alguns atentados que ocorreram: o
assalto ao Teatro, onde havia morrido “um tal Braga”, o espancamento do lapidário Rodrigues
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que fora “deixado como morto”, o assassinato do francês Mr. Lamazure “a quem quebraram
um braço e a cabeça”, o espancamento de “um inglês” que logo que recuperado retornara à
Europa e o Major Wenceslao de Sá “deixado como morte de cutiladas” (LA ROCCA, 1828a,
p. 20-25).
A Junta Expedicionária do Itapecuru foi registrada como uma tentativa de reação ao
caos promovido pelos partidários do Governo Bruce, quando Cidadãos em situação de
desespero resolveram deixar suas casas e partir em direção ao interior da Província para lutar
por suas próprias vidas e pelo respeito às garantias constitucionais que até ali eram ignoradas
pelo governo, pois os sectários daquele presidente haviam sido enviados ao interior da
Província a fim de incitar as rivalidades entre brasileiros e portugueses, ou até mesmo contra
“seus patrícios que lhes eram suspeitos”. Muitos cidadãos, “proprietários honestos e
honrados” foram acuados por aqueles que associados a criminosos e outros vadios saíram
naquela missão. Assim, a onda de criminalidade que varrera a capital, ao se expandir para o
interior deixava também sua marca: “[…] As devastações, os roubos, os assassinatos que se
cometeram nas Fazendas enchem de horror. Mulheres, filhos, crianças, parentes, amigos,
todos deixavam suas casas e se salvavam nos matos; e se por acaso alguns queria defender
suas propriedades o matavam ou deixavam como morto [...]” (LA ROCCA, 1828a, p. 25). E,
como se não bastasse a situação de abandono em que as mulheres se encontravam por conta
das perseguições e ameaças de roubos, lustros e assassinatos a que seus maridos eram
submetidos, La Rocca denunciava ainda a insinuação que Joaquim da Silva Freire, aliado de
Bruce, havia feito àquele presidente para que recolhesse aos quartéis para servirem de reféns
as senhoras das principais famílias. Esta denúncia fora feita pela “testemunha Sétima” que
depôs na primeira devassa que foi aberta contra Bruce (VELLOSO, 1826a).
Pelo menos mais duas testemunhas naquele inquérito revelaram situações de abuso
sofrido pelas mulheres durante este período. A acusação era de que Noberto João Dourado, na
Vila de Guimarães promovera ataques às mulheres, chegando mesmo a violentá-las diante de
seus maridos (VELLOSO, 1826a).
Apesar de tudo isso, embora o registro que se faz das agruras vividas naqueles tempos
desenhe um cenário de profundo caos, para Tiago de La Rocca a situação se tornava ainda
pior a cada dia. Logo voltou a publicar um novo livreto, Averiguações sobre o escripto
anonimo O Maranhense, publicado contra a Defeza do Senhor Senador Pedro José da Costa
Barros, ex-Presidente da Província do Maranhão, trazendo ainda mais acusações contra
Bruce. Desta feita, talvez movido pela vontade de convencer a todo custo os leitores da Corte,
os números passaram a sofrer uma fortíssima alteração. Agora, ao invés dos 2 já citados casos
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de morte relatados na primeira publicação, asseverava que “morreram de 300 a 400 pessoas”.
Tudo isto aliado ao fato de que a Tropa dos Pedestres, constituída de mulatos, recebera armas
e um soldo de “meia pataca por dia” para assassinarem, roubarem, insultarem publicamente e
perseguirem “como feras” a “Brasileiros natos ou Extra-Atlânticos” [sic] (LA ROCCA,
1828b, p. 26). Nesta publicação, voltou a repetir as inúmeras acusações que já fizera
anteriormente, mas agora trazia como informação nova, a situação financeira da província.
Dizia que era do conhecimento de todos os habitantes do Maranhão que “Bruce gastou na sua
presidência setecentos e setenta e sete contos de réis, e que destes setecentos mil cruzados se
empregaram na destruição dos seus compatriotas” (LA ROCCA, 1828b, p. 26).
Quem também se fez ouvir na Corte foi José de Araújo Cantanhede, que narrou a
situação da província, que tão logo Bruce assumiu a presidência, mergulhou então na mais
“escandalosa anarquia”, tudo favorecido pelo Governo: “Quem não tremeu nesses dias de
sangue e de luto? Quem julgou seus dias de segurança? Desapareceu a imunidade das casas de
Comércio; invadiram-se lares dos Cidadãos mais pacíficos; perigou a honra, a vida, a fortuna,
a probidade [...]”. Cantanhede afirmava que por mais que Bruce se defendesse ou negasse sua
participação nos crimes cometidos durante seu governo, jamais seria ele capaz de fazer
reviver Estevam Gonçalves Braga, o Tenente Coronel Calheiros ou muitos outros que foram
assassinados a seu mando. Nem tampouco retornariam as riquezas em moedas, mobílias e até
mesmo em fazendas que Bruce dispunha e que foram todas usurpadas aos ricos proprietários
que, a exemplo dele próprio, ousaram se opor a Bruce. No seu caso, em específico, José
Cantanhede de Araújo dizia estar sendo vítima da vingança de Bruce, pelo fato de ter sido
presidente da Câmara Geral do 1º de julho de 1824, que, pela segunda vez, determinou a
prisão de Bruce e da Junta que governava a província. Todavia, o que se viu, ainda segundo
Cantanhede, foi que Bruce, tão logo que recuperou o poder, fez valer sua vingança e tratou de
enviar 60 Pedestres para levá-lo preso. E, como se não bastasse, determinou ainda que suas
lavouras fossem incendiadas, deixando sua família reduzida à fome e à miséria. Para piorar, já
na prisão, um atentado quase lhe tirara a vida (CANTANHEDE, 1825a, p. 2-6, passim).
José de Araújo Cantanhede não poupou críticas a Bruce a quem chamou de “velhaco,
revolucionário, matador, Cigano, espancador, inimigo encarniçado dos Brasileiros nascidos
em Portugal; e para ser em tudo herói de casta, amigo de tirar o que não é seu”
(CANTANHEDE, 1825b, p. 3). Os adversários de Bruce, quando no Rio de Janeiro, recorriam
à imprensa como forma de não deixar que aquele ex-presidente passasse despercebido ou que
não se conhecessem os crimes que cometera. Se o Maranhão já conhecia a “posição horrível”
de Bruce, agora era a vez da Corte. Motivação análoga foi alegada por Burgos quando,
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também na Corte, escreveu ao público fluminense denunciando que a Junta do Governo do
Maranhão estava mandando para fora da província uma grande quantidade de cidadãos
honrados, sob a acusação de terem cometidos supostos crime que, a seu ver, não passavam de
suposições: “Saibam os honrados Patriotas Fluminenses que a Junta do Governo do Maranhão
tem posto ausente grande parte dos principais Cidadãos da Província, que andam fugidos por
crimes supostos”. (BURGOS, 1824).
Entretanto, de todos os folhetos publicados no Rio de Janeiro em acusação a Bruce,
um, em especial, resolveu fazê-lo recorrendo à ironia. O anônimo, Petisco oferecido ao
inocentíssimo Bruce, por um seu amigo velho, retoma todos os crimes que já foram imputados
a Bruce, mas o faz sempre em um tom sarcástico. Já de início afirmava que estando Bruce em
um lugar onde ninguém o conhecia, cabia aos que vinham do Maranhão falar a seu respeito. A
par das denúncias que ganhavam corpo na imprensa da Corte, se perguntava: “Vm.
Criminoso? Vm. Assassino? Vm. Republicano? Vm. Lad...? Perdoe a esses malvados. Se a
inocência, se a Justiça, se a Fidelidade se perdessem, ninguém a procuraria noutra parte fora
das suas algibeiras”. Dizia que Bruce não havia descansado um só instante, sempre se
mantendo atento aos seus dois empenhos: “fazer a transplantação das riquezas, que para maior
segurança se tiravam das casas dos particulares para as suas gavetas” e “ resumir a compêndio
a obra grande dos Portugueses existentes no Maranhão”. Bruce na verdade não passava de um
homem com “coração de pomba”. Sentimental, por vezes fora visto chorar sempre que não
cumpriam à risca suas ordens, sobretudo, quando se tratavam dos lustros. Mas não devia se
preocupar com as calúnias, pois o mundo andava mesmo às avessas. Por isso, um homem tão
digno, estava ainda padecendo quando podia já estar aos pés de São Miguel “para poder tomar
lugar na balança primeiro que todos os inocentes da sua laia”. Os ataques à Vila de Alcântara,
sempre presente nas falas dos inimigos de Bruce, também foram lembrados por aquele autor :
“ Vm.

temia que Alcântara, nessa época rica, e farta, se opusesse às suas providências

argentinas: os ricos ali tinham uma vida longa; Vm. não se queria degradar passando de
Presidente a Dizimeiro; e por isso mandou fazer ali uma Limpeza Democrática”. Por fim,
aconselhava-o a não voltar ao Maranhão, pois este havia mudado (PETISCO..., 1825, p. 2-6,
passim).
Ainda no Rio de Janeiro outras inúmeras peças foram publicadas em acusação e defesa
de Bruce. Entretanto, talvez o maior opositor daquele ex-presidente tenha sido Domingos
Cadáville Velloso, o Padre Cascavel. Segundo este padre, Bruce foi o maior responsável por
todas as desgraças que acometeram a toda a gente da província, sobretudo aos negociantes e
ricos fazendeiros que viram a paralisação da navegação, comércio e agricultura na província.
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Na obra Bruciana, época horrível no Maranhão, buscava comover os leitores da Corte com
relatos construídos num estilo um tanto quanto poético, mas que dava conta de um cenário de
total anarquia. À noite, dizia ele, os bandidos saíam às ruas a praticar arrombamentos e
saques. “Escutavam-se com pungente dor os lastimosos gemidos dos Portugueses lustrados
até expirarem nas ruas públicas” (VELLOSO, 1825a, p. 4, 5).
Não deixou de relatar também os casos em que a fuga para o meio do mato
representava a única alternativa para aqueles que pretendiam escapar: “ali, Mães desoladas
deram à luz o fruto de sua união conjugal, sem terem a consolação de poderem apresentar os
filhos a seus Pais, que, ou gemiam em prisão, ou vagavam sobre os mares”. A exemplo de
Tiago Carlos de La Rocca, Padre Cascavel registrou a ação dos emissários de Bruce que
partiram rumo ao interior da Província, praticando toda a sorte de abusos contra os seus
desafetos. Em específico, na “opulenta e comerciante” vila de Alcântara, mereceu destaque,
para além de denúncias de saques e lustros, o assassinato do Tenente Coronel Calheiros. De
nada adiantam as súplicas daqueles “velhos honrados, antigos Comerciantes”, que mesmo
“Cidadãos tranquilos, já Brasileiros”, ofereciam as suas riquezas em busca da clemência que
não lhes foi oferecida. As vilas de Viana, Munim, Caxias e outras ainda teriam a mesmo
destino (VELLOSO, 1825a, p. 6).
Interessante observar como o padre Cascavel já possuía uma percepção da cidadania
um tanto diferente de alguns dos seus contemporâneos, quando denunciava que para Bruce e
seus partidários o fato de esses “portugueses” já terem aderido à causa independente não os
obstava de executar suas maldades. Ao destacar que aqueles cidadãos “já” haviam se tornado
“brasileiros”, transparece uma mínima percepção de cidadania como fruto de uma escolha, de
uma vontade de pertencimento e não como algo pronto e acabado. Para ele, os europeus, por
mais que tivessem passado pelo rito do “Batismo político, isto é do juramento prestado à
causa da Independência”, permaneciam eternamente à vista de Bruce como pecadores,
condenados pelo que era seu pecado original, o “lugar do seu nascimento” (VELLOSO,
1825b).
Padre Cascavel manifestou seu incômodo com a possibilidade de Bruce escapar da
punição pelos seus crimes, razão pela qual falava ao “incorruptível Tribunal da OPINIÃO
PÚBLICA”, “esse Tribunal terrível, temido mesmo dos mais opulentos Soberanos” que, a seu
ver, já se encontrava convencida. Na verdade, seu motivo para a descrença nos Tribunais
legais se sustentava no fato de que a 1ª Devassa que fora aberta para apurar os crimes que
foram cometidos no Maranhão com a anuência do Governo, acabara de ser julgada nula pela
Portaria da Secretaria d'Estado dos Negócios da Justiça, de 9 de Agosto de 1825, por um erro
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processual. A abertura havia se dado sem a permissão do Imperador, portando, apesar de já se
ter ouvido muitas testemunhas, ficava invalidada em todo o seu teor. Por suspeitar que Bruce
estivesse se movimentando para transformar em testemunhas de defesa os mesmos homens
que, entendidos como seus aliados, haviam sido corréus naquele processo, Cascavel julgou
importante divulgar os nomes de todos eles:
Capitão José Francisco Gonçalves da Silva, Pedro Miguel Lamagner, o Tenente
Coronel José da Silva Raposo, Manoel José de Medeiros, o Ajudante José Alexandre
da Silva Lindozo, Norberto João de Deus Dourado, Antônio José de Lemos, por
alcunha = o Cavalo =, Joaquim Antônio de Lemos, José Lopes de Lemos, Sysnando
José de Magalhães, Joaquim da Silva Freire, o Capitão Joaquim de Seixas Correa,
por alcunha = Cabeça de porco =, Francisco das Chagas Gamboa, Fernando Antônio
Gamboa, Raymundo João Pereira de Cárceres e Albuquerque, por alcunha o = Buxo
=, o Capitão Antônio Benedicto Bernardes, João Alexandre de Lemos, José
Inocêncio Fernandes, Carlos Felippe, por alcunha o = Sapo =, o Sargento Fanha, o
Capitão de pedestres Valentim, José Jansen Lima, o cabo, ou soldado Artiman, o
Alferes de pedestres Pocidonio José, Miguel Foicinha, hum Gaforina, Caetano
Rodrigues Chaves, sapateiro, Gabriel, barbeiro, João, e Antônio marceneiros, José
Correa, José João Fama, Aleixo, filho de um alfaiate do mesmo nome, de Alcântara
(VELLOSO, [182-?], p. 2-7, passim).

Cadáville resolveu ainda publicar parte dos depoimentos de algumas testemunhas que
foram ouvidas durante aquela Devassa considerada nula pelo Ministério. De modo geral, as
denúncias giravam em torno de alguns dos nomes que citamos acima, sempre apontados como
se agissem a mando ou ainda com a anuência do Presidente Bruce. Por mais que não
tenhamos tido acesso a todos os depoimentos – foram pelo menos vinte e oito –, os trechos
publicados pelo Padre Cascavel referentes às falas de oito testemunhas, possibilitam inferir
algumas questões. Da análise daqueles depoimentos, pode-se perceber que as acusações
giravam em torno de sete temas principais: as tendências republicanas de Bruce (citado por 2
testemunhas); promoções que foram concedidas pelo Governo aos seus sectários (citado por 2
testemunhas); o desrespeito à Constituição e/ou ao Imperador (citado por 3 testemunhas); a
ausência de liberdade de Imprensa (citado por 3 testemunhas); expulsões, degredos e os
Bandos de 1º e 2 de abril (citado por 5 testemunhas); que homens de cor foram armados a
mando do governo para cometer crimes (citado por 7 testemunhas); e, por fim, lustros,
roubos e assassinatos (citado por todas as testemunhas). Atente-se que todas estas questões
extrapolavam qualquer barreira que diga respeito à condição de “brasileiro” ou “português”.
Única exceção, mas com algumas ressalvas, ficava por conta das que giraram em torno da
publicação dos Bandos de abril, mas que por vezes nos depoimentos se misturavam com o
terem sido “muitos cidadãos” expulsos para o Pará. Destaque-se também o fato de que as
acusações que tiveram maior repetição por parte dos depoentes foram aquelas que de alguma
maneira representavam ameaças à vida, à integridade física e às propriedades. Todas elas

55

associadas ao fato que “os brancos, e todos aqueles que tinham interesse no sossego público”,
“os cidadãos pacíficos”, encontravam-se à mercê de “homens de cor, criminosos, e alguns
escravos” (VELLOSO, 1826a).

Marcelo Cheche Galves lembra que no contexto da

Independência:
O medo de outro Haiti, mesmo compreendido como metáfora de subversão da
ordem, delineou, no âmbito das relações entre a província e o Rio de Janeiro, os
limites do apoio imperial ao governo de Miguel Bruce; internamente, as disputas
políticas entre os grupos provinciais foram permeadas pelo risco de estabelecimento
da “anarquia”, temor presente nos impressos […] (GALVES, 2007, p. 7).

Assim, ainda que presentes nas denúncias e muitos outros relatos que trataram da
participação dos “homens de cor” nos conflitos que se desenvolveram no Maranhão, deve-se
ter em mente a observação feita por Mathias Röhrig Assunção de que apesar do temor das
elites maranhenses de uma revolta como a haitiana, “o Maranhão não era o Haiti. Os
portugueses do Maranhão não foram todos expulsos ou mortos. A revolta escrava não logrou
generalizar-se” (ASSUNÇÃO, 2005, p. 377). Aliás, em se tratando das acusações referentes a
Bruce ter se valido da força armada dos “homens de cor”, em momento algum se tem
qualquer indicação de um movimento orquestrado nesse sentido. A despeito das denúncias de
uma anarquia generalizada, certa ordem [comando] continuou a existir e ela estaria pautada
em Bruce.
Como vimos há pouco, para além das denúncias feitas por Tiago Carlos de La Rocca,
Padre Cascavel e José Cantanhede, o Diário Fluminense, por vezes replicado pelo Grito da
Razão, também retratou as calamidades vividas pela Província do Maranhão nos tempos em
que Bruce estivera no comando. De todos os crimes que foram cometidos, o assassinato do
Tenente Coronel Francisco Lopes Calheiros foi o que recebeu maior destaque. O Diário
Fluminense narrou a ocasião em que os opositores de Bruce recorreram ao imperador para
denunciar este e os outros crimes que estavam acontecendo no Maranhão. Se, para além dos
mecanismos oficiais de comunicação entre o governo provincial e as esferas administrativas
do império, logo após a adesão à Independência, Bruce e a Junta do Governo tentaram, sem
sucesso, enviar emissários para relatar pessoalmente a D. Pedro I os acontecimentos que
tomaram a Província naqueles últimos tempos, a Junta Expedicionária do Itapecuru
conseguiu, de fato, que dois representantes chegassem até a Corte, onde expuseram a sua
versão da história. Na ocasião, os irmãos Quintanilha, escolhidos para tal missão, apesar de se
identificarem como representantes dos interesses dos “Constitucionais” da “Província inteira”,
permitem antever desde o início de seu relato uma clara preocupação em não serem
percebidos como representantes de uma facção ou ainda de um grupo de rebeldes. Na
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tentativa de legitimar suas ações, reclamavam para si o papel de defensores das Leis e da
ordem constitucional que estavam a lutar contra a tirania de “um punhado de déspotas”
(DIÁRIO FLUMINENSE, nº 9, 13/01/1825, p. 35).
Às corriqueiras denúncias dos lustros, roubos e assassinatos, acrescentaram-se as de
que muitos dos “satélites” de Bruce, como prêmio por suas maldades, “apareceram
condecorados com Patentes e remunerados com rendosos Ofícios” 57. Esta acusação, aliás, fora
por vezes repetidas pelos opositores de Bruce, como no panfleto Ao respeitável Público (...)
resposta ao papeluxo bruciano..., que o Padre Domingues Cadáville Velloso publicou no Rio
de Janeiro, quando acusava Bruce de querer tomar para si o poder do Imperador ao conceder
títulos de desembargador e até mesmo de constituir Coronéis, a alguns daqueles homens que
faziam parte de sua facção (VELLOSO, 1826b). E também esteve presente em alguns dos
depoimentos das testemunhas que foram ouvidas durante a primeira devassa que se levantou
no Maranhão para julgar os crimes cometidos por Bruce e seus partidários, como, por
exemplo, a de nº 2 que afirmou ter sido do conhecimento de todos, que os homens à frente
daquelas desgraças, longe de serem punidos, acabaram sendo agraciados com ofícios e
patentes (VELLOSO, 1826a).
Assim como fizeram outros tantos acusadores de Bruce, grande parte das queixas
apresentadas por José Thomaz da Silva Quintanilha e Sebastião José da Silva Quintanilha
girava em torno do desrespeito aos direitos constitucionais dos cidadãos que mesmo não
sendo inimigos do Brasil, viram “por acaso a luz em Portugal”. Todavia, mais do que um
mero recurso retórico, a menção à Constituição deve ser entendida como um apelo, um pedido
de socorro àquele que poderia remediar “os males de uma Província inteira”. Pouco dias
depois, seguindo mesma linha argumentativa, a Câmara da Vila de Alcântara, por intermédio
de Leocádio Ferreira Gouvêa Pimentel, lembrando-se dos “Capitalistas mortos” naquela vila,
também invocava a Constituição e reiterava a fidelidade eterna ao Imperador: “Não; os meus
constituintes jamais reconheceram outro sistema de Governo diverso daquele que juraram
abraçando o Liberalíssimo Projeto de Constituição oferecido por S. M. I.” (DIÁRIO
FLUMINENSE, nº 12, 17/01/1825, p. 46-47).
Em outras duas ocasiões, o Diário Fluminense voltou a tratar das denúncias contra
Bruce. Na primeira, em abril de 1825, estampou na integra a Ata da Sessão da Câmara de
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A despeito desta denúncia, em 22 de fevereiro de 1825, por intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios
da Marinha, D. Pedro ordenou que Manoel Telles da Silva Lobo, presidente interino do Maranhão que substituiu
Bruce logo após ter sido deposto por Lord Cochrane, encaminhasse ofício ao Ministro e Secretário de Estado dos
Negócios da Guerra e ao 1º Almirante Marquês do Maranhão, cópia de todas promoções que Bruce teria feito
para os diversos Corpos da Província (DIÁRIO FLUMINENSE, nº 47, 01/03/1825).
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Itapecuru, de 25 de setembro de 1824, quando a Junta Expedicionária foi reconhecida como
novo governo. Na ocasião, denunciavam os ataques contra cidadãos e as desastrosas
consequências para o comércio: “As casas de Negócio se têm visto escaladas com estrepito a
machado para se matar e roubar impunemente, sem deixarem nenhuma coisa alguma aos seus
Proprietários” 58. Razão pela qual a cidade de São Luís estaria “coberta de luto”; na segunda,
publicada no mês seguinte, trazia um documento em que “Os Habitantes do Mearim”
reiteravam as outras tantas acusações contra Bruce e chamavam a atenção para duas terríveis
marcas daquele despótico governo, a vocação para o sistema republicano e a sua associação
aos “negros pedestres”, que na ocasião dos já referidos Bandos de 1º e 2º de abril, “contando
já como certa a saída dos Europeus, dispunham de suas casas e fazendas como suas,
repartindo-as entre si”. Como já dissemos, nos discursos estava sempre presente o temor de
verem se repetir “as cenas de S. Domingos” (DIÁRIO FLUMINENSE, nº 105, 13/05/1825, p.
421-422).
A imagem de Bruce republicano e amigo dos negros não fora tão somente construída
nas acusações que seus adversários levaram à Corte. Ainda no início de janeiro de 1824, o exredator do Semanário Cívico, da Bahia, Joaquim José da Silva Maia, a bordo do Bergantim
Nelson, que saíra de São Luís em 19 de novembro de 1823 e chegara a Portugal no início de
janeiro, ao fazer sua leitura sobre a divisão que existia no seio da sociedade maranhense
também fez referências àquelas duas questões. Segundo ele, eram dois os partidos existentes:
um que pregava a união com Portugal e o outro que era pela Independência do Brasil. Este
último, por sua vez, dividia-se ainda em dois grupos, os “Imperiais, que queriam aderir ao Rio
de Janeiro, e os outros que desejavam governo democrático, e fomentar desordens para
completar seus sinistros fins” 59.
Chama-nos a atenção o modo como representou a composição social daqueles dois
partidos que compunham a sociedade maranhense. O favorável à manutenção dos laços com
Portugal era um grupo sólido e sem divisões, uma vez que formado por “todos os naturais da
Europa” e que, como não se não bastasse, contava ainda o apoio de “alguns Brasileiros mais
conspícuos”. Em contrapartida, o dividido partido pró-independência, além de não conseguir
ter a adesão de todos os nascidos no Brasil, também lhe faltava coesão na defesa de uma
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mesma bandeira. E, de forma depreciativa - revelando aqui o olhar das elites que viviam
alarmadas pela ameaça de uma sublevação negra -, Joaquim José da Silva Maia afirmava que
para além dos “naturais do Brasil”, este partido pró-independência era composto por “todos os
homens de cor”. Estes, dizia ainda, estavam associados à Junta que governava o Maranhão,
cujo presidente era Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce, acusado por seus adversários
políticos de trabalhar secretamente pela instalação de uma República. Assim, sob a tutela de
um governo despótico, “insultaram a muitos Europeus, espancando e roubando a uns e
matando a outros” 60.
A fala de Silva Maia aponta para um dado muito importante, o alcance das questões
políticas do Maranhão para além do Atlântico. Ressalte-se que depois dos acontecimentos que
marcaram a província a partir de julho de 1823, foi grande o número de portugueses que
deixarou o Maranhão, ou por determinação legal ou por motivos outros como o medo do
futuro incerto ou a falta de meios para manter o sustento de seus familiares.

1.2.2 “Por aqui corre que o Maranhão está em anarquia”: os relatos chegam a Portugal

Se por um lado os europeus saíam de São Luís levando consigo tudo que fosse
possível em termos de bens, após 2 ou 3 meses de viagem, desembarcavam em Portugal
levando também relatos diversos sobre o estado de anarquia e desordem em que se encontrava
aquela província. Sem dúvida, muito dessa imagem de caos generalizado foi marcada pela
alusão aos negros andarem armados, como registrou Francisco António de Miranda, quando
comunicou ao Conde de Subserra a entrada do Bergantim Português Resolução, em 9 de
setembro de 1824, trazendo 19 passageiros “fugidos à fúria de Negros Caboclos”. As
informações coletadas a partir do depoimento do mestre João Gomes da Luz retratavam os
últimos acontecimentos envolvendo José Felix Pereira de Burgos e a criação de uma força de
oposição a Bruce no interior da Província. Dizia que um grande número de tropas se
ajuntavam no interior para tomar a Capital que se encontrava protegida apenas por um
contingente de 500 a 600 homens “de Tropa insubordinada que arrombam portas, roubam e
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matam”. Era neste estado de total anarquia que se encontrava aquela província que breve se
tornaria “um projeto de Negros se lhe não acudir 61”.
Entretanto, mesmo antes daqueles últimos acontecimentos, o Tenente do Regimento de
Infantaria de Linha do Maranhão Antônio Carneiro da Silva Junior, recém-chegado do
Maranhão, em 30 de novembro de 1823, já relatava o estado de anarquia que se estabelecera
no Maranhão depois que ali se declarou a Independência. Dizia que desde quando chegara ali,
em meados de abril daquele mesmo ano, o sossego sempre reinara. Situação que se alterara
após a chegada de Lord Cochrane e da consequente adesão do Maranhão à Independência.
Interessante destacar que para aquele Tenente, o desarranjo se deu não entre favoráveis e
contrários à adesão, mas sim entre “partidos pela mesma independência”. No que resultou na
tentativa de expulsar da Província todos os portugueses que ali viviam. Motivo pelo qual
muitos destes passaram a viver escondidos até que pudessem sair para Portugal. O clima geral
predominante na cidade de São Luís era de insubordinação e desrespeito às autoridades.
Assim como ele, outros portugueses foram obrigados a sair pelo mar 62.
No dia seguinte, o intendente José Joaquim da Rosa Coelho também registrou a
chegada daquela embarcação que sendo de propriedade do português José Adrião da Rocha
fora tomada por Cochrane que, posteriormente, obrigou ao mesmo Rocha comprá-la. Trazia
consigo a guarnição da “Borges Carneiro”, embarcação que, também pertencente a português,
fora de igual maneira apreendida pelo Lord britânico. No relato que fez, Rosa Coelho também
deu conta das perseguições que estavam sofrendo os portugueses. Entretanto, se o Tenente
Antônio Carneiro da Silva Junior atribuía à chegada de Cochrane o início dos males das
desavenças ocorridas na Maranhão, o intendente oficiava que, de acordo com o apurado, após
a saída daquele a província ficava na “perfeita anarquia”. Ainda de acordo com seu relato,
quando perguntado ao Mestre se no Maranhão se tinha conhecimento dos últimos
acontecimentos em Portugal (provavelmente sobre o restabelecimento dos poderes de D. João
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VI), respondeu que sim, mas que ao invés de qualquer demonstração de regozijo, houve uma
maior perseguição aos portugueses 63.
Outro que também comunicou sobre o que se passava no Maranhão foi o Tenente
Coronel Joaquim José da Costa Portugal, que partira de São Luís em novembro de 1823. Ao
tratar das atrocidades que estavam sendo cometidas contra os “que tinham a desgraça de
terem nascido no território de Portugal”, razão pela qual estavam obrigados a mendigar com
suas famílias, também denunciou os motivos para a anarquia que dominava a Província,
“todos querem governar-se”64.
Já em 13 de fevereiro de 1824, Francisco Antero de Miranda remete ofício ao Ministro
da Guerra e Marinha, o conde de Subserra, informando da chegada, na noite anterior, do
bergantim português São José Bela Aliança, que tendo saído do Maranhão por volta de 10 de
dezembro do ano anterior, trazia além das cargas de arroz e algodão, notícias em alusão à
ordem das coisas. A bordo vinham ainda 15 passageiros, sendo alguns destes oficiais das
Tropas de Linha daquela província. Francisco Adrião da Rocha, o mestre da embarcação,
dizia que a capital gozava de algum sossego, promovido em grande medida pela presença de
uma corveta inglesa, única embarcação de guerra existente naquele porto, que trazia um
pouco de segurança aos europeus. Contudo, no interior da província permaneciam as
desordens e perseguição “a tudo que é europeu, onde [se] tem matado muita gente”, aliás,
mesmo na cidade os assassínios estavam acontecendo. Completava, “não se pode fazer ideia
do tratamento e comportamento daquele povo para com os Europeus” 65.
Todavia, para além destes registros, outras duas informações ali relatadas revelam
questões que requerem uma maior atenção. Por um lado, manifestavam-se as incertezas
quanto ao futuro político do Maranhão onde, segundo “um oficial de artilharia” que também
estava naquela embarcação, seus habitantes apenas se serviam naquele momento do nome do
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Imperador, mas que “antes de pouco tempo se filiaram a uma República Livre” 66. Note-se que
este “oficial” reproduz em certa medida a mesma observação feita por Joaquim José da Silva
Maia quando analisava a composição social do partido que no Maranhão era favorável à
Independência.
Diga-se de passagem, não fora este “Oficial de artilharia”, nem tampouco Silva Maia
que primeiro associou a “causa brasileira” ao republicanismo ou ainda de caos, anarquia e
democracia. Ainda em agosto de 1823, a exemplo do que fizera em ocasiões anteriores, o
Bispo Nazaré escrevendo a D. João, dizia ter certeza de que os brasileiros aliados ao projeto
emancipacionista capitaneado pelo Rio de Janeiro, não se moviam pelo partilhar de um
sentimento comum de pertencimento a este novo sistema. Para ele, nem Imperador, nem Rei,
atendiam aos intentos dos brasileiros que, na sua maioria, seriam partidários de uma
inclinação republicana e que tão somente aguardando o momento para “todos se declararem”,
o que poderia logo acontecer caso “a Constituição que se está formando no Rio de Janeiro
lhes não agradar” 67. Este mesmo argumento foi apresentado pelo clérigo quando aconselhou
D. Pedro a “enterrar a independência” assim como ele “enterrou a Constituição”.
Veja que o espírito dos povos é todo republicano, e aqueles que os dirigem
conhecem bem a fraqueza do Rio de Janeiro e a nenhuma vantagem que de lá tiram,
servem-se do nome de V. Majestade para reunirem a gente da plebe e a terem
debaixo de suas ordens, e quando lhes convier, ao primeiro rebate clamarão todos a
uma voz – Vivam os republicanos unidos e acabe para sempre o Imperador68.

Importa lembrar que este Bispo, quase dois meses depois de ter sido proclamada a
Independência em solo maranhense, ainda permanecia fiel à autoridade de D. João VI a quem
chamava de seu “legítimo Soberano” 69, razão pela qual o governo civil, em cumprimento ao
que determinava o Decreto de 18 de setembro de 1822 70, determinou que até novembro ele
saísse da cidade “e de todo o Brasil 71”. Pouco antes de partir para Portugal, em carta enviada a
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D. Pedro, dizia que no Brasil “independência e desgraça são palavras sinônimas”.
Argumentava que D. Pedro não tinha conhecimento das inúmeras desgraças que têm
devastado o território compreendido entre a Bahia e o Maranhão, caso contrário não assinaria
os inúmeros decretos que têm por finalidade exterminar e sacrificar muitos dos seus vassalos.
Para aquele Bispo a Independência era movida por razões de interesses particulares e também
o era por motivações políticas que se distanciavam do Império de D. Pedro.
Outra questão de maior destaque dentre as noticiadas por Francisco Antero de Miranda
relativas à chegada do bergantim português São José Bela Aliança, é a referência que faz ao
comércio, registrado como “totalmente perdido por falta de embarcações” 72. Todavia, para
que se compreenda as razões deste colapso no comércio maranhense, que a falta de
embarcações fora capaz de ocasionar, se faz necessário alguns apontamentos. Primeiramente,
importa ressaltar que a mola estrutural das atividades econômicas em São Luís girava em
torno das transações comerciais Maranhão-Portugal. Gabriel Langie Pereira, comentando
sobre a realidade de Belém e São Luís, destacou que “no momento da crise política, as
ligações comerciais com as praças portuguesas ainda eram deveras intensas, sendo os
negociantes locais, em sua quase totalidade, subordinados aos capitais mercantis e as direções
dadas ao mesmo pelos negociantes de Portugal” (PEREIRA, 2009, p. 265). De modo geral, os
negociantes do Maranhão, por não se arriscarem no “jogo mercantil com capitais próprios”,
constituíam-se em “simples comissários”, enviando para Portugal os gêneros de ali solicitados
e recebendo os que lá eram enviados. De modo que não fica difícil entender que qualquer
alteração de ordem política ou não que viesse a impedir a ligação entre esses dois eixos,
significaria um colapso na economia maranhense. Por outro lado, a ruptura desse comércio
também representava perdas significativas para Portugal, como se pode verificar no registro
que o Conselheiro Manoel José Maria da Costa e Sá fez ao ministro e secretário de estado da
Guerra, conde de Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte Real, em outubro de 1823, quando
depois de analisar a situação do Maranhão após a capitulação promovida por Cochrane, assim
definiu a situação do comércio entre Maranhão e Portugal: “Estão quebradas e corrompidas as
relações comerciais entre Portugal e o Maranhão, e o mesmo desgraçadamente sucede a

71

Ofício da Junta do Governo ao Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré, em 15 de setembro de 1823. BN,
Seção de Manuscritos, II 32,17,53.
72

Ofício de Francisco Antero de Miranda para o ministro da Guerra e Marinha ..., Arquivo Histórico
Ultramarino, CU_009, Cx. 177, D. 12777.

63

Pernambuco, isto é estão paralisadas as interações talvez de mais da 3ª parte do comércio que
fazíamos com o Brasil” 73.
De sorte que, o rompimento daquele intenso comércio só se deu a partir do momento
em que chegam a Portugal as primeiras notícias dando conta da adesão do Maranhão à
independência e da política de Cochrane em relação às propriedades de portugueses não
residentes no Maranhão, no que resultou no apresamento de inúmeras embarcações que
estavam aportadas em São Luís, e também de todas as que haviam saído de Portugal antes de
13 de outubro, data em que as novidades sobre a adesão do Maranhão à Independência
alcançaram Portugal, com a chegada dos soldados das tropas portugueses e a guarnição do
Brigue D. Miguel (GAZETA DE LISBOA, nº 245, 16/10/1823). Já no dia 18, as primeiras
informações sobre apresamento de embarcações por parte de Cochrane foram publicadas na
Gazeta de Lisboa (nº 247, 18 de outubro de 1823).
Mas as notícias nem sempre chegavam diretamente a Portugal. Foi assim que em 8 de
novembro de 1823, a Gazeta de Lisboa dedicando-se às notícias referentes à Grã-Bretanha,
apontou o recebimento de cartas vindas do Brasil, de 30 de agosto, concernente à atuação de
Cochrane no Maranhão. Todo o corpo do texto é recheado de termos em destaque que num
jogo de palavras antagônicas, ironiza o que fora o discurso oficial de Lord Cochrane em
oposição ao que seria a sua verdadeira face: “Parece que S. Exc. com todo o seu amor pela
Liberdade não se esquece do importante objeto de sacar dinheiro” (grifos do autor). Falou do
apresamento de propriedades dos portugueses que depois por um ato de sua “generosidade”
podiam ser resgatadas pela “metade do seu valor”. A carta transcrita era de 29 de Agosto e
fora escrita por uma pessoa “de nação Inglesa”, que testemunhara a atuação de Cochrane no
Maranhão, relatando dentre outras coisas os efeitos imediatos da presença daquele Almirante
para o comércio. Além de tomar para si “todas as embarcações Portuguesas, porém até insiste
em receber duas terças partes da propriedade que se acha na Cidade, que pertença aos
Portugueses que se acham na Europa” (GAZETA DE LISBOA, nº 265, 8/11/1823). Por fim,
atestava a estagnação do Comércio em virtude das proibições de saída de qualquer navio
daquele porto.
Em 15 de dezembro, ainda da Grã-Bretanha, chegaram novas notícias sobre Cochrane
e o Maranhão. Desta vez relatava o aprisionamento do Navio Nova Delfina que havia chegado
a São Luís em 25 de agosto e anunciava ainda que os navios Pombinha, Bella Aliança,
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Caçadores, Nelson, Glória, S. J. das Laranjeiras e Doninha estavam à venda (GAZETA DE
LISBOA, nº 296, 15/12/1823).
O impacto daquelas notícias no comércio entre Maranhão e Portugal pode ser
verificado a partir da análise da movimentação de embarcações entre São Luís e Portugal,
obtida por meio do cruzamento dos dados coletados em documentos do Arquivo Histórico
Ultramarino, e do registro de entrada e saída dos Portos publicados pela Gazeta de Lisboa e
pelo O Conciliador.
Gráfico 1 - Movimento de embarcações Maranhão-Portugal / Portugal-Maranhão entre
1821-1825
30
25

20
15
10
5
MA - PT

0

1821

1822

PT - MA

1823 até 1823
28/07
após
(MA) e 28/07
13/10 (MA) e
(PT)
13/10
(PT)

1824

1825

Fonte: AHU_CU_009; Gazeta de Lisboa e o Conciliador

Do gráfico acima é possível inferir algumas questões. Entre janeiro e 13 de outubro de
1823, tivemos 14 embarcações saindo de Portugal para o Maranhão e 19 do Maranhão para
Portugal. Após aquela data, apenas 2 embarcações aparecem como previstas para saírem de
Portugal com destino ao Maranhão, a Brigue Escuna Dido, em 15 de novembro74, e o Navio
Orfeo, que deveria partir no dia 30. Aliás, a Dido pertencia ao 1º Escriturário da Fazenda do
Maranhão, o “português75” Manoel José de Medeiros, que residente no Maranhão, tratou de
74
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tornar-se “brasileiro” ao fazer seu juramento de fidelidade a D. Pedro I e à independência, a
bordo daquela embarcação, em 1 de janeiro de 1824 (ARGOS DA LEI, nº 31, 22/04/1825).
Quanto ao Navio Orfeo, tratava-se de um mercante inglês, nação que dominava a parte do
comércio maranhense que não estava nas mãos dos portugueses.
Contudo, se foram apenas aquelas duas as embarcações a sair de Portugal com destino
ao Maranhão, temos o registro de 6 embarcações chegando a Portugal vindos daquele porto.
Todas traziam a bordo passageiros e notícias referentes ao estado em que se encontrava a
província do Maranhão e, não resta dúvida, que não obstante comunicarem a saída de
Cochrane do Maranhão, elas desencorajavam tanto o Governo como os negociantes a enviar
embarcações ao Maranhão. Este estado de coisas permaneceu inalterado pelo menos até
fevereiro de 1824.
Ainda no mês de janeiro novidades chegavam, e a Gazeta de Lisboa publicou a
seguinte notícia:
Pelo Navio Sociedade Feliz, entrado a 16 do corrente com 69 dias de viagem, vindo
do Maranhão, onde foi resgatado, vieram vários passageiros, e entre eles alguns
Negociantes com suas famílias, que, fugindo à barbárie e anarquia que ali reina, se
dão por felizes em chegarem à Pátria com as vidas. […]
O Capitão disse: que no Maranhão reinava uma perfeita anarquia, promovida pela
Tropa, e auxiliada pelo Governo. Que os Europeus eram ali maltratados por todas as
formas, sendo inclusivamente roubados, sem exceção de pessoa alguma. Disse mais,
que a 19 de Setembro partira daquele Porto Lord Cochrane a bordo da Nau = Martin
de Freitas = levando em conserva a Galera Pombinha de Lisboa; mas que se
ignorava o seu destino. Traz grande número de Cartas avulsas (GAZETA DE
LISBOA, nº 17, 20/01/1824, p. 72).

É bem verdade que os relatos indicando um estado de anarquia e barbárie reinantes na
província do Maranhão provocavam pesar entre os cidadãos do Reino, mas até ali nada disso
era novidade, visto que já de outros tempos as informações que chegavam, não só diretamente
mas também por intermédio da Grã-Bretanha, sinalizavam um ambiente desfavorável para os
nascidos em Portugal. Situação que tão somente se confirmava com a chegada dessa
embarcação que tendo sido apresada por Cochrane, fora “resgatada”. Para além disso, ainda
como um indicativo a mais das consequências negativas da interrupção do comércio, o
Sociedade Feliz trazia a bordo “alguns negociantes”. Mais uma vez, a despeito da
confirmação da saída de Cochrane, que com sua política de apresamento, estava por trás de
todos aqueles danos causados ao comércio, o governo português optava pela cautela,
suspendendo a emissão de passaportes para a Província do Maranhão, apesar das
manifestações dos negociantes em favor da retomada das relações comerciais envolvendo
Medeiros, ao rei D. João VI, solicitando passaporte para se deslocar ao Maranhão, Arquivo Histórico
Ultramarino, CU_009, Cx. 176, D. 12719.
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aqueles dois mercados, conforme registro Francisco Antero de Miranda, em 13 de fevereiro.
Este, escrevendo ao Ministro de Guerra e Marinha, lembrava que bastava tão somente o
governo conceder a liberação de passaportes para que o comércio fosse retomado: “tenho
ouvido dizer a muitos negociantes que se não houvesse dúvidas a darem-se estas patentes,
sairiam deste Porto quantidade de embarcações. Já haveria comércio em que ocupasse os
povos Extrair os Espíritos” 76.
Ainda que essa comunicação tenha ocorrido apenas em meados de fevereiro, é
possível conjecturar que a disposição daqueles mesmos comerciantes em reabrir a rota de
comércio com o Maranhão tenha exercido alguma influência sobre o governo, posto que já em
7 de fevereiro a Gazeta de Lisboa, nº 33, anunciava a saída do Navio Imperador Alexandre
para o Maranhão, prevista para o dia 16 daquele mesmo mês, mas que só se efetivou em 21 de
março de 1824 77. A partir de então, em outras 19 ocasiões as embarcações saíram para o porto
de São Luís naquele ano de 1824 e de lá vieram 14 sempre trazendo gêneros do país e
passageiros que prontamente informavam sobre o estado em que se encontrava a Província. E,
como se sabe, naquele ano de 1824, o sossego público esteve longe de se estabelecer.
Nesse sentido, a Gazeta de Lisboa se apresentou como um importante espaço para a
construção/difusão de um imaginário português não apenas sobre aquela província, mas
acerca do Brasil de modo geral. As notícias que alcançavam Portugal refletiam as oscilações
que marcaram a vida dos habitantes do Maranhão durante todo o ano de 1824, onde as
disputas pelo poder entre as elites se personificaram em deposições, prisões, degredos,
roubos, mortes, estagnação do comércio e uma intensa rede de boatos que circularam pelo
Atlântico alcançando não só Portugal, mas também a Inglaterra de onde muitas vezes as
notícias chegavam. A evidência destas oscilações pode ser mais bem visualizada quando
combinamos o vai-e-vem das publicações na Gazeta de Lisboa aos ofícios que os Intendentes
dos Portos portugueses eram obrigados78 a enviar aos seus superiores comunicando a entrada
das embarcações.
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Ofício de Francisco Antero de Miranda para o ministro da Guerra e Marinha ..., Arquivo Histórico
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Ofício do oficial maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, José Barreto Gomes, para o
secretário de estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte
Real, sobre a partida do capitão do navio Imperador Alexandre para o Maranhão. AHU_CU_009, Cx. 177, D.
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Ofício de Francisco António de Gouveia Ferraz de Miranda para o secretário de estado dos Negócios da
Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres, sobre as notícias fornecidas pelo mestre do bergantim
português Bela Escolha, vindo do Maranhão, relativamente às movimentações do general Cochrane e do general
Lima, (sic) na defesa da província do Maranhão. AHU_CU_009, Cx. 177, D. 12855.
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As primeiras notícias referentes ao Maranhão foram publicadas em 19 de janeiro, mas
tratavam ainda das perturbações referentes ao segundo semestre de 1823. O extrato de uma
carta escrita no Pará, em 12 de novembro do ano anterior, informava que o Maranhão
encontrava-se num estado de anarquia, com “um preto Bamba está comandando três mil
negros” (GAZETA DE LISBOA, nº 16, 19/01/1824, p. 68). Agitações que, como vimos,
foram ainda confirmadas pelos passageiros do Navio Sociedade Feliz, conforme publicou a
Gazeta do dia 20 de janeiro. Entretanto, a entrada do Navio Bela Aliança, em fevereiro, apesar
de não noticiada por aquele periódico, já informava que a Capital “gozava de algum
sossego 79”. Novas informações sobre aquela província alcançam o Reino em 30 de abril,
quando Francisco António de Miranda encaminha ofício ao ministro da Guerra e Marinha,
conde de Subserra, Manuel Inácio Pamplona de Corte Real, comunicando que em 28 daquele
mesmo mês chegara o bergantim norte-americano Hopes Delight vindo do Maranhão, tendo
entre seus oito passageiros, dois oficiais da Tropa de Linha. As disputas entre o governo civil
e o governo militar que resultaram na prisão do primeiro pelo segundo e na reviravolta que
resultou na prisão do governo militar pelo civil foi noticiada por aqueles dois oficiais que,
para além disso, tratam ainda de informar que as tropas de linha não contavam com mais do
que 200 homens enquanto que as das “Milícias e Mulatos tem 12000 combatentes”. Sem
entrar em maiores detalhes, dizia tão somente que as desordens contra os “filhos da Europa 80”
ainda continuavam.
Curiosamente, apenas em 9 Junho, a Gazeta de Lisboa apresentou notícias a respeito
daquela que foi a primeira tentativa de derrubada do Governo Civil. As novidades chegadas a
partir da Grã-Bretanha davam conta de que, no Maranhão por temer a instalação de uma
República, o Governo Militar mandara prender o Civil, “porém as tropas brasilienses se
uniram a estes, e os presos foram os que compunham o governo militar, os quais foram
enviados para o Rio de Janeiro” (GAZETA DE LISBOA, nº 136, 9/06/1824, p. 639).
Depois desse conturbado evento, com base em informações obtidas pela imprensa
inglesa, a Gazeta de Lisboa voltou a comunicar que a cidade do Maranhão, até o dia 1º de
junho, encontrava-se sossegada (GAZETA DE LISBOA, nº 173, 24/07/1824). Porém,
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Ofício de Francisco António de Miranda para o ministro da Guerra e Marinha, conde de Subserra, Manuel
Inácio Pamplona de Corte Real, acusando a chegada do bergantim norte-americano Hopes Delight vindo do
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curiosamente, naquele mesmo dia, na cidade de São Luís, se dava um dos fatos que mais
contribuiu para o desarranjo que se estabeleceu na Província no ano de 1824, uma vez que
fora exatamente naquela data que, mobilizada por José Felix Pereira de Burgos, teve início a
segunda tentativa de derrubada do Governo Civil. Entretanto, como se pode verificar, os
efeitos das decisões tomadas no dia 1º de junho só foram percebidos depois do envio daquela
correspondência, ficando somente para o mês de agosto as publicações que retrataram aqueles
agitados dias de junho.
À medida que as notícias foram chegando, sobretudo através das gazetas inglesas, a
Gazeta de Lisboa atualizava o seu público sobre aqueles eventos do início de junho em que a
tentativa de destituição do Governo Civil resultou na prisão de mais um governador militar.
Em 10 de agosto de 1824, a Gazeta comunicou que cartas, datadas de 10 de junho, vindas do
Maranhão para Liverpool por intermédio do Navio Carolina, anunciavam que “novas
comoções políticas” estavam a promover o desassossego público. Falava da prisão dos
membros do governo civil por parte do Militar, mas que no dia 4 de junho uma reviravolta
restabeleceu a governabilidade aos primeiros que passaram a perseguir o Governador das
Armas, no que fora este obrigado a se esconder. Contava ainda que as desordens tiveram
início nos quartéis e resultaram na morte do irmão do Governador militar. Afirma que na data
da saída do referido navio, o sossego já tinha sido restabelecido, mas que “os habitantes
pacíficos não julgavam que o perigo estava ainda passado” (GAZETA DE LISBOA, nº 187,
10/08/1824, p. 890). Já no dia 28 daquele mesmo mês, das notícias chegadas a partir de
gazetas inglesas, sabia-se por intermédio do Capitão Treadwell, recém-chegado a Salém, que
o Maranhão, no dia 4 de junho, foi palco de um “levantamento […] entre os naturais do país
que se mostram tão opostos ao Governo existente no Brasil, como no Governo Europeu”. Na
ocasião, atacaram o Governo provisório e teriam sido mortos 7 pessoas e outras muitas
ficaram feridas. Quando o dito capitão se retirou em 11 de junho, o sossego já havia sido
restabelecido. Entretanto, para ele, “toda a Costa do Norte do Brasil se acha em estado de
perturbação”. Também nesta mesma edição, as cartas vindas do Maranhão, de 25 de junho,
informavam que a comunicação com o interior estava interrompida. “Os barcos todos que
saem dali são roubados por um bando de 400 soldados, que depois de haverem deposto o
Governador das Armas, se fixaram sobre as margens do Rio, e só subsistem de roubos.
Nenhum Português Europeu se atreve a sair de noite fora de sua casa” (GAZETA DE
LISBOA, nº 203, 28/08/1824, p. 974).
Já no mês de setembro, mais uma vez cartas escritas no Maranhão, datadas de 9 de
julho e novamente publicadas pelas gazetas inglesas, foram noticiadas pela Gazeta de Lisboa.
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Agora informavam a situação dos comerciantes ingleses frente à disputa pelo poder que
dividia a província. No dia 3 daquele mês o governo notificara ao Cônsul inglês, Mr. Heskelh,
que “um corpo de tropas” se encaminhava em direção à cidade de São Luís com o interesse de
promover uma mudança no sistema de governo. Acontece que este cônsul já havia recebido
por aquele mesmo tempo, “de um modo indireto”, garantias dos chefes da Junta
Expedicionária do Itapecuru, de que seriam “rigorosamente respeitadas as pessoas e bens dos
súditos Ingleses”. Garantias estas que foram depois oficialmente confirmadas por documento
no dia 5, assinado pelos chefes daquele ajuntamento que se identificavam como “Junta da
Comissão Expedicionária”. Afirma ainda que logo que Mr. Heskelh recebeu a primeira
comunicação por parte do Governo, imediatamente encaminhou uma “Circular aos
Negociantes Ingleses do Maranhão”, onde facultava a eles a decisão que se haviam ou não de
convocar uma reunião para deliberarem sobre aquelas questões. Até a data em que fora escrita
a carta, não se tinha conhecimento se tal reunião se deu (GAZETA DE LISBOA, nº 220,
17/09/1824, p. 1052).
De todo modo, importa destacar que a Junta Expedicionária se apresentava como uma
alternativa de paz e tranquilidade para os habitantes da Província, portanto, acusavam Bruce
de estar por trás dos boatos de que os cônsules da Inglaterra, Estados Unidos e França, bem
como seus concidadãos, corriam perigo por conta da ameaça de que “os facciosos do Centro
se preparavam para arrombar a Capital”. A isto reagiram os expedicionários dizendo: “nossa
marcha só se dirige contra um Governo despótico, ilegal e revolucionário, e não contra
habitante algum particular” 81. Não se pode perder de vista que se por um lado as atividades
comerciais do Maranhão se sustentavam a partir das relações com Portugal, por outro lado, os
ingleses cumpriam também papel de protagonistas na dinâmica dos negócios da Província,
dominando, sobretudo o comércio do algodão. Contudo, diferentemente do que ocorrera com
os “portugueses”, Marcelo Cheche Galves lembra que “com a Independência, os 'ingleses' não
se tornaram os principais alvos dos 'brasileiros' e mantiveram a supremacia com relação aos
navios, destinos e consignações que movimentavam o porto de São Luís” (GALVES, 2015, p.
353).
Do final do mês de setembro ao início de novembro, em outras três ocasiões, aqueles
eventos foram destacados pela Gazeta de Lisboa, sempre replicando as notícias veiculadas na
imprensa inglesa. E, ainda outra vez, as oscilações vividas na política maranhense se refletiam
nas notícias publicadas. Se em 27 de setembro falava-se de São Luís mais tranquila (GAZETA
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Ofício da Junta Expedicionária aos Membros do Governo da Província do Maranhão em 5 de julho de 1824.
Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9- 534.
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DE LISBOA, nº 228, 27/09/1824, p. 1089), já em 12 de outubro as informações vindas do
Maranhão que chegavam a Liverpool, destacavam que a província “continuava em grande
desordem, por teimar o Presidente a conservar seu lugar contra a vontade da gente do Sertão”
(GAZETA DE LISBOA, nº 241, 12/10/1824, p. 1152), que se opunham a ele por acreditá-lo
partidário dos ideais republicanos. Informava ainda que a tropa chegou a desembarcar na ilha
onde estabeleceram um cerco à Cidade, onde todos acreditavam que a qualquer momento
seria atacada. Alguns embates ocorridos acabaram provocando as mortes de pessoas ligadas
aos dois lados do conflito. Então, em 3 de agosto, “as tropas do Sertão” recuaram, ficando
apenas a expectativa de que cortariam todas as comunicações com São Luís até que o
Presidente deixasse o Governo. Por fim, em 9 de novembro, publicando extratos da gazeta
inglesa Liverpool Advertiser, a Gazeta de Lisboa destacou uma carta do Maranhão de 10 de
setembro, a qual informava que os habitantes viviam dias embaraçosos em virtude do partido
que se formara no Sertão para depor o Presidente da Província. Relatava que aquele
agrupamento chegara muito próximo de promover um ataque à cidade o que não ocorrera por
motivo desconhecido. Entretanto, acreditava-se que o recuo se dera por ocasião de
desentendimentos entre os líderes do movimento. De todo modo, “as gentes do Sertão
continuava a embaraçar o aprovisionamento daquela Cidade de mantimentos e de efeito do
Comércio, em grande prejuízo dos Negociantes”. Por tudo isso, faltava também o algodão, a
ponto de não haver sequer “200 arrates” daquela mercadoria para ser vendido. A carne fresca
já sumira há pelo menos três semanas e as galinhas eram negociadas ao preço de 1440 réis
(GAZETA DE LISBOA, nº 265, 9/11/1824, p. 1258). Não havia qualquer perspectiva de
quando este cenário mudaria.
Esse clima de instabilidade que marcou o Maranhão no decorrer do ano de 1824
possui algumas particularidades que o diferencia do que fora observado no pósindependência. De volta aos dados apresentados no Gráfico 1, lembremos que a drástica
redução no número de embarcações que faziam a rota Maranhão-Portugal, que teve lugar
naquele ano de 1823 e início de 1824, estava diretamente ligado à política de apresamento de
Cochrane que desencorajava tanto os negociantes quanto o Governo português a manter
aquele comércio, em virtude dos riscos de prejuízo financeiros. Diferentemente, no ano de
1824, apesar de marcado por momentos de profunda instabilidade e até mesmo de um
acirramento no discurso antilusitano, não obstante os casos de lustros, roubos e assassinatos
que foram cometidos na Capital e no interior da Província, nada disso resultou efetivamente
em políticas de apropriação de propriedades e bens dos nascidos em Portugal. Por
conseguinte, observam-se duas situações: por um lado o número de viagens na rota
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Maranhão-Portugal se manteve estável, pois catalogamos 14 saindo do Maranhão para o
Portugal e 21 no sentido inverso; por outro, se mantém ativo o fluxo de pessoas saindo do
Maranhão em direção ao Reino, situação que se observou desde meados de 1823, quer por
ocasião de terem sido oficialmente expulsas ou até mesmo pela força das circunstâncias
adversas resultantes das demissões ou dos prejuízos no comércio ou ainda fugidos das
convulsões sociais observadas desde a adesão.
Analisando os pedidos de passaportes de viagem de Portugal ao Maranhão, de 1821 a
1826, foi possível identificar algumas questões importantes para análise das relações entre
Maranhão e Portugal no contexto da Independência. Vejamos o gráfico abaixo:
Gráfico 2 - Pedidos de Passaporte Portugal – Maranhão (1821-1826)

Fonte: AHU_CU_009.

Em primeiro lugar, há que se destacar que nos dois anos que antecederam à adesão, o
fluxo de pessoas saindo de Portugal para o Maranhão foi relativamente estável, sendo a sua
maioria absoluta constituída de nascidos na Europa. Todavia, até outubro de 1823 houve um
crescimento significativo de fluxo tanto de nascidos em solo europeu quanto no brasileiro.
Quanto aos primeiros, a grande movimentação talvez se explique pela peculiar relação
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mantida entre aqueles dois pontos do Reino que, fosse do ponto de vista comercial 82 ou de
outros interesses particulares, ainda se mantinham alinhados, mesmo num contexto em que
grande parte do Brasil já havia aderido à Independência. No que tange ao retorno dos nascidos
no Brasil, deve-se levar em conta os efeitos das determinações de D. Pedro que por
intermédio da Proclamação de 8 de janeiro estabeleceu um prazo de seis meses para que os
“filhos da Pátria, espalhados pelo mundo” regressassem ao Brasil, sob pena de perderem os
“foros de Cidadão do Império”, sendo “imediatamente considerado como súdito do Governo
Português”83. A propósito, embora o Decreto de 18 de fevereiro tenha excluído daquela
medida os estudantes brasileiros que estavam da Universidade de Coimbra, observou-se o
retorno de alguns estudantes, menores de 16 anos, que naturais do Maranhão, estudavam em
Lisboa, sob a responsabilidade de parceiros comerciais de seus pais.
Observou-se também que entre os anos de 1821 e 1826, em relação ao número de
nascidos no Brasil, foi sempre maior o número de nascidos em Portugal que desejam viajar
para o Maranhão, com destaque para os anos de 1825 e 1826 em que a maioria esmagadora é
de nascidos em Portugal, confirmando a indicação de que naqueles anos o cenário da
província voltara a ser favorável aos europeus. Nesse movimento, a exceção ficou apenas no
ano de 1824, quando contra os 13 pedidos de naturais, apenas um único pedido foi
encontrado, o de Francisco Manoel do Rego, português natural da comarca de Moncorvo, que
era lavrador na Província do Maranhão para onde pretendia se retirar acompanhado de sua
mulher e seu afilhado. O que não fica difícil de ser explicado se consideramos que desde
outubro de 1823 e durante todo o ano de 1824, as notícias que do Maranhão chegavam a
Portugal sempre davam conta de um estado de anarquia e desordem do qual os filhos da
Europa eram sempre o alvo predileto, o que, sem dúvidas, desestimulava os cidadãos
europeus a fazer aquela viagem. Como ilustra o caso do alferes da companhia da vila de
Caxias, José Luís Goarmon, que em 14 de Junho de 1824, em Lisboa, para onde havia se
retirado com licença de dois anos, encaminhou requerimento a D. João VI solicitando que lhe
fosse prorrogado o prazo de permanência em Portugal, que já estava prestes a vencer, “pois
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que não pode voltar àquela Província pela desordem que se acha”. O Conde de Subserra
anotou a concessão do pedido em 22 de junho 84.
Chama-nos atenção o fato de que entre outubro e dezembro de 1823 tenham sido
observados oito pedidos de passaportes de naturais de Portugal contra três do Brasil. Foram
eles: os negociantes António Francisco da Silva e Ignácio Pereira da Costa, o Sargento-mor do
Regimento de Linha do Maranhão Joaquim Alves de Abreu Guimarães Picaluga, o Advogado
Manoel Paixão Santos Zaqueu, o Padre José Antônio da Cruz Ferreira Tezinho e, por fim, o
Brigadeiro Paulo José da Silva Gama e o seu criado Manoel António Alves Loureiro 85.
Se à primeira vista este dado parece contrário à observação de que o cenário político
desfavorável aos nascidos na Europa tenha sido determinante para a redução no número de
pedidos de viagens em 1824, todavia um olhar mais atento ao perfil de alguns destes
indivíduos nos ajudará a perceber algumas questões.
António Francisco da Silva, residente em Lisboa, era natural da cidade do Porto e já há
muito tempo negociava junto à Praça do Maranhão, para onde se deslocara outras vezes ao
longo dos anos e mantinha transações com outros comerciantes ali estabelecidos, como
Antônio José Meirelles. Na ocasião em que pedia seu passaporte, era proprietário de pelo
menos duas das embarcações que foram aprisionadas por Cochrane em 1823, a Galera
Sociedade Feliz e o Navio Diana, e de muitas mercadorias que também foram apresadas. É
possível que seu intento de deslocar-se para o Maranhão, mesmo num momento desfavorável
aos portugueses, tenha sido motivado pela esperança de alguma maneira poder minimizar os
seus prejuízos. Todavia, este mesmo estado de coisas, não obstante o passaporte ter sido
passado em 5 de dezembro, pode lhe ter dissuadido daquela empreitada. Situação que, a nosso
ver, se deu com o Padre José Antônio da Cruz Ferreira Tezinho, que também recebera
autorização para sua partida, mas permaneceu em Portugal até o final de 1825.
Nascido em Portugal, Padre Tezinho foi uma das maiores vozes que já se levantou
contrária à Independência do Brasil. E, mais além, à frente de seu jornal Conciliador, que
circulou entre os anos de 1821 e 1823, alegando total falta de compatibilidade de interesses
entre as Províncias do Norte e o restante do Brasil, iludidos pelos “gafanhotos políticos” que
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existiam no Rio de Janeiro, chegou a pregar que aquelas Províncias [Pará, Maranhão e Piauí]
se unissem a ponto de constituir uma “Confederação do Norte-Brasil”. Seria uma verdadeira
fortaleza na defesa dos interesses do “Império Luso-Brasiliense” (CONCILIADOR, nº 115,
17/08/1822, p. 3).
Em abril de 1823, pouco antes da adesão, Tezinho fora para Portugal como um dos
deputados eleitos86 pela província do Maranhão para compor as Cortes, que quando da sua
chegada já havia sido dissolvida em razão do restabelecimento dos poderes plenos de D. João,
ficando António Marques da Costa Soares responsável pelo jornal O Conciliador. Basta
lembrar que este mesmo, fora julgado pela Câmara Geral de 15 de setembro e teve
determinada a sua expulsão da Província. De modo que, embora Tezinho tenha solicitado seu
retorno, as razões para sua permanência no Reino, sem dúvida, refletem a situação a que
estavam sendo submetidos os “portugueses” do Maranhão.
Outro que também se encontrava em Portugal por ter sido eleito deputado pelo
Maranhão, mas que agora pretendia retornar foi Manoel Paixão Santos Zaqueu. Além de
advogado, Zaqueu era também proprietário de terras no Maranhão, de modo que “os vínculos
familiares que criou na província” e o “patrimônio que acumulou” 87 (COSTA; GALVES,
2011, p. 102), pesaram fortemente para seu interesse em voltar. Todavia, seu retorno ficou
marcado por um ato muito significativo para o entendimento do “ser português” ou “ser
brasileiro” como definições ainda em formação. A bordo da Escuna Dido, a 1º de janeiro de
1824, ele e outras 14 pessoas que do Pará e Maranhão também estavam embarcados, “em
consequência do acordo unânime que espontaneamente haviam tomado de anteciparem seu
juramento à independência política do Brasil”, promoveram um ato de juramento sob as mãos
do Reverendo Arcediago da Catedral do Grão-Pará Romualdo Antônio de Seixas (ARGOS
DA LEI, nº 31, 22/04/1825). Essa decisão de se tornarem “brasileiros”, antes mesmo de
chegarem aos portos de São Luís e de Belém, não deixa de ser indicativa de uma estratégia de
antecipação aos possíveis inconvenientes que estariam expostos no retorno àquelas duas
províncias que abertamente já haviam se posicionado contrariamente aos nascidos na Europa.
Sob a justificativa de que só não haviam declarado antecipadamente suas inclinações ao
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Foram eleitos deputados para as Cortes portuguesas de 1823 o Padre José António da Cruz Ferreira Tezinho, o
advogado Manuel da Paixão dos Santos Zaqueu, tendo como suplentes Antonio Pedro da Costa Ferreira e o
Cônego João José Beckman. Sua partida para Portugal se deu em 26 de abril de 1823. Cf. Ofício da Junta
Provisória do Governo do Maranhão para o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Filipe
Ferreira de Araújo e Castro, sobre a conclusão da eleição dos deputados da mesma província ao Congresso
Nacional, Arquivo Histórico Ultramarino, CU_009, Cx. 174, D. 12598.
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Para ver a trajetória de vida de Zaqueu, Cf. Yuri Costa e Marcelo Cheche Galves (2011).
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regime independente “por se acharem retidos em Portugal”, buscavam legitimar suas
condições de cidadãos brasileiros e assim gozar das prerrogativas daquela cidadania, a saber,
a conservação de seus bens, propriedades e até mesmo empregos públicos.
Por fim, ainda dentre os oito “portugueses” que pretenderam sair para o Maranhão
mesmo após as notícias de um manifesto estado de perseguição aos filhos da Europa, destacase a figura do Brigadeiro Paulo José da Silva Gama. A partida deste militar para a Europa faz
parte de um inusitado capítulo da história do Maranhão nos meses que antecederam à adesão.
No dia 5 de abril de 1823, o Governador das Armas Agostinho António de Faria
recebeu uma denúncia de “uma conspiração” para, por meio da execução dos membros da
Junta do Governo Civil e muitos outros cidadãos da Província, “aclamar a Independência por
entre horrores de assassinatos e um saque geral” 88. Na verdade, a maneira de fazer política no
Maranhão desde os tempos da adesão ao sistema constitucional foi sempre marcada por
disputas pelo poder em que o Governo, fazendo uso dos poderes que dispunha, tratava de
acusar e expulsar seus opositores. Alguns dos que agora eram acusados de perturbadores da
ordem pública e de planejarem subverter a ordem política constitucional, como o Comendador
Honório José Teixeira, o brigadeiro Palmerim e o Padre José Constantino Gomes de Castro, já
haviam sido enviados como degredados para Portugal em 1821, sob semelhantes acusações
(VIEIRA DA SILVA, 1972, p. 16-24). Agora, em abril de 1823, mais uma vez as desavenças
políticas resultavam na prisão e degredo de influentes cidadãos do cenário político e
econômico da Província. Assim como em 1821, “as intrigas envolvendo as elites, apesar do
discurso feito pelo governo, não representavam a disputa entre constitucionais e
inconstitucionais, nem tampouco entre fiéis a Portugal e independentes”, mas demonstravam
que estava em jogo o acesso ao poder (ARAÚJO, 2008, p. 73).
Como já vimos, figurava entre os acusados o brigadeiro Paulo José da Silva Gama que
na ocasião em que solicitou seu passaporte, justificava seu pedido lembrando que sua estada
em Portugal acontecera em virtude da perseguição que sofrera por parte dos “constitucionais
exaltados que naquela Província tinham a maior preponderância nos Governos”. Portanto,
tendo sido “injustamente” acusado, dizia já ter feita sua defesa de maneira “plena e
legalmente”89. Seu passaporte foi passado em 17 de novembro de 1823.
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Ofício da Junta do Governo para o ministro e secretário dos Negócios da Justiça, José da Silva Carvalho, em
12 de abril de 1823, comunica a descoberta de uma conspiração para proclamar a independência no Maranhão.
Arquivo Nacional – Série Interior – IJJ9- 552.
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Requerimento do brigadeiro Paulo José da Silva Gama ao rei D. João VI, solicitando autorização para se
dirigir à província do Maranhão, a qual foi obrigado a abandonar, com o fim de resolver alguns assuntos de
família e negócios. AHU_CU_009, Cx. 176, D. 12739.
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Apesar de nascido em Lisboa e ser filho de uma personagem que ocupara posições de
destaque no cenário do Brasil português - seu pai, o homônimo Paulo José da Silva Gama, foi
Comendador da Ordem de Aviz, 1º Barão de Bagé 90, Chefe da Esquadra da Armada Real e
Governador das Capitanias do Rio Grande do Sul e do Maranhão (1811-1819)91 -, Paulo José
da Silva Gama, o filho, foi enviado para Portugal no final de maio de 1823, aportando em
Lisboa a 15 de julho, não obstante o próprio Governador das Armas Agostinho de Faria tenha
oficiado ao ministro e secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Manoel Gonçalves de
Miranda, informando que nada tinha a dizer contrário à conduta daquele brigadeiro. Revela-se
assim, mais uma vez, que o local de nascimento como fator determinante para os
posicionamentos políticos funcionava apenas no plano das acusações. Na prática, tomava-se o
partido de acordo com os interesses imediatos e esses, haja vista o caso de Zaqueu, não
necessariamente se mantinha imutável. Aliás, isso fica ainda mais evidente quando
observamos a situação de muitos dos emigrados do Maranhão, que passando por dificuldades
financeiras em Portugal, depois de um tempo, sobretudo a partir de 1825, resolveram fazer o
caminho inverso. Movimento que, por si mesmo, já atesta a existência de um novo cenário
político que se instalou no Maranhão naquele ano 92.
A chegada de emigrados em Portugal foi uma realidade que impactou decisivamente
nas ações políticas do Reino. Alguns vieram expulsos e outros movidos pela força das
circunstâncias desfavoráveis, pessoas das mais variadas posições sociais, saídas das muitas
províncias do Brasil, chegavam a Portugal, algumas vezes, sem ter quaisquer perspectivas em
relação a como se manteriam ali. Em razão do que a Coroa portuguesa, em atenção a uma
proposta feita pelo Ministro da Marinha e Ultramar, o Conde de Subserra, determinou a
criação de uma Comissão que se encarregaria de levantar uma Subscrição e distribuir os
fundos de auxílio financeiro a emigrados do Brasil. A Gazeta de Lisboa assim louvou aquela
determinação:
Grande número de pessoas de ambos os sexos, e de todas as idades, vieram nesta
Capital achar abrigo ao furor anárquico que devora o Brasil: uns mais cautos
retiraram-se primeiro; outros bárbara e atrozmente foram espoliados de suas casas,
obrigados à mais violenta e cruel emigração, perdendo quanto possuíam, e vendo
cortado o exercício de sua indústria, que fazia toda a agência de suas vidas, e que
servia de promover e sustentar a prosperidade dessas mesmas terras que habitavam.
Enquanto todos os sobreditos estão deste modo padecendo as privações próprias dos
desastrosos acontecimentos do Brasil, muitos há que se acham numa verdadeira
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Título que lhe foi concedido em 26 de março de 1821. Cf. Moreira de Azevedo (2006).
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Cf. Mílson Coutinho (2005).
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Ainda neste capítulo iremos desenvolver uma discussão sobre esta nova fase do estado de coisas no Maranhão
em 1825.

77

miséria e desamparo, necessitados de demandarem os públicos socorros para a sua
diária mantença; […] - Por isso acolheu com a mais benigna aprovação a proposta
que o Seu Ministro […] fez, na Sua Real Presença, de se abrir uma Subscrição
voluntária destinada ao louvável fim de socorrer as desgraçadas vítimas do ódio que
o espírito revolucionário acendeu no Brasil contra o nome Português (GAZETA DE
LISBOA, nº 226, 24/09/1824, p. 1081).

Para a Gazeta aquela era uma oportunidade a todos “Fiéis Vassalos que a Divina
Providência havia preservado de tão funestos e terríveis males” de poderem manifestar seu
apoio e solidariedade para com os demais portugueses. Ainda naquele ano passou a publicar
listas com os nomes dos subscritores e também dos agraciados com as doações, sempre
seguido da informação dos valores a que cada um havia recebido.
As contribuições logo começaram a chegar e vinham das mais diversas associações e
instituições civis, militares e religiosas do Reino, até dos negociantes. Ao todo foram
recebidos 44:281$406 réis, dos quais 36:651$440 réis foram distribuídos entre os emigrados
do Brasil, de acordo com a tabela abaixo:

Socorros a Emigrados

Tabela 1 - Socorro aos emigrados do Brasil – por província
PROVÍNCIA
Bahia
Pernambuco
Pará
Maranhão
Rio de Janeiro
Paraíba
Alagoas
Piauí
São Paulo
Ceará

TOTAL
14:605$880
8:460$160
3:057$000
2:630$800
921$600
781$600
336$400
130$000
40$000
30$000

Fonte: Subscrição e Socorro aos Emigrados do Brasil... (1827)

Efeito de um movimento que se observou no Maranhão, o regresso, em 1825, de
muitos desses emigrados, contribuiu para que a partir de 1826 o número de pedidos de
socorro tenha sido bastante reduzido em relação aos anos anteriores, o que explica porque os
outros 7:629$966 réis tenham sido destinados para atender a instituições de caridade do Reino
a partir de Decretos de 17 de outubro de 1826 e de 13 de janeiro de 1827.
Embora a esmagadora liderança da Bahia e de Pernambuco no recebimento das
contribuições, é possível verificar que os emigrados do Maranhão, pouco abaixo do Pará,
também receberam uma quantia significativa que, com um total de 2:630$800 réis, superou a
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soma das outras cinco que lhe sucedem. Valores significativos que si mesmos já apresentam
indícios do volume de pessoas que recorreram às doações para amenizar as agruras vividas na
condição de emigrado. Situação que ganha matizes mais fortes quando analisamos os pedidos
de auxílio que foram encaminhados à Junta responsável pelo recebimento e distribuição dos
donativos.
Assim como a origem social dos requerentes, as razões imediatas para estarem como
emigrados no Reino também variavam, contudo, no final das contas, a realidade se mostrava
igualmente adversa a todos os que recorreram ao auxílio. O Capitão Joaquim José da Silva,
da segunda Companhia do Corpo de Artilharia do Maranhão, por exemplo, não estava em
Portugal porque fora expulso; saíra por suas próprias convicções, que em razão de não poder
viver como cidadão do Brasil sem que pudesse “comprometer sua honra e seu juramento; e,
sobretudo a sua fé militar” ao ter que “servir debaixo de outra Bandeira", pediu licença de seu
ofício para que partisse para Portugal. A licença foi concedida pelo Governador Militar do
Maranhão, Burgos, em 20 de agosto de 1823. Já em Lisboa, a 10 de dezembro de 1823,
encaminhou requerimento ao Rei pedindo que lhe fossem concedidas as gratificações de
costume pela viagem do Maranhão a Lisboa, uma vez que estava ali na condição de emigrado
e não por questões de interesse próprio. Dizia ter conhecimento que o governo português
estava concedendo as tais gratificações a outros oficiais na sua mesma condição de
“regressado”93. Mesmo que não se possa precisar quando seu pedido foi atendido, seu nome
também figura na lista de subscrição e socorro aos emigrados do Brasil, em que recebeu
60$000 réis94.
Verificamos que a Comissão de Emigrados ao julgar se o suplicante aos socorros se
encaixava na condição de emigrado, não se baseou necessariamente em uma data de saída do
tal requerente do território brasileiro. Não obstante nas diversas Províncias do Brasil,
sobretudo as do Norte, onde houve uma maior resistência à Independência, os governos locais
tenham se mantido fiéis a Portugal até meados de 1823, foi possível identificar pelo menos
um caso em que o suplicante foi agraciado mesmo tendo saído do Brasil ainda no final de
1821, muito antes mesmo de qualquer movimentação do Rio de Janeiro no sentido de uma
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Requerimento do capitão Joaquim José da Silva ao rei D. João VI, solicitando que lhe sejam pagas as
gratificações habituais relativas à viagem que teve que fazer do Maranhão para Lisboa devido ao estado de
instabilidade que se vivia naquela província. AHU_CU_009, Cx. 176, D. 12764.
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Subscrição e socorros aos emigrados do Brasil, por ordem de Sua Magestade Imperial o senhor D. João VI de
gloriosa memoria, e auxilios a estabelecimentos publicos de caridade em execução dos decretos de sua alteza a
serenísima Senhora Infanta Regente em nome d'ElRei. Lisboa: Impressão Régia, 1827.
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independência política. Ainda assim, Agostinho José da Cunha, emigrado do Maranhão, não
apenas recebeu ajuda da Comissão, como foi, dentre todos os agraciados daquela Província, o
que recebeu uma maior quantia, 108$800 réis. Entretanto, isto não se deu de maneira fácil. A
história de Agostinho José da Cunha nos possibilita uma melhor compreensão do
funcionamento daquela Comissão.
Nos diversos requerimentos que fez, Agostinho José da Cunha conta que enquanto
viveu no Maranhão foi empregado público na Real Junta da Fazenda e depois Escrivão da
Relação. Conforme alega, chegou a Portugal em 22 de janeiro de 1822, depois de ter
naufragado o navio que o transportava. Na ocasião, perdeu tudo, “salvando-se somente a
própria vida” 95. Naquele Reino, encontrou-se sem condições de subsistência e passou a
recorrer ao auxílio da Comissão dos Emigrados do Brasil. Acontece que, esta iniciou seus
trabalhos apenas em meados de 1824, conforme demonstra documento publicado pela Gazeta
de Lisboa, assinado pelo Conde de Sub-Serra, de 27 de setembro de 1824, em que S.
Majestade determina que a dita Comissão dê início às suas atividades. Assim, entre 1822 e
1824 teria vivido sobre o abrigo e auxílio de seus irmãos, uma vez que apenas em 29 de
novembro de 1824 veio a receber a primeira vez a ajuda no valor de 14$400 reis (GAZETA
DE LISBOA, nº 16, 19/01/1825). Uma segunda quantia foi recebida em 1º de fevereiro de
1825 no mesmo valor que da primeira ocasião (GAZETA DE LISBOA, nº 39, 15/02/1825).
Todavia, a situação não ficou resolvida. Logo em 4 de julho daquele mesmo ano, apresentou
requerimento a Sua Majestade pedindo que intervisse junto à Comissão que negara a atender
ao seu pedido de socorro para “vestir-se”, não obstante o próprio Rei já houvesse determinado
que lhes concedessem uma terceira ajuda. Fundamentou sua súplica citando casos em que
outros emigrados teriam recebido repetidas quantias maiores do que a que recebera, como
Domingos Soares Ribeiro, vindo de Pernambuco, que recebera “pela 2ª vez 60$000 rs tendo
este mesmo já recebido da 1ª 40$000 rs” e ainda de Germino Barbosa Bettamio, emigrado da
Bahia, que recebera de uma só vez 70$000 réis. Agostinho José não parou por aí, denunciou
ainda que Albino Antônio da Cunha Montenegro, vindo do Rio de Janeiro, não era sequer
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Requerimento de Agostinho José da Cunha, emigrado do Maranhão, ao imperador do Brasil [D. Pedro I],
solicitando que a comissão dos emigrados lhe dê uma quantia suficiente para pagar a passagem para o Rio de
Janeiro. AHU_ACL_CU_017, Cx. 295, D. 20951. Embora a documentação faça referência a D. Pedro I, o
pedido, na verdade, foi endereçado a D. João, que, segundo os termos do art. II do Tratado de Amizade e
Aliança, firmado entre Brasil e Portugal, no final de 1825, também adquiriu o direito de ser chamado de tomar
para si o título de Imperador do Brasil. Cf. José Paulo de Figueirôa Nabuco de Araujo (1838b).
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emigrado e mesmo assim recebera 80$000 réis. Apesar de todas as alegações, o pedido foi
mais uma vez indeferido 96. A história não terminou aí.
Diante das duas negativas que recebeu e vendo agravar ainda mais a sua situação em
Portugal decidiu então mudar o teor de sua súplica. Agora não mais para vestir-se, mas para
que pudesse deixar o Reino. Assim, em 28 de setembro de 1825, Agostinho José da Cunha
recebeu mais R$ 30$000 “para se retirar para o Maranhão” (GAZETA DE LISBOA, nº 280,
28/11/1825, p. 1157). Pelo que foi possível verificar muitos outros chegaram a receber mais
de uma vez o auxílio da Comissão e várias vezes a divulgação da lista dos emigrados
contemplados, periodicamente publicadas na Gazeta de Lisboa, trazia ao lado de alguns
nomes a finalidade para a qual havia sido liberado aquele recurso, “para se transportar” ou
ainda “para se retirar”, às vezes vinha ainda especificada o destino final do emigrado.
Apesar de ter recebido pela terceira vez e agora com a indicação de que era para que
pudesse se retirar para o Maranhão, voltamos a localizar um novo recurso em seu nome em
abril de 1826. Ainda em Lisboa, depois de contar novamente a sua história desde a chegada ao
Reino, fazendo referências, inclusive, às muitas vezes em que recorreu ao auxílio da
Comissão de Subscrição aos Emigrados, Agostinho José passou a justificar as razões para sua
permanência ali. Apesar dos 30$000 réis que recebera, “que reduzido a metal ficava 26$100”,
argumentava que com aquela quantia “nem para as Ilhas se poderia transportar, pois os
Capitães de Navios lhe pediam a 60$000 rs, pois não havia de ir comendo do Rancho do
Marujo”. Deste modo, solicitava que S. Majestade ordenasse à Comissão que lhe concedesse
uma quantia suficiente para se transportar, desta feita, para o Rio de Janeiro. Um detalhe, não
se tratava de um complemento aos 30$000 réis, pois “lançou mão a gastar o que tinha
recebido, obrigado pela miséria em que se achava por causa da sua moléstia” 97. O processo foi
indeferido em maio de 1826, talvez até em razão de ter aquela Comissão passado a questionar
até que ponto era Agostinho José um verdadeiro emigrado, posto que se colocava em
suspeição a declaração feita por aquele suplicante de que tivesse sido empregado público no
Maranhão. De acordo com um bilhete encontrado no catálogo de manuscritos avulsos do
Arquivo Histórico Ultramarino, os membros da Comissão dos Emigrados, já depois da
terceira ajuda, informavam que no Maranhão o requerente “só se ocupava de administrar um
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Requerimento de Agostinho José da Cunha ao rei D. João VI, solicitando a interferência régia, através de aviso
que ordenasse à Comissão dos Emigrantes do Brasil a concessão ao requerente do pagamento para as suas
vestimentas. AHU_CU_009, Cx. 178, D. 12890.
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Requerimento de Agostinho José da Cunha..., Arquivo Histórico Ultramarino, CU_005, Cx. 295, D. 20951.
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pedreira que pertencia a seu irmão” e que já havia recebido vários auxílios mesmo “não sendo
ele rigorosamente emigrado” 98.
Ainda em fevereiro de 1826, havia pedido a Sua Majestade que, em virtude de não
conseguir emprego algum no Reino, lhe concedesse a graça de ser empregado em qualquer
Junta da Fazenda do Ultramar, fosse na Angola ou mesmo na Ilha dos Açores 99. Não sabemos
se o pedido foi deferido.
Este último processo movido por Agostinho José nos permite pensar que a busca por
meios de ter uma vida melhor em Portugal não se limitou aos pedidos de socorro junto à
Comissão dos Emigrados, como no caso do Tenente-coronel do 2º Regimento de Índios de
milícias da Capitania do Maranhão, José Joaquim de Carvalho e Aragão, que fora demitido
em virtude de ser Europeu, “em consequência das desordens do Brasil”, tendo regressado ao
Reino, pediu que lhe fosse concedido receber o mesmo soldo a que tinha direito quando
ocupava aquele posto, uma vez que “nenhuns outros meios tem de que subsistir” 100. O
processo foi remetido à Secretaria de Guerra em 19 de novembro de 1824, sem que nos tenha
sido possível apurar se lhe foi concedido ou não o que fora solicitado.
Reflexo mesmo das reviravoltas políticas vividas em todo o Reino português nos
últimos anos, a contar da própria Revolução de 1820, houve ainda casos em que o emigrado
teve que recorrer para ver confirmadas as suas patentes e/ou promoções alcançadas durante o
período constitucional. Uma vez que o Aviso de 23 de dezembro de 1823, expedido pela
Secretaria de Guerra do Reino, determinava que “todas as Patentes que tivessem sido
passadas no tempo do Governo Constitucional e referendadas pelo então Ministro de Estado e
que ainda não tivesse o cumpra-se, fossem novamente reformadas”, muitos se viram na
dependência dessa confirmação para garantir sua subsistência durante o período em que se
encontravam emigrados em Portugal. O que nem sempre acontecia, como no caso do Alferes
da 1ª Companhia do 1º Regimento de Milícias da Vila de Caxias José Luís Goarmon, que
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Lembrete do requerimento de Agostinho José da Cunha, solicitando a interferência régia, através de aviso,
com ordens para que a Comissão dos Emigrantes do Brasil concedesse ao suplicante o pagamento para as suas
vestimentas e do seu transporte para o Rio de Janeiro. AHU_CU_003, Cx. 46, D. 3738.
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Requerimento do aulista da Aula de Comércio, Agostinho José da Cunha, ao rei D. João VI, solicitando ser
despachado para uma das Juntas de Fazenda de Angola ou das Ilhas dos Açores, como segundo escriturário
agregado com o ordenado idêntico ao que vencia quando serviu na Junta da Fazenda da Província do Maranhão,
ou como escrivão das apelações cíveis e crimes da Relação daquela Província, antes da sua retirada para
Portugal. AHU_ACL_CU_003, Cx. 46, D. 3760.
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Lembrete de José Maria Tréner sobre o requerimento do tenente-coronel do 2º Regimento de Índios de
Milícias da capitania do Maranhão, José Joaquim de Carvalho e Aragão, de onde foi demitido, solicitando o
pagamento do seu soldo. AHU_CU_009, Cx. 177, D. 12835.
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tendo solicitado a confirmação do seu posto de Alferes, teve seu pedido negado, em 22 de
novembro de 1826101. A exemplo do Tenente-coronel José Joaquim de Carvalho e Aragão, o
nome deste alferes também não figura entre os Emigrados favorecidos pela subscrição.
Aliás, não obstante o fato de que muitos emigrados tenham recebido socorro por mais
de uma vez, a negativa da concessão de auxílio também foi observada. Foi o caso Joaquim
José de Carvalho, emigrado do Maranhão, que em virtude dos “desastrosos acontecimentos ali
ocorridos” fugiu para Portugal a bordo do “Brigue Rezullação” 102, chegando à Cidade do
Porto em 24 de setembro de 1824. No primeiro semestre de 1825, alegando não possuir meios
para se manter ali no Reino, pedia “à Ilustre Comissão” que fosse contemplado “pela primeira
e última vez” com o valor que quisessem lhe conceder, a fim de que pudesse embarcar para o
Rio de Janeiro 103. Sem que nos fosse possível apurar as razões para tal, ainda no dia 5 de julho
o seu pedido foi indeferido.
Não resta dúvida de que a presença maciça de emigrados vivendo em situação
controversa no Reino, associada às muitas notícias que circulavam nas gazetas europeias,
sobretudo na de Lisboa, ajudavam a construir uma imagem fortemente negativa do Brasil. No
que se refere ao Maranhão, as publicações feitas pela Gazeta de Lisboa, apesar de apresentar
ao público português uma província conturbada e instável, em momento algum foram
seguidas de uma análise mais detalhada sobre as suas causas, mesmo quando transcrevia
trechos de outros periódicos. Entretanto, os extratos do Diário Fluminense, publicados em 4
de dezembro, traziam uma análise curta, mas enfática, sobre o que estaria por trás de todas
aquelas convulsões que marcaram o Maranhão entre 1823 e 1824. O trecho, de 2 de setembro,
começava por afirmar que não existia nada mais difícil de fazer naqueles dias do que uma
ideia exata a respeito dos homens, pois este se travestiam de súditos de S. M. I., mas no seus
corações cultivavam “sentimentos malvados”. No Maranhão isso era a mais pura realidade,
pois “a intriga e a ambição de governar ali tem conservado em agitação seus habitantes;
revoluções, contrarrevoluções tem sido o resultado de tais manobras”. A maior prova disso era
a chegada do Governador das Armas José Félix Pereira de Burgos e do Governador do
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Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro IV, sobre o requerimento de José Luís Goarmon, no qual
solicita que lhe seja entregue a patente de confirmação no posto de alferes de Milícias da vila de Caxias.
AHU_CU_009, Cx. 178, D. 12945.
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Provavelmente trata-se do Bergantim Resolução ou Resolution, que chegou à Foz do Douro em 9 de setembro
de 1824. Cf. Ofício de Francisco António de Miranda para o Conde de Subserra..., Arquivo Histórico Militar –
PT-AHM-DIV-1-18-092-32.
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Requerimento de Joaquim José de Carvalho ao rei D. João VI, solicitando auxílio monetário para o seu
deslocamento ao Rio de Janeiro, atendendo às dificuldades por que tem passado. AHU_CU_009, Cx. 178, D.
12888.
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Bispado o Arcipreste Luiz Maria da Luz e Sá, no dia 30 de julho, que presos a mando do
Presidente Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce, de quem se tem “ouvido bastante coisas
que nada [o] honram”, foram enviados para o Rio de Janeiro. O redator se diz curioso para
saber quais as motivações para tais prisões, pois no que se referia a Burgos, “muito
duvidamos que seu crime seja atentatório à boa ordem, à S. M. I., pois que este Oficial
bastantes provas tem dado de sua adesão a S. M. I.” e de semelhante forma, dizia-se ainda
saber da honradez e caráter do Arcipreste Luz e Sá (GAZETA DE LISBOA, nº 287,
4/11/1824, p. 1351).
Esta fora a única vez em que a Gazeta de Lisboa associou, ainda que indiretamente, o
nome de Bruce aos distúrbios que ocorreram no Maranhão entre 1823 e 1824, todavia apesar
de não fazer referências diretas ao seu nome, muitas vezes as acusações ali publicadas
caminhavam no mesmo sentido das que eram divulgadas na Corte do Rio de Janeiro.
De denúncias de assassinatos, perseguições políticas, mudanças de governo a
sequestro de bens e lustros, os ânimos na Província, agora em 1825, ainda estavam aflorados,
o que explica o “ainda vacilante” destacado pelo governo naquela edição do Amigo do
Homem de 16 de julho de 1825. Seja dito de passagem, os conflitos entre “brasileiros” e
“portugueses”, nas suas variadas matizes, deram o tom de tantas outras discussões presentes
naquela edição do Amigo do Homem. Antes, porém, de tratarmos de maneira mais direta nesta
temática, ainda que também esteja de certo modo permeada por ela, uma breve análise de
outra ação do Governo também publicada pelo jornal: o sequestro dos bens dos portugueses.

1.3 O Sequestro de Bens

A análise dos processos em torno dos sequestros de bens revela aspectos importantes
da realidade brasileira do pós-independência. Gladys Ribeiro, em seu estudo sobre aqueles
processos, já registrou o quanto eles serviram para “marcar diferenças e acirrar inimizades
construídas no âmbito político e comercial” (RIBEIRO, 2003, p. 85). As questões de natureza
política estavam profundamente associadas às comerciais. Não se pode esquecer que a
maneira peculiar com que as “províncias do norte” se relacionavam comercialmente com
Portugal, antes da independência, é parte importante da equação que ajuda a entender a não
adesão imediata à ruptura encabeçada pelo Rio de Janeiro. Enquanto Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais, somados, correspondiam a apenas a 5,53% dos 342 processos por ela
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analisados, só o Maranhão respondia por 26,60%, ficando à frente também do Pará (15,78%),
e atrás apenas da Bahia (38,88%). “Estes dados são reveladores [...] por que dão conta de um
maior número de processos justamente onde a historiografia reconhece tradicionalmente a
existência da chamada guerra da Independência” (RIBEIRO, 2003, p. 89). Uma constatação
de que a “a maioria dos sequestros tinham motivação política local e ligavam-se à formação
da nação” (RIBEIRO, 2003, p. 91). No Maranhão, a questão ficou registrada no Amigo do
Homem.
Em cumprimento a uma Portaria expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios do
Império, de 16 de fevereiro de 1825, o vice-presidente dispõe que o Sr. Desembargador Juiz
dos Feitos da Imperial Coroa e Fazenda, interrompa todo e qualquer sequestro que se esteja
fazendo dos bens de José Antônio da Cruz Ferreira Tezinho, o Padre Tezinho. Em seguida, a
referida Portaria foi transcrita:
Manda Sua Majestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios do
Império remeter ao Presidente da Província do Maranhão, o requerimento incluso do
Padre José Antônio da Cruz Ferreira Tezinho atualmente residente em Portugal no
uso d'água de Caldas, em que pede pelas razões que expõe seja admitido por seu
Procurador a prestar o juramento à Constituição Império, concedendo-se-lhe dois
anos de licença para obter o restabelecimento de sua saúde: e há por bem que
informe o que se oferecer sobre este objeto, suspendendo-se até ulterior Resol[ilegível – rasura] cedimento contra os bens do Suplicante. [rasura] Fevereiro de
1825. Estevão Ribeiro de Resende (AMIGO DO HOMEM, nº 05, 16/07/1825, p.
27).

Tezinho, como já vimos, por intermédio do periódico O Conciliador, atuou fortemente
contra todas as pretensões de adesão ao projeto da Independência capitaneado pelo Rio de
Janeiro. Todavia, quando o Ministério solicitou parecer do governo do Maranhão em relação
ao pedido do suplicante, o Presidente Patrício José de Almeida e Silva, após ter mandado
cumprir a determinação de suspensão do sequestro dos bens do padre, respondeu ao ministro
Estevão Ribeiro, aquiescendo às solicitações de Tezinho. Lembrava que aquele clérigo, “de
avançada idade, tem domicílio nesta Província há muitos anos; e sendo Cidadão pacífico,
obediente às Leis […]. A sua moléstia é verdadeira, eu julgo credor da Graça que implora” 104.
Evidencia-se aqui o quanto o governo de Almeida e Silva foi marcado por uma relativa
melhoria no trato com os “europeus”.
Aqui, temos um caso como tantos outros que se repetiram em várias outras províncias
nos anos iniciais do Brasil independente. Gladys Ribeiro lembra que “ao longo dos anos de
1823, 1824 e 1825, reafirmava-se o 'ser português' e o 'ser brasileiro' como construções
políticas”. Nesse sentido a autora destaca: “parece que em Portugal não havia mesmo futuro
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Ofício de Patrício José Almeida e Silva, de 29 de julho de 1825, em resposta à Portaria que ordenava a
suspensão do sequestro dos bens do Padre Tezinho. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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promissor”. Assim, exemplifica casos de pessoas que, arrependidas de ter “tomado o partido
errado”, pediam perdão ao Imperador, suplicando a permissão para retornar ao Brasil
(RIBEIRO, 2002, p. 74).
Não nos parece que Tezinho tenha se apresentado como arrependido, fato comprovado
pela definição de “Cidadão pacífico” que lhe atribuiu Almeida e Silva. Para todos os efeitos,
Tezinho havia ido a Portugal como Deputado eleito às Cortes lisboetas, mas que lá chegando
não tomou assento, pois as mesmas já haviam sido dissolvidas. A justificativa para sua
permanência ali, argumentava, era tão somente a moléstia que lhe impedia de viajar. Deste
modo, não estando em território brasileiro no ato da Independência, tal qual exigia a
Constituição, outorgada em 25 de março de 1824, em seu artigo 6º, parágrafo 4, que definia
como cidadão brasileiro “todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já
residentes no Brasil na época em que se proclamou a Independência nas Províncias, onde
habitavam, aderiram a esta, expressa ou tacitamente, pela continuação da sua residência”
(COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPÉRIO, 1886, p. 8), restava ao clérigo solicitar sua
“cidadania brasileira” ainda que através de um procurador.
De outro modo, pode-se conjecturar que houve ali uma estratégia com intuito muito
claro de preservar a posse de seus bens, uma vez que desde a Portaria de 11 de Dezembro de
1822, já se praticava o sequestro dos bens dos portugueses. É bem verdade que na ocasião do
Tratado de 29 de Agosto de 1825, em que Portugal reconheceu a independência do Brasil,
como lembra Gladys Ribeiro (2002, p. 65), a maioria dos processos “concluídos ou não, fora
anulada por efeito do artigo 6º” daquele tratado e também pelo Decreto de 26 de junho de
1826, mas, como se viu, o pedido de Tezinho foi anterior àquelas decisões. Aliás, as disputas
relativas aos bens dos portugueses também marcaram os meses que circunscreveram a adesão
do Maranhão à independência.
Já no início de Agosto de 1823, menos de um mês da oficial adesão do Maranhão à
Independência, a Junta Provisória do Governo narra a D. Pedro I, de forma detalhada, os fatos
que circunscreveram aquele 28 de julho. Diz que tão logo o Imperador assumiu a incumbência
de ser o Defensor Perpétuo do Brasil, o coração dos brasileiros honrados ambicionou
pertencer àquele virtuoso monarca. Neste sentido, o Maranhão, apesar do que pudesse parecer
em contrário, também se inclui entre as muitas províncias do Brasil que não vacilaram em
prestar-lhe juramento, fato que só não se concretizou porque as “Forças de Portugal,
sufocando os seus bons desejos e paralisando os seus magnânimos esforços, […] durante
longos e calamitosos tempos tiveram em suspensão o destino político do Brasil”. Dizia estar
aquela província destituída de qualquer apoio que lhe pudesse assistir, ao passo que também
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estava sob uma vigilância “inquisitoriada [sic.] pelas despóticas autoridades que o
escravizavam”. Apesar disso, nos tempos de cerco da capital, só restava um empecilho para a
adesão ao sistema independente, “a força militar da Cidade; ou para melhor dizermos, por
alguns indivíduos que influíam sobre a sua deliberação” 105.
O inesperado aparecimento da Nau Pedro I, comandada pelo Almirante britânico Lord
Cochrane é apresentado aqui como ponto chave para adesão, uma vez que ocorreu logo após a
chegada de uma tropa portuguesa que, na leitura daquela Junta, ou teria apenas o efeito de
retardar o acolhimento da vontade geral, ou resultaria numa forçosa batalha, ainda que isso
custasse o derramar o sangue dos ordeiros habitantes de cidade de São Luís, para se fazer
proclamar a adesão à Independência.
Oh dia 26 de julho de 1823, dia três vezes feliz! Tu serás tão rememorável nos anais
da nossa Província, quanto serão duráveis nos corações dos seus habitantes e sua
posteridade! Os sentimentos de gratidão e respeito que eles tributam as virtudes do
Ilustre Almirante que em seu auxílio lhes enviou o melhor e mais amável de todos os
Monarcas! Sim, Augusto Senhor, a sabedoria, a prudência, e as amáveis maneiras do
Lord Cochrane contribuíram ainda mais para o feliz êxito dos nossos negócios
políticos, do que mesmo o temor das suas forças, por mais respeitáveis que elas
sejam. […] O Céu permita que com igual sucesso e felicidade aquele d igno Chefe
termine a gloriosa carreira dos seus trabalhos militares e políticos a fim, que ficando
V. M. I. tão dignamente servido, nada reste àquele benemérito militar para o
imortalizar não só nos anais do Brasil, mais até na história do Mundo inteiro” 106.

É interessante ressaltar a percepção dos membros do governo em relação à pessoa de
Cochrane. Um verdadeiro Lord, reconhecido por seu modo afável e prudente no conduzir o
Maranhão à feliz união com o restante do Brasil independente. Não muito tempo depois, esta
imagem construída em torno da figura de Cochrane, foi revisada pelos próprios membros
daquela Junta. Sinal claro do desgaste entre o Governo da Província e o Almirante pode ser
verificado no ofício que aquela Junta emitiu ao Imperador, quando tratava da questão dos
empregos públicos. Interessante destacar que duas versões deste documento foram
encontradas, uma no Arquivo Nacional e a outra na Biblioteca Nacional. Nesta última, aquele
ofício é acrescido de dois parágrafos que tratam exatamente da conduta de Cochrane com
relação às “boas presas” 107. Para os membros do governo era fato notório e comprovado pelas
diversas Atas dos Conselhos Militares e das Câmaras Gerais que quase toda a Província já
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Representação da Junta Provisória do Governo, em 12 de agosto de 1823, narra a D. Pedro I, de forma
detalhada, os fatos que circunscreveram a adesão do Maranhão à Independência. BN, Seção de Manuscritos, II
31,33,22 Nº 2.
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Representação da Junta Provisória do Governo, em 12 de agosto de 1823, narra a D. Pedro I..., BN, Seção de
Manuscritos, II-31,33,22 Nº 2.
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Ofício da Junta Administrativa do Maranhão, 26 de Agosto de 1823, em que comunica ao governo imperial
ser de extrema necessidade a demissão de todos os empregados públicos portugueses a substituição por
brasileiros. BN, Sessão de Manuscritos, I 31,29,34.
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havia aderido ao sistema independente mesmo antes da chegada do Almirante inglês. Tal qual
fizera no ofício do dia 12, lembrava que a imposição de força demonstrada pelo Governador
das Armas que com “violenta coação” se sobrepunha à vontade dos habitantes daquelas
localidades, era a razão pela qual a Capital ainda não havia aderido. Desta vez, incluiu
também a Vila de Alcântara como ponto de resistência, porém mais uma vez ocultava o fato
de que Caxias, importante cidade do interior da Província, ainda resistia aos avanços das
tropas pró-independência, que cercaram a cidade. Sustentado esta linha de pensamento, a
Junta comunicara ainda naquele mesmo dia a Cochrane suas considerações.
É curiosa a forma como o governo, nesta versão expandida daquele ofício, finaliza sua
exposição ao Imperador: “Apressamo-nos, contudo, a prevenir a Vossa Majestade Imperial,
para que não sejamos reputados omissos em comunicar tudo quanto for do interesse desta
Província”. Talvez aqui algum temor sobre como Cochrane reagiria à contestação que a Junta
fazia às suas exigências e como isso chegaria aos ouvidos do Imperador, que, a depender da
primeira versão daquele documento, fora surpreendido por uma movimentação do Governo
sem que lhe tivesse sido participado.
A resposta de Cochrane foi quase que imediata. Dizia que a “Província libertada”, aos
olhos do antigo Governo fora “conquistada” e, como tal, suas propriedades estavam sujeitas a
serem capturadas. Ameaçava dizendo que, se assim decidisse, poderia tomar posse dos bens
de todos os portugueses residentes ou não na província, mas que se limitava tão somente aos
bens dos que estavam a residir na Europa. A chegada da tropa sob seu comando garantiu à
província uma sorte bem diferente à da Bahia, quando ali os Portugueses partiram levando
consigo seus bens e dos brasileiros a quem mantinham subjugados. Deste modo, estranhava as
queixas por parte do Governo, quando esperava deste gratidão. Por fim, listava os bens que
requeria como “boa presa”:
Descrição dos bens ou propriedade em que a Marinha chama o direito de interesse,
todos os quais estão inquestionavelmente sujeitos a condenação e que são os
seguintes = Navios Portugueses e suas cargas = Toda a propriedade pertencente a
Portugueses na Europa = O balanço da dívida à coroa de Portugal na caixa militar,
Alfândega, Tesouro e outros fundos = Os navios e propriedades que navegaram da
Bahia comboiadas pelos navios de guerra inimigos, em violação do bloqueio =
Todos os navios ou embarcações de guerra, canhoeiras e vasos do Governo = Todo o
fornecimento do Arsenal da Marinha e um prêmio nos fornecimentos militares de
todas as qualidades segundo os Decretos de Sua Majestade Imperial = Cochrane 108.
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Ofício de Cochrane a Junta do Governo, em 28 de agosto de 1823, acusa seu estranhamento em relação às
reclamações contra a apreensão dos bens pertencentes aos portugueses que estavam na Europa. Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Em outra ocasião, a mesma Junta reclamava a D. Pedro as exigências de Cochrane
que, para além de “toda a dívida ativa pública até 31 de julho do corrente”, incluía também
“as dívidas dos Brasileiros aos ditos Portugueses ausentes” 109. Entretanto, é voz corrente na
historiografia que Cochrane foi além ao que considerou recompensa aos seus serviços. O
administrador da Alfandega João José de Morais Cid denunciou insistentemente as ações de
Mr. Henrique Dean, “primeiro comissário e agente de prezas” 110 de Cochrane, que estaria a
cometer desmandos naquela repartição, inclusive “passando por cima de protocolos e
autoridades daquela repartição” 111. Desde a chegada dos enviados de Cochrane, Mr. Henrique
Dean, o capitão de Fragata Antônio José Carvalho e o Comissário Francisco Adrião Pereira, à
Alfândega, João José de Morais Cid já havia comunicado à Junta do Governo que não
obstante as ordens recebidas da parte de Cochrane, em virtude de serem questões de ordem
extraordinárias, não tomaria qualquer atitude sem que houvesse ordens expressas daquela
Junta112. Deste modo, a inércia do Governo 113 levou aquele administrador a, por mais de uma
vez, deixar à disposição seu cargo, inclusive solicitando seu passaporte para que fosse embora
para o Rio de Janeiro 114.
Ingrediente a mais nessa já conturbada relação foi o caso envolvendo uma carga de
cento e oito sacas de algodão e mais de dez mil vaquetas que, embarcada na Sumaca Gerves,
estava sendo reclamada por Cochrane. Morais Cid apressou-se em pedir ao Governo que não
permitisse que aquela carga fosse inclusa nas “boas presas”, sendo, portanto, enviadas aos
seus donos que sendo “Cidadãos da Província do Ceará, que primeiro que esta proclamou a
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Ofício da Junta do Governo a D. Pedro, em 24 de outubro de 1823, narra de maneira detalhada..., Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Ofício de João José de Morais Cid, Administrador da Alfândega, à Junta do Governo, em 2 de setembro de
1823, trata sobre a carga de algodão a ser enviada para o Rio de Janeiro. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9552.
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Ofício de João José de Morais Cid, Administrador da Alfândega, à Junta do Governo, em 26 de agosto de
1823, denuncia os abusos cometidos por aliados de Cochrane. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Ofício do Administrador da Alfândega, João José de Morais Cid à Junta do Governo, em 23 de agosto de
1823, acusa a chegada de três emissários de Cochrane. BN, Sessão de Manuscritos, II 32,17,23.
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Somente depois de Cochrane ter se retirado do Maranhão, o que se deu em 20 de setembro de 1823, a Junta,
em ofício dirigido a D. Pedro, denunciou os desmandos de Mr. Dean naquela repartição. As queixas do
Administrador foram, inclusive, anexadas ao ofício para efeito de comprovação. Aquela Junta alegava ao
Imperador não ter forças suficientes para contestar as ordens de Cochrane.
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Ofício de João José de Morais Cid à Junta do Governo, em 28 de agosto de 1823, deixa à disposição seu
cargo de Administrador da Alfândega. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Independência Política do Brasil”, não poderiam “com justiça serem considerados como
inimigos”115.
Apesar do que consta numa publicação anônima, assinada por “Hum Maranhense”,
que saiu no Rio de Janeiro, em 1828, em que o Presidente Bruce teria desafiado Cochrane,
“lançando-lhe em rosto a injustiça do aprisionamento da Suma Gerves” (RESPOSTA..., 1828,
p. 10), o que teria sido uma das razões para sua deposição da presidência da Província –
versão que não parece ter fundamento, uma vez que a deposição de Bruce só se deu na
segunda vinda de Cochrane ao Maranhão, já no ano de 1824 -, o que se pode afirmar é que,
mais uma vez, de nada adiantaram as reclamações feitas pelo Administrador da Alfandega.
Deste modo, a notícia de que Mr. Dean não só se apoderara das reclamadas cargas da Sumaca
Gerves, aquelas que pertenciam a “fieis brasileiros” da Província do Ceará, como também
havia ameaçado espancar ao Escrivão da Mesa Grande, levou João José de Moraes Cid a
definitivamente abrir mão de seu ofício, ao menos enquanto estivesse, como afirmava estar,
inibido de cumprir com as suas funções 116. Em 1824, o Governo do Ceará questionou junto ao
do Maranhão as circunstâncias em que se deu o aprisionamento da Sumaca Gerves e exigia a
restituição da carga, “visto serem seus carregadores brasileiros”. O caso foi levado à presença
de D. Pedro I que, em 1825, por meio da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha,
mandava informar ao Governo do Ceará que orientasse os ditos carregadores a recorrer aos
meios ordinários para reclamarem os seus direitos (DIÁRIO FLUMINENSE, nº. 72, vol. 5º,
2/04/1825)
Todavia, de todas as questões envolvendo a política de presas de Cochrane e os bens
não só de “portugueses”, mas também de “brasileiros”, as relativas às embarcações e
mercadorias por estas transportadas foram as que impingiram os mais fortes matizes nas
reclamações protocoladas junto aos Governos de Portugal e do Brasil. As ações daquele
Almirante resultaram em várias denúncias, cuja análise ajuda no avanço da compreensão da
plasticidade dos significados que os termos “brasileiro” e “português” possuíam naqueles
anos do pós-independência.
Já desde a sua chegada a São Luís, em 26 de julho de 1823, Cochrane tratou de tomar
posse das embarcações portuguesas que estavam fundeadas naquele Porto e também as que
chegavam depois dele já estar ali estabelecido, “por os julgar como pertencentes aos
115

Ofício de João José de Morais Cid, Administrador da Alfândega, à Junta do Governo, em 2 de setembro de
1823, trata sobre a carga de algodão..., Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Ofício de João José de Morais Cid à Junta do Governo, em 5 de outubro de 1823, denuncia os desmandos na
Alfândega cometidos por Mr. Henrique Dean. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9- 552.
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inimigos117”. O Frei Manuel Moreira da Paixão e Dores, Capelão da Esquadra Imperial que
acompanhou Cochrane em suas missões pelas Províncias do Norte, registrou em seu diário
que desde a chegada daquela força no Maranhão, haviam sido aprisionadas 17
embarcações118. Todavia, o próprio Cochrane registrou ainda o aprisionamento de outras duas
embarcações, que acabaram sendo usadas para levaram as tropas portuguesas de volta a
Portugal”119.
Com base nos dados levantados por Gabriel Langie Pereira (2009) junto aos arquivos
da Comissão Mista Brasil-Portugal e Arquivo Histórico do Itamaraty, é possível identificar
que destas 19 embarcações, existem processos protocoladas junto à Comissão referentes a
pelo menos 10 delas, sendo que 3 tiveram a propriedade reclamada por pessoas que foram
julgadas como Brasileiros: a Corveta Pombinha, cujo um dos proprietários era Manoel João
Correa de Souza, e os Brigues Nelson e Caçador, que pertenciam a Joaquim José da Silva
Maia e Balthazar Meirelles Leite, respectivamente.
Ainda nos processos referentes a estas 10 embarcações, em 4 delas constam
reclamações de “brasileiros” que teriam sofrido prejuízos com a perda de mercadorias
diversas. Para além disso, ainda outras 3 embarcações que não foram citadas pelo Capelão da
Esquadra Imperial, também tiveram pedidos de indenização protocolados por seus
proprietário brasileiros. Diga-se de passagem, dos 122 processos analisados por Gabriel
Langie Pereira, 27 foram protocolados por brasileiros que reclamavam perdas diversas:
embarcações, mercadorias, pólvora, fretes, escravos, gado e dinheiro.
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Ofício do capitão de mar e guerra Francisco de Salema Garção para o ministro e secretário de estado da
guerra, conde de Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte Real, remetendo relação circunstanciada de todo o
serviço que prestou no brigue Infante D. Miguel. Refere, ainda, aos distúrbios políticos que ocorreram na
província do Maranhão. AHU_CU_009, Cx. 176, D. 12731.
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Segundo o Capelão Frei Manuel Moreira da Paixão e Dores, foram tomadas as seguintes embarcações: a
Corveta Pombinha, as Galeras Borges Carneiro, Ventura Feliz e Feliz Ventura, as Escunas Delfina e Maria, o
Brigue Oriente “com 280 escravos que se venderam”, a Galera Sociedade Feliz, os Brigues Bela Aliança e S.
José das Laranjeiras, as Escunas Glória e Toninha, a Sumaca Libertina, os Brigues Nelson e Caçador, a Escuna
Emília e o Brigue de Guerra Infante D. Miguel (PAIXÃO E DORES, 1940, p. 255).
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Antes de permitir a saída das Galeras Cavaleiros e Constitucional, Cochrane fez o mestre da Conde de
Cavaleiros, João José Pereira, prometer que o dono da referida galera, Cristóvão Manoel Guimarães, residente no
Porto, iria pagar pela embarcação que a partir de então era uma presa de guerra. Foi oferecida a opção pelo
pagamento de uma letra no Rio de Janeiro “por conta do dito Lord Cochrane” o valor de 3 contos de réis, num
prazo de até 6 meses ou mandar entregar a dita galera no Rio de Janeiro, “declarando-se por este instrumento que
alguma falta por parte do dono Christovão Manoel Guimarães de cumprir este contrato, ficarão sujeitas as
propriedades do dito dono a serem tomadas e confiscadas em qualquer parte que se achar”. Cf. Ofício do Lord
Cochrane para o ministro e secretário de estado da Marinha e Ultramar, Inácio da Costa Quintela, remetendo
uma relação dos oficiais e tropas prisioneiras na capitulação da cidade de São Luís do Maranhão e outros docs.
comprovativos da actuação do conde de Cavaleiros. AHU_CU_009, Cx. 175, D. 12703.
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Todavia, se estes processos e tantos outros foram protocolados já durante o
funcionamento daquela Comissão, algumas reclamações já haviam sido feitas por
“portugueses” ao Rei D. João. Em 14 de Outubro de 1823, Jerónimo António Pusich envia
requerimento ao rei D. João VI, pedindo uma indenização régia por ter perdido seu bergantim,
Maria, quando foi ao Maranhão. Em seus argumentos, tentava a todo custo imputar a
responsabilidade pela indenização dos prejuízos à Coroa Portuguesa que, por “Decreto de V.
Majestade [...] ordenava que se dessem Passaportes para todos os Portos do Brasil”. Pusich
dizia então que viajara impelido pela confiança nas “promessas e determinações de V.
Majestade”, mas infelizmente acabara tendo sua embarcação apresada por Cochrane, que para
além da sua Escuna tomou também “tudo o quanto o suplicante possuía, vindo por esta
maneira o suplicante a ficar sem ter até com que subsistir 120”. Em virtude de sua pobreza,
rogava ao Rei que mandasse indenizá-lo por todas as perdas sofridas. Anexo ao processo
consta uma lista com a soma de todos os artigos perdidos que estariam a bordo do Bergantim
Escuna Maria o valor pedido é de 1:582$200 réis em metal121.
Já em 3 de março de 1824, de igual maneira, João Ventura Rodrigues, proprietário do
Navio Constitucional [Constituição] reclamou a D. João alegando que trouxera as guarnições
do Brigue D. Miguel e parte do corpo do Regimento nº 6 de Infantaria. Declarou que, estando
aquela embarcação fundeada no Porto do Maranhão, acabou sendo apresada por Cochrane que
o pôs à venda, tendo sido comprado por João José de Almeida Júnior, negociante do
Maranhão que já era proprietário de pelo menos mais outras duas embarcações que faziam
comércio entre Maranhão e Portugal, e por Luís Antônio Guimarães que, naquela ocasião, já
era o mestre daquele navio 122. Este mesmo João Ventura Rodrigues, em 17 de março de 1824,
apresentou requerimento pedindo que lhe fossem ressarcidos 49$000 réis referente aos custos
que tivera com a alimentação da guarnição do Brigue D. Miguel e parte dos membros do
Regimento nº 6 de Infantaria. Conta que quando estava ainda a certa distância de Portugal,
acabara a alimentação e ele autorizara que fossem tirados de parte das mercadorias que trazia
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REQUERIMENTO de Jerónimo António Pusich ao rei D. João VI, solicitando indenização régia, visto ter
perdido o seu navio, o bergantim Santa Maria, no litoral do Maranhão, quando se encontrava ao serviço da
causa real. AHU_CU_009, Cx. 176, D. 12733.
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Curiosamente, nos casos estudados por Gabriel Langie Pereira, Joaquim Antonio de Mattos é o reclamante de
todos os processos que, em nossa pesquisa, estão associados a Jerónimo António Pusich. Cf. Gabriel Langie
Pereira (2009).
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Declaração do negociante João Ventura Rodrigues, declarando que o navio Constitucional, de que era
proprietário, foi aprisionado no Maranhão pelo comandante Lord Cochrane, e, posteriormente, vendido.
AHU_CU_009, Cx. 177, D. 12785.
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para serem comercializadas na Europa, a saber 10 arrobas de vaca salgada e 6 de porco
salgado. Anexo ao processo, consta anotação feita por Joaquim José Xavier de Brito, datada
de 12 de agosto e logo abaixo, a informação “S. M. manda abonar” 123.
Mesmo após sua partida em 20 de setembro, a política de apresamento adotada por
Cochrane se manteve em funcionamento ainda no final de 1823, como se verificou no caso do
Brigue Fernandes Tomás, pertencente ao comendador Antônio José Meirelles, que foi
capturado em outubro, quando fazia a rota Lisboa – São Luís (PEREIRA, 2009, p, 204).
Todavia, como já dissemos, apesar das conturbadas disputas que marcaram a cena política
maranhense, no ano de 1824, foi observada uma retomada das relações comerciais entre
Maranhão e Portugal sem que houvesse qualquer registro de captura de embarcações, pelo
menos até o mês de novembro, quando Cochrane retornou à província, reativando a antiga
prática.
Interessa registrar que até outubro de 1823, quando chegou a Portugal a notícia da
adesão do Maranhão à Independência, das 14 embarcações que fizeram a rota Portugal Maranhão, nove pertenciam a negociantes residentes em Portugal, duas ao comendador
Meirelles, que vivia no Maranhão, e três que não foi possível identificar. Mesmo que não se
trate aqui de brasileiros e portugueses, haja vista que nesse momento aquela Província
permanecesse unida ao trono português, é notória a supremacia dos mercadores estabelecidos
na Europa, que de lá negociavam através de seus correspondentes. Uma realidade que sofreu
profunda alteração depois da adesão, quando já em 1824, das 20 embarcações naquela mesma
rota, apenas duas tinham proprietários residentes em Portugal, enquanto quinze pertenciam a
negociantes que viviam no Brasil – sendo doze do Maranhão e três do Rio de Janeiro. Do que
se apreende pelo menos duas razões que não se contrapõem: por um lado, devemos recordar o
Decreto de 30 de dezembro de 1822, em que, por conta da “cruenta e injusta guerra” que
Portugal fazia ao Brasil ocasionando o rompimento dos “antigos laços de amizade que
reciprocamente prendiam ambos os Estados, e por conseguinte perdido o direito à continuação
de favores mais graciosos e por longo tempo feitos em de seu comércio”, D. Pedro alterava as
taxas a serem pagas pela entrada de “todos os gêneros ou mercadorias de produção, pescaria,
manufatura, ou indústria Portuguesa, importados em navios, e por conta de estrangeiros”,
sendo a partir de então praticados os mesmos 24% que já eram aplicados a todas as demais
nações. Apesar de datada do final de 1822, em sendo a adesão do Maranhão apenas em 28 de
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Ofício do capitão-tenente Francisco de Selma Freire Garção para o ministro da Guerra, conde de Subserra,
sobre o requerimento do proprietário da Galera Constitucional, João Ventura Rodrigues, que solicita se lhe
paguem a carne salgada fornecida aos prisioneiros transportados na referida galera. AHU_CU_009, Cx. 177, D.
12817.
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julho de 1823, não havia razões para que estas novas regras fossem aplicadas ao comércio
entre aquela província e o Reino. Já vimos que o volume de embarcações pertencentes a
residentes em Portugal representou quase a totalidade das que circularam entre aqueles dois
mercados no ano de 1823. Todavia, num contexto em que o Maranhão já fazia parte do Brasil
independente, a aplicação daquela regra foi sentida já em 1824, quando tivemos uma
esmagadora maioria da propriedade das embarcações nas mãos de cidadãos que viviam no
Brasil, em especial no Maranhão.
Por outro lado, ainda como hipótese para pensarmos as razões para a inflexão existente
entre os anos de 1823 e 1824 no que tange à residência dos senhorios das embarcações que
faziam o comércio entre os portos de São Luís e os de Portugal, destacamos o receio de que as
velhas práticas de sequestro de bens dos portugueses, vivas ainda no final de 1823, pudessem
a qualquer momento ser revitalizadas, no que resultaria em mais uma onda de perda de
mercadorias e mesmo das embarcações dos negociantes residentes em Portugal.
Curiosamente, das quinze embarcações cujos proprietários eram estabelecidos no Brasil, pelo
menos dez traziam em seu passaporte referências expressas ao local de residência de seus
senhorios. Informação esta que não constava no passaporte que fora emitido ao Bergantim
Gratidão, mas que não deixou de ser percebido e repreendido, como consta num bilhete
anexado ao processo existente no Arquivo Histórico Ultramarino, como é possível verificar.
Com data de emissão de 10 de julho de 1824, o passaporte tinha o seguinte teor:
Faço saber aos que este Passaporte virem que da Cidade do Porto faz viagem para o
Maranhão, de onde há de voltar para a mesma Cidade do Porto, ou Lisboa, o
Bergantim invocado = Gratidão = de que é mestre Ricardo José da Silva, e Senhorio
João José de Almeida Júnior, como se faz certo nesta Secretaria de Estado pelo
Juramento de Bento José da Cunha Viana, como Procurador do mesmo Mestre, e
documentos por ele apresentados, sendo todos os sobreditos.

O bilhete anexado ao processo trazia a seguinte informação: “da Cidade do Porto faz
viagem para o Maranhão com escala por Gibraltar e de volta para a mesma Cidade do Porto
ou Lisboa, o Bergantim Gratidão de que é mestre Antônio Luís Falcão e Senhorio João José
de Almeida, residente no Maranhão”. Em seguida, uma pequena nota, escrita no verso do
processo dizia: “este passaporte não está feito conforme a nota que se pediu” 124. Não obstante
a não referência ao porto de Gibraltar e a mudança no nome do Mestre da embarcação sejam
equívocos importantes, parece também relevante atestar que entre as não observâncias ao que
fora solicitado, estava a ausência da informação de que o proprietário do referido Bergantim
era residente no Maranhão.
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Passaporte do ministro e secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, Manuel Inácio
Pamplona Corte Real, para o bergantim Gratidão ir ao Maranhão. AHU_CU_009, Cx. 177, D. 12803.
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Como em termos oficiais a política de apresamento tinha como alvo principal os bens
e propriedades de “portugueses” que viviam fora da Província, vide as embarcações que
foram apresadas em 1823, o repentino predomínio de senhorios residentes no Brasil em 1824
não deixa de representar forte indício de uma estratégia de segurança adotada pelos
negociantes para a manutenção da rota comercial sem que corressem maiores riscos. Todavia,
se esta medida logrou êxito durante o intervalo em que Cochrane esteve distante da província,
o seu regresso representou também o fim do sossego dos que pelo fato de residirem em
território brasileiro se sentiam mais seguros.
Tão logo se deu a sua chegada, o Marquês do Maranhão determinou o aprisionamento
da Escuna Maria e da Galera Imperador Alexandre, pertencentes a José dos Reis e Brito 125 e
Miguel Tavares, respectivamente. Ambos eram residentes no Maranhão e já brasileiros, como
registrou José Rodrigues Roxo, membro do Corpo do Comércio do Maranhão, a João Paulo
Cordeiro, negociante de Lisboa, de quem era correspondente: “[...] O instante vai ficando as
embarcações e propriedades brasileiras, e já ficam tomadas as escunas Maria (ilegível) do
Porto e a galera Imperador Alexandre tomada em 29 de (ilegível) com o único pretexto de vir
de porto inimigo” (apud PEREIRA, Gabriel Langie (2009. p, 108). Já em março de 1825, o
próprio Cochrane escreveu ao Ministro do Estado dos Negócios da Marinha, em que não
apenas confirmou a apreensão da escuna Maria e da galera Imperador Alexandre, como
também informou ainda a de outras duas embarcações, o bergantim Joaninha e a Escuna
Dido, tudo executado sob a justificativa de terem aquelas quatro embarcações partido de
Lisboa “debaixo da Bandeira Portuguesa”, pois ainda que fossem Brasileiras, tinham
“traficado com o inimigo em desprezo da sua homenagem a S. M. Imperial” 126.
Apesar de deixar em suspeição o serem ou não brasileiros os seus senhorios - o que
parece muito mais um artifício de Cochrane do que necessariamente uma incerteza -, a
exemplo do que vimos em relação à escuna Maria e à galera Imperador Alexandre, também
era residente no Maranhão o proprietário da Joaninha 127, o importante membro do Corpo de
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Apesar de Gabriel Langie Pereira, em sua dissertação, atribuir a propriedade da Escuna Maria ao negociante,
residente em Bissau, Joaquim Antônio de Mattos, uma declaração emitida pela Secretaria da Real Junta de
Comércio e Agricultura, Fábricas e Navegação, na cidade de Lisboa, em 23 de julho de 1824, atribui a
propriedade da referida Escuna a José dos Reis e Brito, residente no Maranhão, que era seu proprietário “pelo ter
comprado”. Cf. REQUERIMENTO do mestre Joaquim Martins dos Santos ao rei D. João VI, pedindo passaporte
para o brigue escuna Maria ir ao Maranhão, Arquivo Histórico Ultramarino, CU_009, Cx. 177, D. 12808.
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Ofício de Cochrane ao ministro do estado dos negócios da marinha, em 13 de março de 1825, informa o
aprisionamento de quatro embarcações vindas de Lisboa. BN, Seção de Manuscritos, I 34,10,002, nº005.
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Requerimento do mestre Joaquim Gonçalves Maia ao rei D. João VI, pedindo passaporte para o bergantim
Joaninha ir ao Maranhão. AHU_CU_009, Cx. 177, D. 12836.
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Comércio e Agricultura Felippe de Barros e Vasconcelos, que entre os anos de 1822 e 1823
fizera parte da Junta Provisória 128 que governou o Maranhão na sua fase anterior à
Independência. Quanto à escuna Dido, sabe-se apenas que pertencia a Manuel Pinto dos
Santos129, que fora Capitão e Mestre deste navio quando ainda era seu antigo dono Manoel
José de Medeiros. Todavia, embora não tenha sido possível identificar a residência de seu
proprietário, é possível conjecturar, baseado na expressão “se forem Brasileiras” utilizada por
Cochrane quando de seu ofício ao ministério dos Negócios da Marinha, que este também
residia em solo maranhense.
A entrada da Nau Pedro I em águas maranhenses encheu de esperança grande parte da
sociedade que se via envolta a uma cisão entre as elites que disputavam o poder e que direta
ou indiretamente produzia efeitos negativos para o comércio. Foi assim que 78 “Maranhenses
[…] da classe das principais do seu sexo”, encaminharam a Cochrane, em 10 de novembro,
um abaixo-assinado em que narravam todas as desgraças vividas nos últimos tempos, ao
passo que também manifestavam suas “jubilosas felicitações” por sua “desejada” volta àquela
Província (VIEIRA DA SILVA, 1972, p. 283-284). Semelhantemente os cônsules da Inglaterra
e da França também escreveram ao Lord, expondo as dificuldades vividas pelos seus
concidadãos durante aqueles conturbados últimos meses. O Cônsul britânico, depois de relatar
o estado de incerteza vivido pelos residentes britânicos, comemorava a chegada de Cochrane
que, num momento em que “a intriga tentou forçá-los [os ingleses] a entrar na cena de geral
miséria – sendo alguns abertamente ameaçados – a chegada providencial de V. Exa. veio
impedir a destruição de muitos dos habitantes e a perigosa condição de todos” (COCHRANE,
2003, p. 186). Por sua vez, o Cônsul francês de forma mais enfática relacionava todos os
desmandos vividos durante a governança de Bruce cuja permanência à frente do governo da
província mesmo após a chegada de Cochrane não só causava estranheza mas também
indignação. Numa espécie de ultimato, lembrando ao Lord seus deveres “para com um Agente
de Sua Majestade Cristaníssima”, apresentava suas opções: “Se V. Exa não julgasse a
propósito usar de seus plenos poderes para dar-me a só garantia que possa permitir-me residir
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Os membros da Junta eram: Dom Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré, Presidente; Brigadeiro Sebastião
Marques da Silva Belford, Secretário; O Chefe de Esquadra Graduado e Reformado Felipe de Barros e
Vasconcelos; Desembargador João Francisco Leal; Tesoureiro Geral Aposentado Thomaz Tavares da Silva;
Coronel de Milícias Antonio Rodrigues dos Santos e o Tenente de Milícias Caetano José de Souza. Cf. Augusto
Cezar Marques (1884, p. 240).
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Declaração do secretário da Junta do Comércio, José António Gonçalves..., Arquivo Histórico Ultramarino
CU_009, Cx. 177, D. 12810.
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aqui por mais tempo, venho pedir-lhe haja de proteger o meu embarque e o dos franceses que
restam ainda no Maranhão” (COCHRANE, 2003, p. 191).
Se, por um lado, o retorno de Cochrane representava a possibilidade do
restabelecimento da paz e sossego que muitos ansiavam, também significou o retorno às
incertezas e inseguranças resultantes da política de apresamento que lhe era peculiar e que
desta feita, de maneira muito mais direta do que fora em 1823, atingia também aos
negociantes “brasileiros”. Diga-se de passagem, essa percepção dúbia em relação à figura de
Cochrane que há muito tempo tem marcado as leituras sobre essa importante personagem da
história do Maranhão independente, também se verificou entre seus contemporâneos. Se em
25 de maio o Grito da Razão, da Bahia, ao registrar a chegada da Nau Pedro I, que enviada ao
Rio de Janeiro com escala na Bahia, confirmava a permanência do Marques do Maranhão
naquela Província, mesmo que “por aqui certos sujeitinhos inimigos do Brasil o faziam já
morto; porém quis a Providência que ele ressuscitasse” (GRITO DA RAZÃO, nº 30,
25/05/1825, p.1); a Gazeta de Lisboa, em 03 de agosto, afirmava que em Londres haviam
chegado algumas gazetas da Bahia com cartas do Rio de Janeiro em que informavam sobre a
atuação de Cochrane no Maranhão, que vivendo um “estado deplorável” de “mais completa
anarquia”, encontrava-se debaixo das ordens daquele Marquês do Maranhão que era
“representado como proposto a arruinar o Brasil e roubar-lhe todas as suas riquezas”
(GAZETA DE LISBOA, nº 180, 03/08/1825, p. 749).
A notícia do retorno de Cochrane ao Maranhão rapidamente se espalhou. Aliás, a
referência feita à publicação da Gazeta de Lisboa de 03 de agosto de 1825, permite visualizar
a maneira como as notícias circulavam acompanhando o caminho das rotas de navegação.
Gazetas da Bahia que publicavam cartas do Rio de Janeiro alcançavam a Europa a partir de
Londres e dali chegavam a Portugal. Antes mesmo que a vizinha Bahia tivesse certeza da
estada do Almirante do Maranhão naquela província, a Gazeta de Lisboa, já no final de
março, noticiava sobre aquela presença em terras maranhenses. Entretanto, antes ainda, o
periódico inglês Courier, em princípios de março, já publicava cartas a este respeito.
Embora as notícias divulgadas pelos periódicos europeus desenhassem um cenário de
relativa paz no Maranhão no período posterior à chegada de Lord Cochrane, não deixaram
também de registrar suas investidas contra os bens e propriedades dos negociantes
portugueses, sobretudo por meio de sua política de apresamento de embarcações ou ainda nas
taxas extras que impunha às embarcações e produtos portugueses que entravam no porto
maranhense. Foi assim que a Gazeta de Lisboa reproduziu publicações do Courier de 10 de
março em que a partir de cartas afirmava que Cochrane permitia “a alguns Navios
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Portugueses, que ultimamente foram capturados, de continuarem a sua viagem, pagando 16
por cento sobre o valor dos Navios e cargas” (GAZETA DE LISBOA, nº 75, 29/03/1825, p.
301).
Ressalta-se que, como afirmavam as cartas, somente a “alguns Navios Portugueses”
era dada a permissão para seguirem viagem, sendo que outros tantos, como já vimos,
acabaram confiscados, razão pela qual o Navio Paquete do Maranhão, que, tendo saído do
porto de Lisboa, em 15 de janeiro, com destino a São Luís, chegava àquele mesmo porto em
24 de março dando conta de que quando ainda próximo à costa do Maranhão, em 9 de
fevereiro, se deparou com um Sumaca Brasileira que saído do Maranhão com destino ao
Ceará lhe informara que os navios estariam sendo tomados naquela província, sendo obrigado
a retornar.
Em virtude do que já foi registrado em relação à primeira estada de Cochrane no
Maranhão, não causa estranheza constatar que nos primeiros meses do ano de 1825 não houve
qualquer registro de embarcações saindo de Portugal com destino àquela província, mesmo
que de proprietários residentes no Maranhão. Curiosamente, os primeiros pedidos de
passaporte para esse lado do Atlântico começaram ainda no final de maio - como no caso do
bergantim Amizade, que pertencia ao negociante residente no Maranhão Isidoro Rodrigues
Pereira130, cuja partida foi anunciada para 12 de junho (GAZETA DE LISBOA, nº 131,
6/06/1825), quando Cochrane já não se encontrava mais naquela província 131, mesmo que
somente no mês de agosto a Gazeta de Lisboa tenha noticiado aquela partida 132.
Por tudo que se viu, não restam dúvidas de que os interesses de Cochrane passavam
distante da questão “ser brasileiro” ou “ser português”, até porque, como já dissemos, esses
eram conceitos ainda em aberto. No contexto da formação do Brasil como Nação, o partilhar
de uma identidade nacional extrapolava o local de nascimento e implicava uma série de outros
interesses que também não eram imutáveis. Ilustrativa do que chamamos de plasticidade do
conceito de “ser brasileiro” e “ser português” foi a grande quantidade de reclamantes que nos
130

Requerimento do mestre Teodoro Jansen de Lemos ao rei D. João VI, pedindo passaporte para o bergantim
Amizade ir a Gibraltar e ao Maranhão. AHU_CU_009, Cx. 178, D. 12867.
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Conforme informou o próprio Almirante, sua saída se deu em 18 de maior. Cf. Thomas John Cochrane
(2003).
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O primeiro registro da saída de Cochrane se deu quando a Gazeta reproduzia notícias chegadas à Inglaterra
por embarcações que passaram pelo Maranhão, em que davam conta da intenção de Cochrane deixar o serviço
brasileiro depois de ter se retirado do Maranhão. Cf. Gazeta de Lisboa, nº 189, de 13 de agosto de 1825. Voltou
ainda a confirmar aquela saída apenas em novembro, quando, mais uma vez, notícias vindas da Inglaterra,
informavam que Cochrane havia se retirado do Maranhão, de onde “embarcou uma porção de algodão”. Cf.
Gazeta de Lisboa, nº 273, 19/11/1825, p. 1128.
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processos da Comissão Mista Brasil-Portugal133 foram julgados como “brasileiros”, mesmo
que em muitos casos, conforme ressaltou Gabriel Langie Pereira, os próprios indivíduos
tenham se declarado portugueses (PEREIRA, 2009). Todavia, de todos os casos o mais
emblemático é o do Comendador Antônio José Meireles, que de “português” julgado e
condenado na Câmara Geral do dia 15 de setembro de 1823, por ser um dos “portugueses que
foram notavelmente opostos ao sistema da Independência e que são capazes ainda de
transformar o sossego público”, teve todos os seus pedidos de indenização recusados por ter
sido considerado pelos membros da Comissão como brasileiro.
De qualquer maneira, para Cochrane toda essa discussão se tornava indiferente e isso
foi provado não só nesses casos que de alguma maneira se assemelham ao da Sumaca Gerves,
mas também no que envolvera escravos de cidadãos nascidos em solo brasileiro. Segundo
declarações da Junta do Governo a D. Pedro, muitos dos escravos que, antes da guerra pela
Independência, faziam o transporte em canoas, tendo sido tomados à força pelo governo para
compor a força junto às canhoeiras que combatiam os adeptos do sistema independente, foram
também considerados boas presas, não obstante na sua maioria pertencerem a brasileiros. A
estes cativos uniram-se ainda outros tantos que teriam se refugiado junto à Nau Pedro I
quando esta ainda estava fundeada no Porto da Cidade. No que se refere a este último grupo,
Cochrane deixou ao Governo ordens para que indenizasse os seus senhores 134. Não à toa,
Joaquim José da Silva Maia, antigo redator do Semanário Cívico 135, afirmara que, após a
expulsão da Tropa Portuguesa e o desarmamento da Milícia europeia, “principiou aquele Lord
a praticar o mais escandaloso roubo sobre os bens dos europeus, e até de alguns brasileiros;
[…] até que finalmente parecendo-lhe que não tinha mais que roubar se ausentou no dia 22 de
setembro”136. E, por sua vez, em carta escrita a D. João, Frei Joaquim Nossa Senhora de

No que chamou de “confusão de nacionalidades”, Gladys Ribeiro destacou o significativo número de
processos movidos por “brasileiros”: “Tomando-se o número de 302 processos com nacionalidades declaradas e
atribuindo-lhe o valor de 100%, encontramos: 16,55% de brasileiros reclamando contra o Brasil; 0,66% de
portugueses reclamando contra Portugal; 0,66% de ‘brasileiros’ que se diziam ‘portugueses’; 0,33% de
‘portugueses’ que se diziam ‘brasileiros’; 3,64% de portugueses que residiam aqui antes da Independência, sendo
julgados brasileiros do parágrafo 4º; 3,97% de reclamações de estrangeiros”. Cf. Gladys Sabina Ribeiro (2003, p.
90).
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Ofício da Junta do Governo a D. Pedro, em 24 de outubro de 1823, narra de forma detalhada..., Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Este jornal que circulou na Bahia entre 1821 e 1823 adotava a postura de total apoio às decisões tomadas nas
Cortes portuguesas. Para maior compreensão sobre a natureza deste jornal. Cf. Maria Beatriz Nizza Silva (2008).
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As informações de Silva Maia ficaram registradas no Relato da situação política e das perseguições e
vexames, que circulou em Portugal, em 1824. Cf. BN, Sessão de Manuscritos, II 31,33,22, nº 3.
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Nazaré lembrou a situação dos comerciantes e de tantos outros que administravam os bens de
portugueses residentes em Portugal, que teriam sido vítimas da ânsia de Cochrane:
[…] por meio de extorsões as mais violentas foram obrigados a entregar tudo; e tal
houve que depois de estar preso a bordo de um navio de guerra, para ser solto por
muito empenho, foi preciso pagar, além daquilo que era obrigado, nove contos de
réis da sua propriedade; os que tinham fazendas na Alfândega vindas de Portugal, foi
preciso remi-las por dinheiro para ficarem com elas; e alguns mesmos remindo-as,
ficaram sem dinheiro, e sem fazendas; por esta forma Lord Cochrane levou desta
Cidade um cabedal incalculável e continua nas mesmas extorsões, deixando neste
Porto a Escuna Emília, para apresar a todos os navios que vierem de Portugal ou que
trouxerem propriedades de Vassalos de V. Majestade 137.

Esse “ilustre Almirante” e “benemérito Militar” como o retratara a Junta do Governo,
que quando da sua chegada parecia “enviado como um Anjo da Paz”, conforme o Bispo
Nazaré, ao fim de sua estada em solo maranhense deixou uma imagem bastante modificada, o
que motivava ainda mais aos membros do governo estabelecidos no Maranhão pós-adesão a
insistir na ideia de que, quando da chegada de Cochrane, quase toda a Província já havia
aderido à Independência, obstada apenas por uma força composta de portugueses que se
mantinham fiéis ao terrível “Sistema da Lusa Constituição” 138.
Quem também fez coro aos argumentos de que a província já havia manifestado
interesse pela adesão à independência, no que a ação de Cochrane teria sido de menor
importância naquela Província, foi o membro do IHGB, Dr. Cezar Augusto Marques, na
sessão da noite de 27 de julho de 1883, quando da comemoração dos 60 anos da adesão do
Maranhão ao Império do Brasil. Naquele solenidade, em que o Imperador se fazia presente,
Cezar Marques, depois de um breve relato da guerra pela independência em solo maranhense,
registrou sua desaprovação aos louros concedidos ao Lord britânico pela adesão do Maranhão
à causa do Brasil. Sem ter concorrido em “coisa alguma” para aquele feito, e tendo colhido
“os louros da vitória” conquistada pelo sacrifício dos “bons patriotas”, se assemelhava ao que
acontecera na Roma Antiga com “o medíocre poeta Bathylo honrado e premiado por Cezar
pelos versos latinos, compostos não por ele e sim por Virgílio (MARQUES, 1884, p. 246).
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Carta do Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 30 de setembro de 1823, fala sobre a situação
vivida pelos Europeus..., BN, Sessão de Manuscritos, II – 32, 17, 53.
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Ofício da Junta do Governo a D. Pedro, em 24 de outubro de 1823, narra de maneira detalhada..., Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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1.4 Da demissão ao exílio - Os Empregos Públicos: quem são “portugueses”?

De volta ao Amigo do Homem, destaca-se agora aquela que foi a questão que de
maneira mais direta ilustrou a incendiária relação entre “brasileiros” e “portugueses” no
Maranhão: os empregos públicos.
O jornal publicou um ofício expedido pela Secretaria do Conselho Supremo Militar, de
10 de Março de 1825, em que o Imperador responde aos requerimentos de três membros do
Corpo de Milícias da Província do Maranhão em que o Tenente Antônio Gomes da Costa, o
Alferes João Rufino Marques e o Soldado Manoel Pereira Ramos Júnior solicitavam,
respectivamente, a confirmação nos postos de Capitão, “vago por demissão do Português
Domingos Rodrigues de Miranda”; Tenente, “vago por demissão do Português Antônio Dias
de Araújo Guimarães”, e Alferes, “vago pela demissão do Português José Pereira Serva”. Ao
que responde o documento:
fazendo-se muito reparável ao Mesmo Augusto Senhor, que nas Patentes
apresentadas por parte do suplicantes, nem se declarasse a data de Suas Imperiais
Ordens que determinaram tais demissões, visto que só em consequência delas
podem verificar-se, por ser um dos Atributos, que única, e exclusivamente
competem à Sua Augusta Soberania; nem tão pouco se fizesse menção de que os
suplicantes foram promovidos a tais Postos em vista, das Propostas dos seus
respectivos Chefes na forma determinado no § 18 do Alvará de 17 de Dezembro de
1802: Manda, pelo Conselho Supremo Militar remeter ao Presidente da sobredita
Província, os mencionados requerimentos para que mui circunstancialmente informe
sobre os indicados objetos, pois que S. M. I. assim como se desvela em promover o
bem, e prosperidade do Império em todos os ramos de Sua administração, assim
quer que as Autoridades constituídas satisfação as Leis com aquela inalterável
exação que se faz necessária para o seu pleno cumprimento (O AMIGO DO
HOMEM, nº 05, 16/07/1825).

O caso acima reflete com exatidão uma característica muito particular dos primeiros
anos do Brasil como nação independente, em que as regras do jogo eram forjadas à medida
que os fatos aconteciam e nem sempre seguiam uma única direção. O processo movido por
esses três militares “brasileiros” que buscavam ocupar os cargos dos “portugueses” demitidos,
esbarrou na negativa do governo brasileiro que sequer reconheceu como válidas as demissões
que resultaram na vacância dos requeridos empregos. Todavia, nem de longe essa postura
significava uma prática rotineira ou mesma uma diretriz que tenha sido sempre adotada em
casos semelhantes. O mesmo Governo que estranhava aquelas demissões feitas sem a
anuência do Imperador, em outros casos não só as aprovou como deliberou contrário às
tentativas de reintegração, como nos revela Pedro José da Costa Barros, em ofício de 26 de
setembro de 1825, quando acabara de assumir a presidência da Província do Maranhão:
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[…] Não posso informar a V. Exª com individuação ainda o estado desta Província;
porém, em suma, vejo-me na necessidade de participar a V. Exª que, em
consequência das chamadas medidas gerais, saíram de seus empregos homens
hábeis, e substituiram-lhes outros que nenhuma disposição têm para o bem exercêlos; embaraça-me a Portaria de 25 de Maio de 1824 em que S. M. I. manda se
conservar estes naqueles empregos enquanto não mandar o contrário. Aliás, eu teria
reintegrado aqueles primeiros empregados, e as coisas iriam melhor; S. M. I. a este
respeito dará as Providências que achar convenientes 139.

Tanto para este caso referido por Costa Barros, como para o retratado no jornal em
análise, é notório que por mais que as decisões fossem tomadas a partir de interesses
regionais, a palavra final no que tange às demissões de portugueses do serviço público era do
Governo Central. Aqui, a ordem expressa não autorizava a reintegração; lá, não existia uma
que sequer legitimasse as demissões. Por esta razão, os órgãos administrativos das províncias,
a fim de justificar as medidas tomadas na esfera local, recorriam a extensas oratórias que, na
maioria das vezes, escamoteavam os interesses particulares envolvidos, como se verificou no
Maranhão já nos primeiros passos do Governo que se estabeleceu após a adesão.
Apresentada pela Junta como ação de “extrema necessidade”, a destituição de todos os
empregados públicos portugueses e a substituição destes por “filhos do país”, era defendida
como condição primária para a consolidação do novo sistema, pois representava ainda uma
espécie de extermínio dos males e opressões vividos naqueles tempos, que aos olhos dos
habitantes da Província, a saber, os “brasileiros”, nasciam da condição privilegiada dos
portugueses que dominavam os principais empregos Civis e Militares. A esta “Patronagem e
arbitrariedade dos Portugueses140”, que sempre mantivera os brasileiros submetidos à
escravidão, se esperava corrigir a partir destas mudanças em curso. Assim, deu-se início às
demissões de portugueses que ocupavam cargos na Fazenda e na Justiça.
A demissão de “portugueses” no Maranhão foi prática recorrente desde os primeiros
dias após a adesão à Independência, em 28 de julho de 1823. E não deixou de ser logo
percebida e registrada pelos que testemunharam as primeiras ações do novo Governo. A
imprensa portuguesa que, por vezes através da publicação de extratos de gazetas estrangeiras,
corriqueiramente acompanhava o desenrolar dos fatos acontecidos no Maranhão também se
pronunciou acerca daquelas práticas quando reproduziu, em novembro de 1823, trechos de
uma carta escrita por “uma testemunha ocular de nação Inglesa”, que presenciara as mudanças
ocorridas no Maranhão a partir da chegada de Cochrane.

Dentre as transformações

139

Ofício de Pedro José da Costa Barros, 26 de Setembro de 1825, comunica as primeiras impressões após sua
chegada ao Maranhão. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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Ofício da Junta Provisória do Governo Civil ao Imperador, em 24 de outubro de 1823, narra de maneira
detalhada..., Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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observadas, que, a seu ver, tiveram como efeito imediato “abismar este país
subsequentemente em novos males”, destacou a demissão em massa dos “Portugueses
Europeus” dos empregos públicos: “fosse qual fosse a sua condição, e que ocupavam
empregos, foram de uma vez destituídos, e estes lugares preenchidos por pessoas naturais do
Brasil” (GAZETA DE LISBOA, nº 265, 8/11/1823, p. 1687). Também por carta, foi que o
Tenente-Coronel José da Costa Portugal, que deixou o Maranhão em novembro de 1824,
juntamente com outros 63 passageiros, a bordo da Galera Sociedade Feliz (GAZETA DE
LISBOA, nº 18, de 21/01/1824), registrou suas impressões sobre os efeitos daquelas
demissões, deixaram “numerosas famílias a mendigarem o sustento com seus filhos 141”.
Mesmo antes da adesão do Maranhão à Independência, quando o Bispo Frei Joaquim
Nossa Senhora de Nazaré 142 pedia a D. João que tomasse as providências que as
circunstâncias exigiam, ela já desenhava uma expectativa negativa aos europeus e aos
empregos públicos, no caso do movimento liderado pelo Rio de Janeiro se concretizasse no
Maranhão. Para ele, as razões pelas quais o “Império do Rio de Janeiro” conseguia se dilatar
por “quase todas as Províncias do Brasil”, não era o “o amor da independência”, mas sim “o
fervor da sedução e da intriga, armas favoritas daquela Corte e juntamente o pouco caso que
em Portugal se tem feito dos clamores de todos os bons Portugueses aqui residentes”, por isso
aquele Império se ampliava com uma incrível rapidez. Considerava espantosa a forma como
os Povos estavam deixando de ser constitucionais para tornarem-se independentes, mas
sempre responsabilizando a inércia de Portugal diante da crise que estava posta. Dizia que
naquelas províncias em que já haviam aderido à causa liderada pelo Rio de Janeiro, todos os
Europeus se encontravam impedidos de exercer emprego ou cargo público. Via claramente,
como mais um elemento de motivação, o desejo por se apoderaram dos “ricos bens” que os
Europeus possuíam. Não esquecia, no entanto, de destacar que, para além destes males, havia
ainda aqueles “partidários” que não mediam esforços para fazer “aterrar os ânimos dos mais
constantes”143.
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Carta de Joaquim José da Costa Portugal dirigida a Francisco Mendes da Silva Figueiró..., BN, Sessão de
Manuscritos, II 32,17,51.
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O Bispo Diocesano Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré era presidente da Junta Provisória do Governo da
Província do Maranhão, tendo sido eleito em 15 de fevereiro de 1822. Ainda compunha aquela Junta o
Brigadeiro Sebastião Gomes da Silva Belford, secretário, o Chefe de Esquadra Felipe de Barros e Vasconcellos,
Thomaz Tavares da Silva, o Desembargador João Francisco Leal, o Coronel Antonio Rodriguez dos Santos e o
Tenente Caetano José de Souza. Cf. Autos de Juramento e Posse da Junta Provisória do Governo da Província do
Maranhão, eleita em 15 de fevereiro de 1822, Arquivo Nacional, Coleção Diversos, Caixa 741, A, 1, 3.
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Ofício do Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré ao Rei D. João, em 11 de fevereiro de 1823, sobre o
estado..., BN, Seção de Manuscritos, II-32,17,53.
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Este foi o tom de correspondência enviada a D. Pedro em resposta a uma anterior que,
de próprio punho, lhe enviara o Imperador no início de janeiro quando pedia àquele Bispo, à
época presidente do Governo do Maranhão, que trabalhasse “para unir o Maranhão ao
Império a que ele pertence como Província”. Na ocasião, D. Pedro fez referências às virtudes
do Bispo Nazaré, a quem conhecia desde criança. E, sabedor da fidelidade daquele para com
D. João, alegava que ao cooperar para aquela adesão, não causaria desgosto a seu pai “que
está cativo de vis carbonários” 144. Em sua resposta, o Bispo Nazaré voltou a argumentar que
apesar de quase todos os portugueses terem jurado a independência e dado mostras claras de
sua fidelidade a D. Pedro, continuavam a ser perseguidos e maltratados por assassinos e
bandidos, obrigando-os assim a viverem fugidos, longe de suas famílias, em busca de abrigo
em outros países, sobretudo em Portugal. Tudo isso tem sido praticado pelo “furor da baixa
plebe, atiçada pelos revoltosos demagogos”, motivados pelo interesse de “se apoderarem dos
seus bens, que tantos suores lhes custaram”. Aqui, a “ralé” e os “governantes” estariam todos
interessados no “espólio dos europeus”.
Eles, porém, dispõem como lhes parece, dos bens, dos empregados, honra e
propriedade dos europeus, sem nada importarem com as leis de V. Majestade a bem
de seus vassalos, permitem que por toda a parte os estejam matando e roubando,
dando-lhes muitas pancadas; tem chegado a proferir que hão de obrigar a sair todos,
ou reduzi-los à mísera sorte de seus escravos, finalmente acabou-se a paz, já não há
justiça e nem esperança de havê-la tão cedo.
Ninguém vive sossegado em sua casa, muitos preferem viver no mar a bordo de
algumas embarcações estrangeiras, para na primeira ocasião fugirem 145.

Depois de proclamada a Independência, o Bispo Nazaré mostrava-se certo de que
havia interesses escusos por trás das demissões. Segundo o Bispo, apesar de terem jurado
fidelidade ao Brasil independente, motivados pela esperança de que assim não sofreriam
adversidades, os europeus haviam todos sido demitidos e substituídos por brasileiros natos,
que na sua maioria não tinham competência para ocupar aqueles cargos. Lastimava “ver
tantas famílias desgraçadas, pais europeus, e filhos aqui nascidos sem ter o que comer, nem
esperanças de onde lhes venha para o sustento da sua triste vida!” 146.
Semelhantemente, o Capelão da Esquadra Imperial, Frei Manoel Moreira da Paixão e
Dores, registrou seu espanto por serem aquelas medidas extensivas a todos os Europeus, sem
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Carta enviada por D. Pedro ao Presidente do Maranhão, Bispo Nazaré, em 30 de janeiro de 1823. Cf. Augusto
Cezar Marques (1884, p. 241).
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Carta do Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré, em 29 de outubro de 1823, enviada a D. Pedro em
resposta à carta..., BN, Sessão de Manuscritos, II-32, 17, 53.
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Carta de Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 30 de setembro de 1823, fala sobre a
situação vivida pelos Europeus..., BN, Sessão de Manuscritos, II – 32, 17, 53.
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que ao menos fosse considerado em favor do indivíduo o já ter aceitado espontaneamente o
sistema independente recém-proclamado. Tampouco importava também o fato de que
possuíssem famílias brasileiras:
Todos os Europeus que ocupavam empregos públicos foram esbulhados deles sem
mais formalidade que dizer-se: é Europeu, morra de fome e sua família, ainda
mesmo sendo aderente ao sistema da Independência! Esta Lei é argelina, se é que lá
pode haver tanta crueldade, não digo aos Europeus, mas para com suas inocentes e
brasileiras famílias! (PAIXÃO E DORES, 1940, p, 254).

José Felix Pereira de Burgos, de igual maneira, também se indignou ao constatar que
nem mesmo em circunstâncias de terem boas procedências ou de serem esposos de brasileiras
com as quais tinham vários filhos, foi o Governo demovido de seguir com suas medidas
gerais - como ficou conhecida a demissão generalizada dos portugueses considerados hostis e
desafetos à causa do Brasil - que indiscriminadamente atingia a todos os “portugueses”
(BURGOS, 1824).
Todavia, tanto as queixas do Frei Nazaré quanto a indignação de Burgos e o espanto
do Capelão da Esquadra Imperial são indicativos de uma razão muito mais profunda que
estava escondida por trás daquelas medidas. É importante lembrar que nos primeiros meses
após a proclamação da Independência em território maranhense, as disputas políticas foram
acirradas de tal forma que resultaram em ações extremas, gerando grande reboliço em toda a
província e que, em particular, o 15 de setembro de 1823 foi episódio marcante daquelas
rivalidades.
Já dissemos anteriormente que as sentenças proferidas por aquela Câmara Geral
revelaram a presença de muitas outras questões que extrapolavam o oficial “capazes ainda de
transformar o sossego público”. Contudo, não deixa de ser relevante que, para além dos três
funcionários públicos incluídos entre os julgados - Antônio José do Carmo, Pedro Carlo
Rolim e José Joaquim -, de um total de dezoito sentenças, pelo menos seis formalizassem o
impedimento dos indivíduos para ocuparem empregos públicos.
Mesmo que declarando “coato” diante daquela Assembleia, o Governo da província
tentou justificar ante ao Imperador que tudo resultava da tentativa de frear a influência que os
Europeus sempre tiveram na Província e que resultavam já em “mais de três séculos” de
dominação sobre “todos os ramos da Administração Pública do Brasil”, uma realidade que se
estendia às outras Províncias, mas que possuía matizes mais fortes no Maranhão. Desse modo,
mesmo já passado alguns meses da adesão do Maranhão à Independência, o Governo insistia
em dizer que os mesmos portugueses, movidos pela percepção de sua superioridade em
relação ao Brasileiro, continuavam a trabalhar para prejudicar a consolidação do novo
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Sistema147. Razão pela qual, rogava ainda ao Imperador que não cedesse aos argumentos dos
demitidos que certamente iriam tentar persuadi-lo a fim de reaver seus antigos ofícios.
“Digne-se Vossa Majestade Imperial fechar os ouvidos às suas insidiosas súplicas”, sobretudo
daqueles que eram os causadores das maiores desgraças, e que, ao tomarem conhecimento
“pelo órgão da opinião pública” que seriam expulsos da Província, se apressaram a pedir seus
passaportes para, diante de Sua Majestade Imperial, rogar a obtenção das “graças de que são
absolutamente indignos” 148.
Todavia, apesar dessa justificativa oficial, Cochrane não tardou a perceber que outros
interesses eram na verdade o real motivo daquelas medidas. Foi assim que, ao tomar
conhecimento das deliberações da noite anterior, oficiou à Junta sua desaprovação 149.
Determinou que as “vergonhosas medidas” tomadas contra os europeus, membros da
comunidade, cessassem imediatamente sob pena de que outras mais severas fossem
executadas em retaliação. O Almirante dizia ainda saber que indivíduos indignos de serem
chamados de Brasileiros eram os responsáveis pelas desordens que estavam sendo cometidas,
sempre em razão de interesses particulares. Observou ainda que todos aqueles tumultos se
davam com apoio da força militar que o Governo Provisório havia mandado vir para a capital
tão somente para fazer impor suas maldades aos portugueses, “who having respectfully
conformed to the new order of things and taken the required oaths were entitled to
protection”150.
Esta fora a primeira vez que Cochrane, em atenção mesmo às determinações imperiais,
estendia aos portugueses que haviam deliberadamente aderido à causa brasileira a garantia de
direitos. Ainda na ocasião em que tratava do envio das tropas portuguesas à Europa, já
dispunha a todos quantos quisessem a possibilidade de virem a se tornar “Cidadãos
Brasileiros”. Em suas memórias, publicadas em 1859, Cochrane registrou:
Em vez de retaliar – como seria agradável aos que recentemente haviam sofrido sob
a opressão – dei ordens para se admitir juramento à Constituição, não só a
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Ofício da Junta do Governo do Maranhão a D. Pedro I, em 24 de outubro de 1823, fala da necessidade de
diminuir a influência dos europeus. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Ofício da Junta Administrativa do Maranhão ao governo imperial, em 26 de Agosto de 1823, sobre a
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Ofício de Cochrane à Junta do governo, em 16 de setembro de 1823, sobre as medidas extremas que tomaria
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brasileiros, mas também aos portugueses que desejassem ficar no país e conformarse à nova ordem das coisas; privilégio de que se aproveitaram muitas pessoas
influentes daquela nação (COCHRANE, 2003, p. 88-89).

De fato, Cochrane facultara ainda aos Oficiais Comandantes e aos Oficiais inferiores,
a oportunidade de ficar “com suas Guarnições a serviço de sua Majestade Imperial”
(GAZETA EXTRAORDINÁRIA DO GOVERNO DA PROVÍNCIA DO MARANHÃO, nº 5,
12/08/1823, p. 3), proposta essa que fora confirmada pelo capitão de mar e guerra Francisco
de Salema Garção, “Foi-me oferecido pelo Almirante ficar no Brigue [D. Miguel] do meu
Comando ao serviço do Brasil e que seria promovido, o que recusei por ser esse o meu
dever”.
No dia 28 recebi ofício que entregasse de Cochrane para que entregasse o comando
do Brigue, o que depois foi também confirmado pelo Governo Civil. […] Foi-me
ordenado pelo Almirante comunicar às guarnições do Brigue e da Escuna que
seriam aceitos ao Serviço Imperial todos os indivíduos que quisessem ficar nos
seus respectivos Navios; porém, desde o primeiro Oficial até o último Páge [sic]
unanimemente disseram que eram Portugueses!”. Foram todos conduzidos ao
Quartel onde já se encontrava a tropa vinda da Bahia 151. (grifo nosso)

Na perspectiva do Padre Domingos Cadáville Velloso (VELLOSO, 1825b), não havia
dúvidas de que o interesse que movia Bruce e os demais membros do governo era o de retaliar
não apenas os militares “portugueses”, mas os Europeus como um todo. Por isso que, em
razão da disposição de Cochrane em ofertar às Tropas a possibilidade de ficar a serviço do
imperador, questionava em que se dava a superioridade de Bruce em relação ao Lord
britânico, se era tão “clara e determinante” a liberdade que fora facultada àqueles militares de
continuar a exercer seus ofícios agora sob a autoridade de D. Pedro I. Perguntava também se a
decisão de punir os “nascidos em Portugal, com a privação de seus lugares, Ofícios e Postos”,
era de alguma maneira tomada em observação aos interesses da Província, ou antes, refletia
“os seus fins particulares”. E mais, questionava se os “Empregados Europeus ignorantes e
venais” seriam substituídos por “Brasileiros atilados e incorruptíveis?”. A todas estas
indagações o próprio padre respondeu: “os motivos de guerra de morte declarada aos
Europeus eram suas riquezas, seus Empregos, Postos, e Ofícios”.
Não obstante as disposições de Cochrane, o governo do Maranhão encaminhou, em 20
de agosto de 1823, ofício ao secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Manuel Gonçalves
de Miranda, em que comunicava a adesão à independência e solicitava que “na primeira
ocasião” fossem enviados de volta para o Maranhão a Tropa de Primeira Linha que havia sido
remetido para Portugal sob a acusação de serem suspeitos de defender a Independência. Com
151

Ofício do capitão de mar e guerra Francisco de Salema Garção para o ministro e secretário de estado da
guerra..., Arquivo Histórico Ultramarino, CU_009, Cx. 176, D. 12731.
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exceção da oficialidade portuguesa, deviam ser embarcados de volta todos os “que formam o
Corpo da dita Tropa sendo Brasileiros”, em companhia unicamente de “seu chefe o Coronel
Manoel de Sousa Pinto” 152. Ainda no mesmo dia, a este Coronel também fora encaminhado
um ofício dando as diretrizes referentes ao seu regresso à província do Maranhão. Repetia
expressamente que este deveria trazer sob sua tutela “unicamente os Brasileiros, e deixando lá
ficar os Portugueses”. A única exceção foi feita aos que tivessem famílias. Mas com a ressalva
de que fossem informados que de modo algum seriam empregados em ofícios militares 153.
Curiosamente, estes mesmos homens que foram enviados a Portugal sob a acusação de
serem partidários da Independência, lá estando, mesmo depois de já terem recebido as
diretrizes para seu regresso ao Maranhão, formalizaram seu interesse em concorrer com a
subscrição que estava sendo feita para socorrer aos emigrados do Brasil. Em documento
assinado por aquele comandante, em 19 de outubro de 1824 154, seguido de outros tantos
componentes daquele corpo, se comprometiam em contribuir com um dia de soldo até quanto
fosse necessário 155. Para além disso, ainda em maio daquele mesmo ano, a Gazeta de Lisboa
já havia noticiado que aquele comandante e os demais Oficiais do destacamento de Infantaria
de Linha do Maranhão, “dirigiram a ElRei Nosso Senhor as prestações de fidelidade e
obediência à Sua Augusta Pessoa, jurando obedecerem unicamente às ordens de S.
Majestade” (GAZETA DE LISBOA, nº 119, 20/05/1824, p. 555).
É pertinente, mais uma vez, destacar que o “ser português” e “ser brasileiro” eram
conceitos em construção e este caso envolvendo o Coronel Manoel de Sousa Pinto e a tropa
de “brasileiros” que estavam sob seu comando dão uma dimensão ainda mais palpável a esta
afirmação. O que nos permite retornar ao caso dos três portugueses demitidos que tratamos no
começo deste tópico. Justificar as demissões daqueles três militares do Corpo de Milícias da
Província do Maranhão pelo simples fato de serem “portugueses”, não se encontrou guarida
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Ofício da Junta Provisória e Administrativa do Governo do Maranhão, em 20 de agosto de 1823, para o
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nem mesmo no âmbito legal, uma vez que a Constituição de 1824 definia de maneira muito
mais ampla a cidadania brasileira, conforme já mencionamos anteriormente. Por tudo isso
aquelas demissões, em específico, pareceram a D. Pedro uma afronta às Leis que regiam o
Império.
Diante de tudo isso, o redator do Amigo do Homem João Crispim, ele também um
“cidadão brasileiro”, não obstante ter nascido em Portugal, fez uma longa “exposição
silogística” sustentada pelo artigo 6º, parágrafo 4º da Constituição vigente.
Ora, os Srs. Confirmandos [sic] diziam em suas súplicas – pela demissão do
Português=Português=Português, e isto é muito respeitoso à S. M. I. e à
Constituição, que lhes chama – Brasileiros, Brasileiros, Brasileiros.
Estamos na convicção, tanto, quanto se pode estar, que nenhum dos Srs. que
pretenderam as confirmações das Patentes se lembrou, ou pensou, que por aquela
expressão faltava, nem levemente ao respeitoso decoro que se deve às Leis e à S. M.
I., pois são conhecidamente Cidadãos beneméritos, e neles se pode contar algum que
pelo ser com distinção sofreu prisões, e violências; porém se fascinados pelo
brilhantismo dos Postos não deram por si, agora se convenceram pela estranheza de
S. M. I. (O AMIGO DO HOMEM, nº 05, 16/07/1825, p. 29).

Se as demissões se apresentavam como uma afronta aos direitos reclamados pelos
europeus, o ponto máximo desse projeto de negação do elemento lusitano foi as tentativas de
expulsá-los para fora da província. Essa questão também mereceu destaque naquela edição nº
05 do Amigo do Homem.
João Crispim buscava atrair a atenção de seus leitores com a informação de que iria
oferecê-los um “tremendo documento”, um ofício do ex-Governador das Armas Rodrigo Luiz
Salgado de Sá e Moscoso, em que “lisonjeia o Governo Provisório, expondo-lhe a
necessidade de expulsar os Brasileiros, nascidos na Europa de toda esta Província” (AMIGO
DO HOMEM, nº 05, 16/07/1825, p. 33). Crispim afirmava que o Governo deu provas de que
possuía julgamento análogo, quando decidiu fazer publicar os Bandos de 1 e 2 de Abril de
1824.
No que se refere ao documento escrito pelo então Governador das Armas, este iniciava
dizendo que todo governo deveria ter sempre em mente a tranquilidade e segurança dos povos
e para tanto quaisquer meios possíveis para garantir aquele estado de paz, era legítimo e,
portanto, havia de ser posto em prática. Dizia ser do conhecimento de todos a grande luta que
há pouco se findara entre “Brasileiros e Europeus”; assim, não restava dúvida de que os
ânimos ainda se encontravam enraivecidos. Assegurava que a razão para tantos haverem se
empenhado nesta “tão sanguinolenta” luta, “foi o continuado desprezo com que sempre
trataram aos Brasileiros: os cargos públicos lhe eram vedados só para introduzirem-se
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Europeus, que sem dúvida estavam em as mesmas circunstâncias, ou talvez piores” (AMIGO
DO HOMEM, nº 5, 16/07/1825, p. 33).
Rodrigo Luís Salgado de Sá e Moscoso recordou ainda uma decisão da Junta
Administrativa do Governo do Maranhão, quando, em ofício de 27 de Agosto de 1823, teria
de modo taxativo declarado que “não se poderia obter a segurança, e tranquilidade sem que os
Europeus fossem expulsos, e empregados os Brasileiros nos cargos públicos” (AMIGO DO
HOMEM, nº 05, 16/07/1825, p. 33). Importa destacar que, embora não tenhamos tido acesso
a este documento que fora expedido no dia 27, conforme diz Rodrigo Moscoso, no já citado
ofício do dia 26, que a Junta comunicava ao Imperador já ter dado início às demissões e
expulsões de portugueses.
Quanto à acusação feita por Crispim de que este “tremendo documento” motivara os
Bandos de 1º e 2º de Abril de 1824, se faz necessária a análise do conteúdo daqueles dois
documentos. Que, aliás, também foram transcritos, na íntegra, naquela edição.
No Bando de 1º de Abril, a Junta Provisória e Administrativa do Maranhão
determinava, sobretudo, que fossem “dispersos pelos diferentes Distritos desta mesma
Província, quanto antes o não possam ser de toda ela os Europeus, principalmente os solteiros
[…] que não forem proprietários de bens de raiz”, dentro de um prazo de 8 dias, a contar da
data daquela publicação, sob pena de serem presos e expulsos da Província. Já o documento
de 2 de Abril retificava o do dia anterior, na medida em que se tornava mais amplo. Alcançava
agora “indistintamente a todo o Europeu solteiro, seja, ou não proprietário”. O prazo para
deixarem a Cidade se estendia para 15 dias, “e os outros que vivem fora dela no prazo de um
mês contado da data deste, pena de serem presos e remetidos para fora da Província”
(AMIGO DO HOMEM, nº 05, 16/07/1825, p. 34).
Interessante destacar que no início do texto do Bando de 1º de Abril, a Junta afirmava
ser movida pelas deliberações acordadas na reunião do Conselho Militar que ocorreu no dia
29 do mês anterior e que contara com a presença dos membros do Governo e dos Oficiais
Militares de 1ª e 2ª Linha da cidade de São Luís. De posse da Ata desta reunião, podemos
identificar os argumentos levantados pelos membros do Conselho e da Junta Administrativa.
Segundo consta, corria na cidade a notícia de que uma Esquadra portuguesa se preparava para
atacar o Brasil e, “sendo provável que esta Cidade, como mais fraca em defesa seja atacada
por parte desta Esquadra”, foram tomadas algumas medidas que visavam a fortalecer a
segurança da Província, como a construção de Canhoneiras em diferentes lugares da Ilha do
Maranhão e de um depósito de Pólvoras e Munições na cidade de Itapecuru Mirim.
Entretanto, o ponto que nos chama mais atenção foi a decisão de que fossem “dispersos pelos
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diferentes distritos da Província, quando antes não o possam ser de toda a Província, os
Europeus, principalmente os solteiros, que não têm estabelecimento algum” 156.
Crispim prometeu aos seus leitores que em outra ocasião iria publicar a tal Ata da
reunião do conselho do 29 de março. Ele estava convencido que tudo não passava de falsas
justificativas, pois o ofício de Rodrigo Luís Salgado de Sá e Moscoso deixava claro que de
muito antes o governo já planejava expulsar os portugueses.
Não se pode deixar de considerar que a divulgação do Bando de 2 de Abril provocou
uma convulsão social na Província e, em especial, em São Luís, onde, segundo José Félix de
Pereira Burgos, mesmo os “brasileiros” se comoveram (BURGOS, 1824). Ao contemplar
também os proprietários de estabelecimentos no rol dos que deveriam deixar a Província, o
seu já em crise comércio estava sob a ameaça de um maior desarranjo. Deve-se ter em conta
que a guerra pela independência representou à economia do Maranhão um grande desastre.
Para além das inúmeras perdas relativas às “boas presas” de Cochrane e da violenta extorsão
que fora feito aos negociantes - razão pela qual Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré o
aponta como o principal responsável pela ruína do comércio -, soma-se ainda os custos da
própria guerra que seriam algo próximo a quatrocentos contos de réis 157. Há que se registrar
os prejuízos na produção agrícola: “a Lavoura estragada, o Comércio perdido, Vilas e Aldeias
arrasadas, e muitas outras despovoadas, eis os sazonados frutos, que a venturosa
Independência tem trazido a estas Províncias e que a do Maranhão tem colhido em pouco
tempo na maior abundância” 158.
Por seu turno, o Padre Cascavel também definiu as mazelas da economia maranhense
nos tempos que circunscreveram à adesão do Maranhão à Independência. Entretanto,
diferentemente do que apontara o Bispo Nazaré, para ele o principal responsável pela crise
econômica era Bruce. Segundo ele, a realidade financeira da província dava conta de uma
verdadeira escassez de suas forças monetárias, “o cofre foi completamente roubado […], a
Agricultura geme entorpecida, não há Comércio, as Embarcações, que importavam das
riquíssimas Fazendas do interior os gêneros Provincianos, estão desmantelados pelo uso, que
tiveram durante a revolução” (VELLOSO, 1825a, p. 7).
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Foi aquele mesmo padre quem registrou que com a publicação daqueles editais houve
um grande clamor por parte dos brasileiros mais destacados da província. Muitos ameaçaram
pedir seus passaportes caso os europeus fossem expulsos, inclusive as senhoras. Velloso
lembra que Antônio Rodrigues de Miranda, homem de muitas posses, chegou a ameaçar
declarar forros todos os seus 600 escravos, caso aquelas medidas não fosse revogadas. Aliás,
muitos outros homens teriam seguido essa mesma resolução, o que acabou provocando um
grande temor de que, em questão de horas, a província assistisse a um grande número de
escravos ser subitamente liberto, medida essa cujos males decorrentes se tornavam
incalculáveis (VELLOSO, 1825b).
Por mais que se possa inferir que a alforria indiscriminada de escravos não passasse de
uma ameaça, se tratava de uma aposta muito alta e que certamente a Junta não estava disposta
a pagar. Mesmo que fosse blefe, funcionou. Foi então “o Governo convencido de que a
expulsão dos Europeus faria da Província uma nova S. Domingos”. Por tudo isso, não tardou o
governo a se dar conta de que aquelas medidas não podiam se sustentar, visto que envolviam
pessoas de “diferentes qualidades”. Já no dia seguinte à publicação daquele segundo edital, a
Junta do Governo lançou uma convocação aos funcionários públicos Civis, Militares da
primeira e segunda Linha, eclesiásticos, os “cidadãos zelosos do Bem-Público”, para uma
Câmara Geral que se realizou no 5 de Abril, cuja pauta principal era rever as decisões tomadas
naquele Conselho Militar de 29 passado que resultaram nos Bandos do início de abril.
Da parte do Governo foram apresentadas três propostas:
Primeiro: Que para se perder o receio de todos os Europeus aqui habitantes em
serviço de Comércio, Cultura e sua Navegação, cada um dos Proprietários destas
repartições afiançará os fâmulos por um Termo, em que subscreverá com a
responsabilidade em todo o caso que os ditos fâmulos procedam contra o Sistema
Liberal do Império do Brasil, e sua Independência. Segundo: Que todos os mais
indivíduos Europeus, que não segurem por estes termos a confiança aos Habitantes
desta Província, sairão da mesma conforme as medidas e determinações do
Governo. Terceiro: Que se não facultem Passaportes temporariamente aos
Capitalistas de Cultura, e Comércio por assim o convir o estado presente das
coisas159.

A natureza da moção apresentada pelo Governo, sobretudo no seu primeiro e terceiro
itens, permite depreender as razões que teriam levado aquele governo a, apenas três dias
depois, revogar sua própria decisão 160. A saída de todos os europeus que se dedicavam às
atividades ligadas ao comércio, à produção agrícola e à navegação, sem dúvida impactaria
ainda mais negativamente a já sofrida economia da província. É possível ainda conjecturar a
159
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dificuldade que certamente existiria na substituição dos braços que desempenhavam alguns
ofícios que requeriam uma qualidade técnica mais apurada. Como nos casos destacados pelo
padre Domingos Cadáville Velloso, de Europeus que, apesar das medidas gerais adotadas pelo
Governo, por serem indispensáveis, foram mantidos nos seus ofícios: o médico e cirurgião da
Relação, pois no Maranhão havia apenas médico e cirurgião Brasileiros; o meirinho Pina, que
por ser um ofício de baixa remuneração “nunca a Relação teve a quantidade do Regimento”;
procuradores e advogados, haja visto não ser fácil demiti-los, “pois que se exigem qualidades,
que o Governo não podia dar aos providos no novo”; o mestre das obras, que se enquadravam
no mesmo caso dos Advogados: “o Governo não faz Mestre d'obras a quem o não é”
(VELLOSO, 1825b). Ademais, a própria Junta já havia admitido, em ocasião anterior, a
manutenção de europeus em certos ofícios pela falta de pessoas qualificadas para lhes
substituírem, como nos casos de Isidoro Antônio C. Salgado de Portugal e João Batista
Ferreira Gomes Júnior, 2º escriturários da Contadoria que não sendo “amigos da nossa Santa
Causa”, eram os “Oficiais mais hábeis da Contadoria, e necessários ao Expediente”; dos
praticantes da Contadoria José Joaquim de Oliveira, João Manoel Botelho de Mage[ilegível] e
João Candido Grandona, pelas mesmas razões apontadas no caso dos 2º escriturários; e ainda
do escrivão da Intendência da Marinha, José da Cunha Neves, e do Escrivão dos Armazéns,
Marciano Antônio C. Portugal, em virtude de serem “muito hábeis, e indispensavelmente
preciosos no laborioso Expediente da Intendência e Almoxarifado, […] dos quais sendo
expulsos os atuais Serventuários, cairia aquela Repartição no mais sensível e irremediável
barulho”161.
Ainda naquela Câmara Geral, decidiu-se pela criação de uma Comissão que seria
responsável por apreciar os itens propostos pela Junta do Governo e encaminhar à Assembleia
e ao dito governo um “melhoramento” a ser apreciado por todos. Para compor aquela
comissão foram escolhidos 12 indivíduos. Chama-nos a atenção o histórico de pelo menos
oito dos que foram escolhidos. Cinco deles haviam composto o Conselho Militar de 29 de
março que decidiu pela expatriação dos portugueses não proprietários: os capitães Clemente
José da Costa, Manoel Gomes Silva Belford, Raymundo Ferreira d'Assumpção Parga,
Bernardo Pereira de Berredo e o coronel de Milícias Antônio de Salles Nunes Belford. Já o
cônego José Constantino Gomes de Castro em companhia do citado capitão Bernardo Pereira
de Berredo, foram expatriados para Portugal sob a acusação de fazerem parte de um complô,
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em abril de 1823, para fazer proclamar a Independência no Maranhão. Outros três eram
membros da primeira Câmara Municipal, eleita em 13 de agosto de 1823: Antônio José
Guilhon, Manoel Bernardes Lamagner e o já citado Tenente-Coronel Raimundo Ferreira
d'Assunção Parga, que como vimos, estivera também presente no Conselho Militar do dia
29162. Esta mesma Câmara de São Luís, na ocasião em que prestou juramento a D. Pedro,
ainda em meados de agosto de 1823, definiu com fortes matizes seu olhar sobre o passado
português. Chama a atenção o fato de que os lados opostos são definidos de maneira quase
absoluta: os opressores portugueses versus cidadãos brasileiros oprimidos. Dizia que desde os
tempos da chegada daqueles ao Brasil logo fizeram escravos os seus habitantes e que
tencionavam manter este estado de subjugação mesmo diante do declarado desejo de
emancipação, já alcançado pelo restante das Províncias do Brasil. Nesta leitura, a Constituição
Portuguesa se transformava aqui no símbolo dessa dominação. Os “Cidadãos Brasileiros”
viviam o terror e a angústia constante por verem pais, filhos e esposos serem arrancados do
convívio familiar e enviados para as prisões em Lisboa. Os portugueses “senhores da força
fizeram a seus habitantes gemer debaixo do mais severo jugo, da mais violenta escravidão” 163.
À frente daquela Câmara figurava o Capitão-Mor Rodrigo Luís Salgado de Sá e Moscoso,
Presidente164, que dali a pouco tempo ficaria conhecido por sua postura sempre radical em
relação aos Portugueses.
Deste modo, como explicar este aparente paradoxo? Primeiro o governo, entre os dias
29 de março e 02 de abril, faz publicar uma série de medidas visando expulsar os portugueses
do território maranhense e logo no dia 03 faz uma convocatória para uma Câmara Geral que
se realizou no dia 05 cujo intento último foi criar mecanismos que dificultassem a saída
daqueles ligados às atividades de comércio, agricultura e navegação; em seguida, constitui-se
uma comissão formada na sua maioria por indivíduos que ou já haviam declarado abertamente
sua posição favorável à expulsão dos portugueses ou tinham fortes motivos para assim se
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posicionar. A nosso ver, a resposta se apresenta na medida em que nos atemos ao proposto
pelo governo e que resultou na decisão daquela comissão:
[…] Primeiro: Que tornando-se sem efeito os Bandos publicados em os dias um, e
dois do corrente se procedesse unicamente a expulsão dos Portugueses vadios, e
ociosos residentes nesta Cidade, os quais seriam julgados como tais por uma
Comissão de Cidadãos probos, perante a qual se deveriam qualificar todos os
Portugueses solteiros não Proprietários, dentro do espaço de quinze dias. Segundo:
Que todos aqueles, que pela mesma qualificação se conhecessem ser fâmulos de
qualquer Proprietário, seriam obrigados no impreterível termo de trinta dias depois
de sua qualificação apresentarem fianças idôneas sobre sua conduta Civil, e Política;
podendo ser seus abonadores os seus mesmo Patrões, ou outras quaisquer pessoas,
que na conformidade das Leis sejam hábeis para este fim; cuja fiança será prestada
no Juízo da Intendência Geral da Polícia, ficando o dito abonador na inteligência,
que se não fizer levantar a fiança imediatamente que despedir do seu serviço o
abonado, continuará na mesma responsabilidade em castigo da sua negligência, e
omissão. Terceiro: Que todos os vadios, e ociosos depois de serem julgados como
tais pela Comissão serão apresentados ao Governo para os fazer sair da Província
com a oportunidade conveniente. Quarto: Que a Comissão dos Cidadãos para a
qualificação dos Portugueses seria feita por eleição do Governo perante a Câmara
Geral. Quinto: Que sendo muito conveniente sustar os Passaportes para fora da
Província aos Portugueses que os requererem, afim de melhor convencê-los, que o
Governo os toma debaixo da sua imediata proteção, e que lhes quer permitir toda a
liberdade e tempo de tratarem seus negócios, sem constrangimento, nem aceleração,
pareceu à Comissão que o Governo conceda, negue, ou defira temporariamente os
ditos Passaportes, como lhe parecer conveniente, conformando-se com as
circunstâncias. 165

Ante o exposto, sobretudo nos parágrafos 1 e 6, parece-nos plausível crer que o temor
pelos efeitos negativos das medidas tomadas pelos Bandos de 1 e 2 de abril sobre o comércio
e a economia da província motivou os itens propostos pela comissão dos 12 que ratificavam
os já apresentados pela Junta do Governo. Aquele mesmo governo que estabelecia prazos
curtos para a saída dos portugueses, agora oferece a “imediata proteção” e a “liberdade” para
que desenvolvam seus negócios.
Para além disto, importa destacar que as medidas propostas por aquela comissão, no
tocante aos proprietários que deveriam assinar fianças que garantiriam a permanência de seus
fâmulos em território maranhense, não encontrava qualquer respaldo na vigente legislação
brasileira. A saber, ao menos dois decretos podem ser identificados como ligados às questões
relativas à entrada e permanência de Portugueses Europeus no Brasil, que foram os Decretos
de 18 de Setembro de 1822 e de 14 de Janeiro de 1823. O primeiro estabelecia que “Todo o
Português Europeu, ou o Brasileiro, que abraçar o atual sistema do Brasil”, seria agraciado
com a anistia oferecida pelo Imperador aos que haviam cometido crimes de opinião política,
excluídos os que já se achavam presos ou em processos. Os que resolvessem pela não adesão
à nova ordem política, “não devendo participar com os bons cidadãos dos benefícios da
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sociedade, cujos direitos não respeita, deverá sair do lugar em que reside dentro de 30 dias, e
do Brasil dentro de quatro meses nas Cidades centrais, e dois meses nas marítimas”166. Já o
Decreto de 14 de janeiro de 1823, tratava de maneira ainda mais direta sobre as condições em
que se permitiria a entrada e/ou a permanência de “súditos de Portugal” no Brasil.
[…] devendo pois não só acautelar todas as causas de desassossego e discórdia, mas
também manter a honra e dignidade do brioso povo, que se tem constituído em
Nação livre e Independente: Hei por bem Determinar: 1° que de agora em diante
todo e qualquer súbdito de Portugal, que chegar a algum dos portos do Império com
o intuito de residir nele temporariamente, não possa ser admitido sem prestar
previamente fiança idônea do seu comportamento perante o Juiz territorial; ficando
então reputado súbdito do Império, durante a sua residência, mas sem gozar dos
foros de cidadão brasileiro : 2° que se acaso vier com intenção de se estabelecer
pacificamente neste país, deverá à sua chegada em qualquer porto apresentar-se na
Câmara respectiva, e prestar solene juramento de fidelidade à causa do Brasil e ao
seu Imperador; sem o que não será admitido a residir, nem gozará dos foros de
cidadão do Império167.

As determinações de D. Pedro I, muito longe de tencionar impor obstáculos à chegada
e permanência de súditos de Portugal, oportunizam àqueles a possibilidade de uma estada
segura, facultando ainda, aos que desejam permanecer no território brasileiro, mecanismos
legais para que venham a tornar-se cidadãos do Império. Ressalta-se que as exigências legais
resumem-se tão somente ao comparecimento diante da autoridade constituída: o Juiz
territorial, aos que não pretendiam se estabelecer definitivamente no Brasil, e a Câmara da
cidade, aos que almejassem jurar fidelidade ao sistema independente. A única referência a
“fianças” em nada se assemelha àquelas exigências impostas pela Câmara Geral de São Luís
realizada naquele 5 de abril. Pelo visto, as preocupações do Imperador em “acautelar todas as
causas de desassossego e discórdia”, apesar de assemelharem-se às alegadas pela Junta do
Governo quando da convocação da Câmara Geral - “que terminem por uma vez o susto dos
Habitantes da Província” -, parecem ser muito mais condescendente aos nascidos na Europa.
Pensados de maneira ampla, ambos os decretos imperiais caminham na direção de incluir no
rol de cidadãos do Brasil os Portugueses Europeus que jurassem fidelidade ao Império
independente.
O certo é que, depois de todas aquelas agitações experimentadas entre o final de março
e início de abril, a Junta do Governo Civil encaminhou ao Ministro e Secretário do Estado dos
Negócios do Império, João Severiano Maciel da Costa, um documento relatando os eventos
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vividos naqueles últimos dias. Mais uma vez fazia referências às notícias vindas da Europa
que davam conta das intenções recolonizadoras de Portugal, o que provocou um alvoroço
generalizado. Razão pela qual a Junta se vira obrigada a tomar medidas que acalmassem os
ânimos e garantisse a paz, harmonia e sossego dos súditos do Imperador, “tanto Brasileiros
como Europeus, entre os quais não devemos dissimular à V. Exª que existem rivalidades nas
classes inferiores” 168. Neste cenário que se desenhava, a Junta buscava diminuir o alcance dos
conflitos entre “brasileiros” e “portugueses”, na medida em que dizia se tratar de uma
realidade apenas das “classes inferiores”. Apesar de considerar a relação “bastante azedada”,
responsabilizava os “soldados incautos”, que movidos pelas ameaças de recolonização,
estariam a planejar, “em uma noite”, atacar aos Europeus e pô-los para fora da Província, o
que teria obrigado o governo a tomar as medidas já comentadas.
Em termos oficiais, dentre os documentos que levantamos, esta é a primeira referência
em que a Junta reconhecia os Europeus como “súditos” do imperador. Nas outras ocasiões em
que escrevera, os encaminhamentos sempre se davam no sentido de desqualificar a conduta
daqueles, de modo que justificassem as severas medidas que resultavam em demissão e
degredos. Esta mudança de postura talvez se explique, em parte, pelo efeito das últimas
determinações vindas da Corte, como o decreto de 20 de novembro de 1823 e a portaria de 03
de janeiro de 1824 - os quais nos referimos há pouco -, que apesar de promover mudanças nas
tratativas aos súditos do Rei de Portugal, não negava o reconhecimento da cidadania brasileira
aos que, ainda que nascidos na Europa, haviam jurado fidelidade ao Imperador e à causa da
Independência. Em outra frente, não se deve perder de vista as questões internas que também
estavam a promover uma pressão junto aos membros do governo Civil. Como se viu, a reação
imediata às decisões do Conselho de 29 de março, que resultou nos Bandos de 1 e 2 de abril,
havia dado sinais claros da perda de força do Governo que se viu obrigado a recuar, embora
na sua versão oficial tenha tentado convencer o Ministro do Império de que todas aquelas
ações promovidas pela Junta foram executadas de acordo com o seguinte plano: “[...]
parecendo obrar ao grado destes homens exaltados, quis ganhar tempo, e fazer-se forte com a
opinião dos bons e prudentes Brasileiros, que felizmente são muito mais em número” 169.
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Ofício do Governo Provisório para o Ministro e Secretário do Estado dos Negócios do Império, em 21 de
maio de 1824, relata os efeitos dos boatos de uma invasão portuguesa. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9553.
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Não se deve perder de vista que, no Maranhão, as sucessivas decisões tomadas contra
os nascidos na Europa, nem de longe consideravam o fato de que muitos destes já haviam
aderido à independência e jurado fidelidade a D. Pedro I. Cochrane destacou que das
assinaturas que constavam do juramento da Independência, boa parte era composta de pessoas
que já ocupavam empregos públicos. Dizia que ao menos a metade destes era “supérflua”170.
No que dizia respeito à competência destes no exercício de seus ofícios, avaliava que ao
menos 2/3 não estavam aptos a desempenhar funções importantes que exigissem alguma
responsabilidade. No entanto, considerava mais prudente que não se fizesse qualquer
mudança considerável. Afirmava apenas estar apresentando estas ponderações, para que o
novo Governo não fosse “paralisado”, ao cometer os mesmos erros que se cometiam no
sistema anterior.
Importa destacar que, pouco tempo depois da província aderir à independência, a então
Junta Provisória, quando em ofício firmava compromisso com o Imperador de que não
mediria esforços para garantir a paz e a tranquilidade naquela Província, solicitou que lhes
fosse encaminhada uma coletânea com todos os “Decretos da Legislação Brasílica” 171, para
que pudessem proceder suas condutas de acordo com as determinações legais estabelecidas
pelo novo sistema. Portanto, não há dúvidas de que o Governo tinha ciência de que todas as
suas deliberações deviam ser pautadas nas normas legais estabelecidas para o Império, e,
reiteramos, até aqueles eventos que tiveram ocasião entre o final de março e o 5 de abril não
havia qualquer dispositivo que atrelasse a assinatura de fianças à permanência de portugueses
em solo brasileiro.
De todo modo, ainda em termos de legislação, cumpre registrar que nos meses de
novembro de 1823 e janeiro de 1824, na Capital do Império, algumas mudanças já haviam
sido promovidas pelo Imperador no que se referia à entrada e/ou permanência dos súditos de
Portugal em solo brasileiro. Ainda em 20 de novembro de 1823, D. Pedro assinou decreto que
revogava o de 14 de janeiro daquele mesmo ano que, conforme vimos, chegava a conceder
foro de cidadão brasileiro aos portugueses que viessem residir no Brasil. Para além disso, em
03 e 12 de janeiro de 1824, estabeleceu ainda outras duas portarias que tratavam de questões
referentes a portugueses no Império, sendo que a primeira ordenava a expulsão dos
portugueses que não houvessem ainda jurado a independência; a segunda determinava que
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nenhum oficial pudesse servir com patente assinada pelo rei de Portugal. Entretanto, estes
documentos só chegaram ao conhecimento do governo do Maranhão em 10 de maio. Os
efeitos daquelas determinações talvez possam justificar o fato de que, apesar do que fora
acordado na Câmara Geral do 05 de abril, a dita Comissão que deveria julgar os portugueses
acabou por ter vida curta, tendo durado apenas poucos dias.
É certo que as medidas advindas da Corte tratavam de promover um maior controle da
entrada de portugueses no Império e, de modo específico, impunham restrições aos que não
haviam jurado à causa brasileira, entretanto, como lembra Gladys Ribeiro “se por um lado, de
1824 em diante, o governo controlou mais a entrada de estrangeiros, por outro lado também
facultou o desembarque daqueles que viessem trabalhar, apresentando as devidas garantias”
(RIBEIRO, 1997b, p. 94).
Quando se tem em vista as decisões do governo imperial e as diversas medidas que
vinham sendo tomadas contra os “Portugueses” no Maranhão, pelo menos dois pontos
parecem centrais: por um lado, “o solene juramento de fidelidade à causa do Brasil e ao seu
Imperador” que nas exigências da Corte permitia, até o fim de 1823, o foro de cidadão
brasileiro; pelo outro, o governo da Província do Maranhão que ainda em outubro daquele ano
justificava as exceções às “medidas gerais”, a “todos aqueles que se tem distinguido com
manifesta adesão à nossa Santa Causa e até mesmo àqueles cuja escusa se faria sensível ao
Serviço Nacional e Imperial” 172.
Acontece que, como tem sido possível observar, no Maranhão, a questão do “ser
brasileiro” ou “ser português” emoldurava um conflito que se sustentava no interesse pelo
poder. A vontade de governar e, consequentemente, o acesso ao poder estavam por trás dos
lustros, roubos, arrombamento, assassinatos, demissões e degredos 173.
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2 DE “PORTUGUESES” A “BRASILEIROS”: A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E
A DEFINIÇÃO DO PODER IMPERIAL NO ARGOS DA LEI E NO CENSOR

2.1 “O Pendão da Independência na terra de Santa Cruz”: o postergar das distinções,
rivalidades e efervescência dos partidos.

No entremeio das questões que agitavam o Maranhão logo nos primeiros anos em que
passou a fazer parte do Brasil independente, o debate entre os aspectos legais que definiam a
cidadania brasileira e a os atropelos às leis, praticados nos planos locais, motivou uma série de
reclamações que foram endereçadas às muitas esferas da administração do Estado. Essas
mesmas questões também ganharam voz junto ao espaço dos debates públicos, na medida em
que foram veiculadas na imprensa, sob a forma de cartas e dos comentários dos próprios
redatores dos jornais que, a depender da identificação pessoal e dos grupos aos quais estavam
vinculados, tomavam partido favorável a um ou outro lado em disputa.
Quando tratou dessa temática na imprensa fluminense, Isabel Lustosa chamou a
atenção para um “novo espírito” que se formou no Rio de Janeiro a partir da convocação da
Assembleia Constituinte para o Brasil, por d. Pedro, em junho de 1822. Aquela ação
despertara o que a autora chamou de “expectativas sobre a nova Ordem” (2010, p. 13),
percebidos a partir de cartas enviadas pelos leitores do Correio do Rio de Janeiro, escritas em
pelo menos dois períodos: o primeiro, entre abril e outubro de 1822 e o segundo, entre maio e
novembro de 1823. Se essa primeira fase estava, como destacou a autora, diretamente ligada à
convocação da Assembleia Luso-Brasiliense, nos parece que, em certa medida, refletia ainda
os efeitos de outras importantes medidas adotadas por d. Pedro nos primeiros meses de 1822,
como a própria decisão de permanecer no Brasil - mesmo à revelia das ordens emitidas pelas
Cortes portuguesas para retornar à Europa -, e até mesmo a convocação do Conselho de
Procuradores das Províncias do Brasil, em 16 de fevereiro; a segunda fase, como é mais fácil
de identificar, coincidiu com o funcionamento da Constituinte que tomou assento em 3 de
maio de 1823 e foi dissolvida em 12 de novembro daquele mesmo ano.
Se, entre 1822 e 1823, a imprensa foi protagonista na tessitura deste “novo espírito”
que tomou conta do Rio de Janeiro e atestava o despertar de direitos por parte do cidadão, no
Maranhão essa percepção só alcançou voz junto à imprensa posteriormente, após a própria
instituição da Carta Constitucional de 1824. A existência de cidadãos que visualizavam novos
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tempos, tempos de garantia dos direitos, em que manifestavam “opiniões, críticas e
reinvindicações que demostram uma consciência muito clara dos seus direitos e uma vontade
firme de fazê-los valer”, (LUSTOSA, 2010, p. 13), só pode ser verificada na imprensa
maranhense com pelo menos dois anos de diferença em relação às províncias do Sul.
Cabe lembrar que quando, em finais de 1821, as notícias chegadas das Cortes
passaram a alimentar o descontentamento de uma significativa parcela dos habitantes do Rio
de Janeiro, no Maranhão o processo é inverso. As vozes que se levantaram a favor da
autonomia do Brasil – sempre lembrando que nesse contexto autonomia não englobava a ideia
de emancipação política – não foram acompanhadas pelas províncias do norte, onde a cada
dia se fortalecia o discurso da absoluta e inquestionável submissão às decisões tomadas nas
Cortes. O debate era político, mas motivado por questões de matizes econômicas. E era
justamente esse o ponto de divergência dos interesses das províncias do sul e norte do Brasil.
Nesse sentido, a análise da participação da imprensa carioca em contraposição à maranhense
ajuda a entender a configuração diferenciada daquelas duas províncias. Se no Rio de Janeiro é
possível identificar a existência de um debate entre grupos que defendiam uma tomada de
posição mais alinhada ou contrária às decisões das Cortes, no Maranhão o único jornal em
circulação na província, O Conciliador, assumia o seu completo alinhamento às deliberações
tomadas pelos deputados reunidos em Portugal.
A fidelidade do Maranhão a Portugal, partilhada pelos redatores do Conciliador - os
“portugueses” José Antônio da Cruz Ferreira Tezinho, o padre Tezinho, e Antônio Marques da
Costa Soares, que era diretor da Tipografia -, compunha um cenário completamente diferente
do que se observava no Rio de Janeiro onde a pluralidade de opiniões encontrava nos muitos
periódicos em circulação a conjuntura propícia aos acalorados debates que foram ali travados.
Deste modo, se nos primeiros meses de 1822, o dia-a-dia das questões políticas que
marcavam a relação cada vez mais conturbada entre d. Pedro e as Cortes estampavam as
folhas dos periódicos cariocas, o Conciliador, mantinha firme a sua política declarada de
omitir as novidades que chegavam do Rio de Janeiro, à exceção daquelas as quais, dando
ênfase negativa, ajudavam a consolidar a imagem de ministros conspiradores manipulando as
decisões de jovem príncipe (CONCILIADOR, nº 83, 27/04/1822).
Chamo atenção para o fato de que aqueles eventos do início de 1822 – identificados
por Isabel Lustosa como fundamentais para a construção do “novo espírito” -, quando
veiculados pelo Conciliador funcionaram mais como discursos da ratificação da fidelidade a
Portugal, como é possível observar nas edições 83 e 105, que tratavam da convocação do
Conselho de Procuradores e da convocação da Assembleia Constituinte para o Brasil,
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respectivamente. Ressalte-se que, em linhas gerais, não se tratava aqui de se posicionar contra
ou a favor da manutenção dos laços que união Brasil e Portugal, até porque, apesar das
desavenças existentes entre os interesses de boa parte da deputação reunida nas Cortes e os
deputados das províncias do Sul do Brasil, não existia, em princípios de 1822, um discurso de
independência no sentido que se construiu mais para o final daquele ano. Vale lembrar que o
decreto de 16 de fevereiro, relativo ao Conselho dos Procuradores, falava em tomar medidas
que garantissem a “prosperidade do Brasil”, mas também fazia referências ao “Bem do ReinoUnido”174 e, de igual maneira, o de 3 de junho justificava a convocação da “Assembleia LusoBrasiliense” na necessidade de se tomar medidas urgentes “para a mantença da integridade da
Monarquia portuguesa e justo decoro do Brasil” 175.
De qualquer forma, mesmo não se tratando de um discurso de independência, não se
pode deixar de considerar que o mesmo decreto que tratou sobre a Assembleia Constituinte no
Brasil trouxe no bojo de suas justificações a referência à “soberania, que essencialmente
reside no Povo deste grande e riquíssimo Continente”. Essa alusão à “soberania” torna latente
uma discussão que já se via presente na imprensa carioca e compunha aquele escopo de
questões que ajudaram a despertar nos cidadãos do Rio de Janeiro a percepção de possuírem
certos direitos, o que acabou por se refletir nas suas atuações em lutas pelo respeito desses
direitos, uma verdadeira “vontade de cidadania” (LUSTOSA, 2010, p. 11). Nesse sentido, a
discussão em torno de uma soberania que “reside no Povo”, mesmo que não seja aqui
entendida como sinônimo de cidadania, o que de fato não era, alimenta a ideia de que este
“Povo” se constituía um corpo que é coletivo, mas, ao mesmo tempo composto por indivíduos
que passam a se perceber, ainda que numa fase de definição de significados, como cidadãos.
Essa discussão não obteve o mesmo encaminhamento nas páginas do Conciliador.
Não se trata de negar a existência da discussão em torno da temática da soberania nas
páginas do periódico maranhense, posto que fosse alvo de muitas reflexões feitas por seus
redatores. Entretanto, sempre que abordado o tema, tratavam de rechaçar qualquer discurso
que pleiteasse colocar em suspeição a legitimidade soberana das Cortes reunidas em Portugal.
Ali, e tão somente ali, residia esta soberania. Por fidelidade a esses princípios era que o jornal
se movia. Mesmo quando publicou as deliberações de fevereiro e junho de 1822, não houve
debates ou ainda qualquer movimentação em torno dos direitos individuais. Falava-se sempre
174

Decreto de 16 de fevereiro1822 - cria o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. Cf. José
Paulo de Figueirôa Nabuco de Araujo (1937, p. 258-259).
Decreto de 3 de junho de 1822 – manda convocar uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa composta
de Deputados das Províncias do Brasil. Ibid. p. 286.
175

122

numa perspectiva mais ampla como, por exemplo, sobre o “pacto social” que fora selado entre
os “irmãos e membros da grande família lusitana” (CONCILIADOR, nº 126, 25/09/1822, p.
3). Não havia espaço para o indivíduo.
Ainda para satisfazer ao propósito de clarear o cenário contrastante entre Rio de
Janeiro e Maranhão, destaca-se outro ponto importante da conjuntura política que foi
determinante na atuação do Conciliador: o alinhamento do Maranhão a Portugal se manteve
inalterado mesmo no correr do primeiro semestre de 1823, situação que justificava sua
oposição a todas as deliberações de d. Pedro para o Brasil já independente. Assim, durante o
intervalo entre a convocação da Constituinte e seu real estabelecimento, quando no Maranhão
celebrava-se ainda o juramento da recém-chegada Constituição produzida pelas Cortes
reunidas em Portugal, o jornal registrava com satisfação as decisões da Junta Provisória e
Administrativa da província relativas aos preparativos para que no dia 12 do mês de Janeiro 176
se procedesse ao ato solene de juramento da Constituição, do qual participaram autoridades e
cidadãos de “todas as classes” da província.
O documento foi exaltado como símbolo da “liberdade”, “clarão da heroicidade”, obra
dos “pais da Pátria” que por sua proeza mereciam que lhes fossem dados “culto incenso”
(CONCILIADOR, nº 157, 11/01/1823, p. 4). A edição seguinte, que saiu às ruas em 15 de
janeiro, foi dedicada a destacar sonetos, poesias e hinos criados especialmente para
comemorar a festividade pela tão aguardada Constituição.
Na importante Vila de Alcântara, o ato que se processou também em 12 de janeiro
mereceu destaque por parte do Conciliador que publicou um Suplemento, especialmente para
registrar as festividades naquela Vila:
Não havia senão dois dias para os preparativos; contudo não faltou para o regozijo
fosse completo e tudo apareceu como por encanto. Quanto pode o entusiasmo em
peitos portugueses, e de quanto é suscetível o seu abalizado patriotismo! Até o
tempo parece que respeitou a santidade deste dia; porque havendo entrado a estação
chuvosa, se apresentou mais alegra que o mais lindo dia da primavera.
Pelas nove horas da manhã, apareceu nas Casas da Câmara o Anjo Tutelar da Nação,
vestido em grande gala, de azul e branco, e esmaltado de preciosa pedraria,
sustentava na mão direita o maravilhoso Código da Constituição Portuguesa,
encadernado em capa de veludo azul; bordado à prata; e pendente ao colo uma rica
medalha, na qual se lia em letras de prata, sobre campo azul a palavra
CONSTITUIÇÃO. Mandou logo a Câmara convidar o Povo para que fosse de perto
ouvir o melodioso Canto do formoso Serafim, e imediatamente se encheu de Povo a
Sala das Sessões; postou-se então o Anjo defronte do Corpo Municipal e aí ao som
da música entoou o seguinte hino:
Vem, oh Código Sagrado
Afortunar a Nação:
Recebei, gentil Alcântara,
176

A Portaria nº 752, de 07 de Janeiro de 1823, determinava entre outras coisas que a cidade fosse iluminada por
um período de três dias. Cf. Conciliador, nº 157, 11/01/1823, p. 4.
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A lusa Constituição. (CONCILIADOR, supl. nº161,
29/01/1823, p.5).

A narrativa do texto que acabamos de transcrever apresenta um evento marcado
fortemente por uma mística religiosa. A “santidade” daquele dia foi observada até mesmo
pelas forças da natureza que, contrariando a lei natural, transformou a estação chuvosa no
mais “lindo dia de primavera”. As referências ao sagrado expostas no texto são capazes de
promover, mesmo no leitor mais atento, a sensação de se tratar da descrição de um cortejo
religioso. Todos os vivas à Constituição acompanhados de vivas à Religião são, na visão de
Lúcia M. Bastos Pereira das Neves (2009, p. 192), expoentes da cultura política lusobrasileira, fortemente marcada pela religiosidade que, no âmbito das transformações
vivenciadas naqueles últimos tempos, mesclava-se ao “espírito racional do século”. No
Maranhão não era diferente.
Toda essa movimentação observada no Maranhão em torno da Constituição, em pleno
ano de 1823, passava ao lado das questões que envolviam o estabelecimento e o
funcionamento da Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, que uma vez instalada,
encontrou nos jornais cariocas o instrumento de ampliação dos debates ali travados. Desse
modo, ao opinar, criticar ou comentar a atuação dos deputados e senadores congregados, os
periódicos levavam o povo 177 para o centro dos debates políticos178.
Como já dissemos, essa dinamicidade da imprensa carioca não foi observada no
Maranhão que, para além da decisão de não enviar os quatro deputados que deveriam
representa-lo na Assembleia, viu ainda um verdadeiro hiato nas atividades impressas regulares
na província desde que o Conciliador encerrou suas atividades em 23 de julho de 1823, pouco
antes da adesão à independência. Aliás, o período entre 1823 e 1825 é uma grande lacuna na
história da imprensa maranhense. Depois do Conciliador, a província teve que esperar até o
Atento à polissemia do termo, a menção que se faz aqui a “povo” é tão somente para destacar que as
discussões políticas que, no período anterior à Revolução Constitucionalista do Porto, se faziam em caráter
particular, nos salões e espaços privados, após 1821 passaram a ganhar espaço junto às ruas, praças, comércio
etc. No que tange especificamente à composição social dos indivíduos que direta ou indiretamente tinham acesso
aos debates travados nas folhas periódicas, não se pode deixar de considerar que esse “povo” representa uma
pequena parcela da população brasileira. Cumpre destacar o fato de que durante esse processo de construção da
identidade nacional brasileira, nos jornais que circularam no Maranhão nos primeiros anos após a independência
não há qualquer discussão que se preocupasse em trazer para o espaço dos debates sobre diretos civis ou da
própria definição da cidadania categorias como “pobres”, “índios”, “mulatos” e “pretos”. Como lembrou Maria
Lúcia Bastos P. das Neves, o temor de “qualquer alteração brusca da ordem social” levou o Brasil a um “modelo
de nação do qual a maioria ficou excluída” (NEVES, 2002, p. 60).
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Para uma melhor compreensão de como a imprensa do Rio de Janeiro participou avidamente das discussões
políticas que movimentaram o Brasil desde os dias que antecederam ao retorno de D. João a Portugal até o
fechamento da Assembleia Constituinte do Brasil, em novembro de 1823, ver LUSTOSA, Isabel. Insultos
Impressos: a guerra dos jornalistas na independência 1821-1823. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
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ano de 1825, quando os jornais Amigo do Homem, Argos da Lei e Censor surgiram e
inauguraram um novo período, muito mais dinâmico e vertiginoso do que os tempos da
exclusiva atividade do Conciliador. Como destacou Marcelo Cheche Galves, “Tal retração da
atividade tipográfica dificulta a apreensão dos debates em torno da Constituição, como
aqueles, por exemplo, travados na imprensa do Rio de Janeiro” (2010, p. 116). Deste modo,
“Somente em 1825, portanto, pós-dissolução da Assembleia e efetivação da Constituição de
1824, os novos preceitos constitucionais, por intermédio da imprensa, tomaram corpo na cena
política provincial” (GALVES, 2010, p. 111).
Sinalizando o novo cenário que se desenhava, o Argos da Lei179 e o Censor ganharam
as ruas em janeiro de 1825, respectivamente nos dias 07 e 23, trazendo como tema central, já
na abertura de seus primeiros números, a problemática relação entre “brasileiros” e
“portugueses” que já movimentava a província desde os tempos da independência 180.
Inaugurava-se ali, no Maranhão, aquele processo que Isabel Lustosa verificou no Rio de
Janeiro.
A imprensa maranhense passou então a figurar também como protagonista das
discussões em torno de direitos e garantias constitucionais que tinham no sentimento
antilusitano o pano de fundo das agitações políticas que dominaram a atmosfera do Maranhão,
que desde a guerra pela independência havia escancarado as querelas já existentes entre as
famílias mais importantes da província na disputa pelo poder. A cada edição publicada o tema
do antilusitanismo ganhava contornos mais fortes.
Assim, quando em 1824, Cochrane retornou ao Maranhão e empossou Manuel Teles
da Silva Lobo na presidência da província em substituição a Miguel Ignácio dos Santos Freire
e Bruce, de quem era secretário, estabeleceu-se o cenário em que as disputas periódicas
seriam travadas.
Não obstante o relativo clima de segurança que se estabeleceu, o tão desejado sossego
público e o fim das desavenças que estagnaram o comércio no final de 1824, não foram
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Saindo sempre às terças e sextas-feiras, escrito em duas colunas e costumeiramente composto de quatro
folhas, o Argos da Lei iniciou suas atividades em 07 de janeiro de 1825 e manteve-se em circulação até a 10 de
julho de 1825, com um total de 45 edições. Tomando por base os registros catalográficos da Biblioteca Pública
Benedito Leite, em São Luís, consolidou-se na historiografia maranhense mais recente, a ideia de que teriam sido
publicados apenas 42 números, sendo este último datado de 07 de junho de 1825. Sebastião Jorge (2010), por
exemplo, não obstante tenha feito o registro de que César Marques, “estudioso da nossa história”, atestara a
publicação de mais três números, continuou a afirmar que o fim do jornal se dera em 07 de junho. Mais
recentemente, com o acesso ao acervo digital da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que conserva os três
números que faltavam do Argos, tem-se a constatação que o jornal se estendeu até 10 de julho.
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Também nesse período, exatamente no dia 01 de janeiro, deu-se início à publicação de outro periódico, o
Amigo do Homem, entretanto, como já registrado no primeiro capítulo deste trabalho, com exceção do nº 05, de
16/07/1825, não existem edições preservadas daquele periódico referentes ao ano de 1825.
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plenamente conquistados com a mudança do governo provincial. A escolha de Manuel Lobo
ia ao encontro das avaliações de Cochrane que por diversas vezes já havia sinalizado que o
grande problema do Maranhão eram as disputas das famílias mais abastadas pelo acesso ao
governo provincial, razão pela qual defendia a necessidade de que para aquele cargo fosse
indicado alguém de fora da província. Lobo, nascido na Bahia, não era, necessariamente,
ligado a nenhuma daquelas famílias. Como se verá mais adiante, isso não impediu que os
interesses políticos locais ainda fossem sentidos durante sua administração.
O governo de Lobo foi marcado pela tentativa constante de fazer parecer que uma
nova era se estabelecia no Maranhão, em que os tempos de desmandos e atropelos das normas
legais, presenciados e até, em certa medida, incentivados pelo antigo presidente, não
encontravam mais espaço. Como parte desse processo, encaminhou uma série de Ofícios aos
Juízes de lugares específicos da província, como as vilas de Guimarães, Viana, Alcântara e
seus respectivos distritos, acusando o público e notório conhecimento dos “muitos roubos,
arrombamentos de portas e grandes desordens”, que incluíram até mesmo assassinatos, como
o “de um europeu João Jacintho”, de “um tal Estevão” e do “Coronel Francisco Lopes
Calheiros”. O governo dizia que estes casos não deveriam ficar impunes, de modo que
ordenava que fossem feitas “com urgência” a abertura de devassa para apurar os crimes
cometidos. Da mesma forma, ciente da indisposição do antigo governo com os consulados
estrangeiros, escreveu também a P. de Pallières, Vice-cônsul da França, em 21 de janeiro de
1825, informando ter tomado conhecimento dos espancamentos praticados contra vários
cidadãos franceses, durante o governo passado. Pedia ao vice-cônsul que encaminhasse uma
lista dos que foram maltratados e, se fosse possível, dos autores dos crimes (ARGOS DA LEI,
nº 8, 01/02/1825, p. 2, 3).
Igualmente, Lobo teve que dar encaminhamento a uma série de matérias jurídicoadministrativas que nos últimos meses do governo Bruce acabaram por ser deixadas de lado.
Muitas dessas demandas eram determinações vindas direto da Corte, no Rio de Janeiro e, em
alguns casos, resultaram em cobranças cada vez mais insistentes como, por exemplo, a
questão das eleições dos deputados e senadores da província. Apenas seis dias depois de ter
assumido o comando da província, Lobo se viu obrigado a dar uma resposta às imperativas
ordens para que o governo da província procedesse às ditas eleições. Em 31 de dezembro,
respondeu ao ministro João Severiano Maciel da Costa, atestando que das “diversas
secretarias de Estado” já havia recebido diferentes ordens, para se por em execução as
imperiais determinações “sobre a eleição dos Deputados e Senadores”, mas, apesar disso, até
a data de 25 do corrente, pelo anterior governo “se não tinha dado passo sobre esse objeto”.
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Garantia que, não obstante a distância entre os distritos da província dificultasse a imediata
execução, no dia 20 de fevereiro todos os deputados e senadores181 estariam prontos para
embarcar para o Rio de Janeiro 182.
De fato, em ocasião ulterior, 20 de dezembro de 1824, o novo ministro da Secretária
dos Negócios do Império, Estevão Ribeiro de Rezende, já havia reiterado a urgência no
cumprimento das ordens imperiais, do qual dependia a “instalação do corpo Legislativo no
prazo fixado pela [...] Constituição” (ARGOS DA LEI, nº 17, 04/03/1825, p. 2). O mesmo
ministro lembrava ainda outra portaria que com as mesmas determinações já havia sido
encaminhada há oito meses. Em 2 de março de 1825, o já presidente Lobo ordenou o registro
e o cumprimento daquelas ordens, o que por si só já indicava que o compromisso firmado
com o antigo ocupante daquele ministério não havia sido cumprido. E, de fato, o mesmo
Estevão Rezende ainda escreveu em outras duas ocasiões para tratar deste mesmo assunto.
Em 1º de fevereiro, recomenda “novamente” o governo do Maranhão, que em atenção ao que
“foi ordenado em portaria de 20 de dezembro, do ano passado, faça promover a ultimação das
eleições dos Deputados, e senadores, e remetendo imediatamente as respectivas atas” ao
Imperador dois dias depois, a nova representação, desta feita num tom muito mais imperativo
e, em certa medida, ameaçador:
Sua majestade o Imperador, querendo atalhar os muitos inconvenientes que podem
resultar da falta de pronto cumprimento às suas Imperiais determinações, e evitar
que se confunda o direito de petição com o que é verdadeiramente pouco
respeito e desobediência à lei, de que ele é o supremo guarda: há por bem que os
Presidentes das províncias cumpram e façam cumprir logo o que lhes for
determinado [...]. E assim o manda pela Secretaria d’Estado dos negócios do império
participar ao Presidente da província do Maranhão para sua inteligência e execução.
(grifo nosso). (ARGOS DA LEI, nº 28, 12/04/1825, p. 1-2).

Diante das pressões que vinham constantemente recebendo por parte do governo
central, Lobo decidiu transferir a cobrança às Câmaras dos distritos, como fez em 26 de abril,
em ofício encaminhado ao juiz presidente, vereadores e oficiais da Câmara da Vila de Caxias.
Nele, Lobo dizia “estranhar severamente” a “omissão” que faziam as muitas cobranças que
ele já os havia encaminhado sobre a urgência do tema. Dizia que as recomendações do
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No que se refere aos Senadores, importa lembrar que o parágrafo 43, do capítulo III da Constituição de 1824,
estabelecia que a eleição para o Senado fosse feita a partir de listas tríplices que eram encaminhadas ao
Imperador a fim de que escolhesse para cada província a quantidade proporcional à metade do número de seus
deputados, sem que necessariamente fosse observada a ordem de maioria de votos. Do Maranhão, para a
primeira legislatura, foi encaminhado a D. Pedro um total de seis nomes, dentre os quais escolheu João Ignacio
da Cunha – depois Barão e Visconde de Alcântara – e Patrício José de Almeida e Silva, segundo e terceiro mais
votados, respectivamente. Cf. Regimento Interno do Senado (1883).
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Ofício de Manuel Teles da Silva Lobo ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, José
Severiano Maciel da Costa, em 31 de dezembro de 1824, apresenta explicações sobre o atraso nas eleições.
Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9- 553.
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Imperador tratavam da premência na execução de suas ordens, visto que a Assembleia deveria
ser instalada em 4 de maio. Por esta razão, Lobo dizia àquela Câmara que sua letargia era
“assaz repreensível” e ordenava “muito positivamente” que, o mais breve possível,
remetessem “as respectivas listas e as atas como lhe cumpre, na certeza de que os
responsabilizo perante S. M. I. e a Nação por qualquer inconveniente que resultar desta
demora” (ARGOS DA LEI, nº 36, 10/05/1825, p. 1-2).
A verdade é que toda essa discussão em torno das eleições e da morosidade para que
se fizessem cumprir as ordens imperiais se desenrolava num Maranhão em que as questões
políticas de ordem mais imediatas estavam inseridas num ambiente ainda profundamente
fracionado, tanto pelos interesses de famílias que disputavam o poder como pelas querelas
que dividiam brasileiros natos e portugueses. Durante as disputas eleitorais estas duas
questões vieram à tona, com se pode verificar em cartas publicadas pelo Argos da Lei.
O “Amigo das instruções”, ao denunciar os atropelos às leis cometidos durante as
disputas eleitorais em Itapecuru, vociferou “é forte teima” não se pode em Maranhão fazer
uma eleição em que se não quebre a lei”. A denúncia recaia no fato de que pelo menos dois
dos quatorze que concorreram ao Senado estavam legalmente inabilitados para tal cargo, a
saber Lourenço de Castro Belfort e Sebastião Gomes da Silva Belfort. De igual forma, na
disputa para a Câmara dos Deputados outros dois, dentre os doze, Antônio Nunes Belfort e o
Dr. Leocádio Ferreira encontravam-se também impedidos legalmente de concorrer às
eleições. Contrariando as “instruções aprovadas por S.M.I.”, os três primeiros “estão
criminosos em devassas” e o último “não tem quatrocentos mil réis de renda” (ARGOS DA
LEI, nº 24, 29/03/1825, p. 3). Como se pode constatar, para os dois cargos concorriam nomes
ligados à família Belfort, mas também à família Burgos. A historiografia já registrou que as
disputas entre estas duas famílias, somada à família Bruce, marcaram os primeiros anos do
Maranhão independente (MEIRELLES, 1972).
Nessa mesma linha, ainda que não se tratasse das eleições para deputado ou senador,
outra denúncia anônima, desta feita sobre as eleições para o Conselho de província e para o
Conselho Presidial, questionava a parcialidade dos “Juízes Belfortinos”, que pareciam
cometer erros “muito gordos” a favor da “cabala belfortina” (ARGOS DA LEI, nº 31,
22/04/1825, p. 1).
Todavia, como já sinalizado há pouco, se as querelas entre as famílias estavam por trás
do moroso processo das eleições, a atmosfera política também era influenciada por uma
questão igualmente controversa: a ainda latente animosidade entre e os brasileiros nascidos no
Brasil e os nascidos na Europa. A indisposição entre os brasileiros natos Odorico Mendes,
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decidido a disputar as eleições, e Joaquim Antônio Cardoso, igualmente inclinado à disputa
eleitoral, ajuda a visualizar melhor como aquelas questões compunham aspectos de uma
mesma trama.
Depois de algumas rusgas entre os dois, numa edição inteiramente dedicada a rebater
seu adversário, Odorico acusava Cardoso de ser um “velho”, “homem de tretas”, cujas
posições políticas sempre se acomodavam ao rumo dos acontecimentos. Dizia que não
obstante o seu atual apoio aos “nossos irmãos adotivos”, há pouco, quando ainda era contrário
à Independência, viu seu filho e genro serem presos a mando de portugueses, levando-o a
chamá-los de “vil canalha, infames, indignos, que deviam ser exterminados da província”.
Depois, continuava Odorico, quando se viu envolto em dívidas para com estes mesmos
portugueses, tomasse novamente a defesa destes (ARGOS DA LEI, nº 25, 01/04/1825, p. 12).
Pelo que se verifica, há aqui o fortalecimento da constatação de que as posições, muito
mais do que a fidelidade a uma ideia, eram adotadas de acordo com as conveniências do
momento. Até porque, importa lembrar, a configuração do momento era justamente de
redefinição das ideias que até então fundamentavam a retórica política. Na visão de Odorico,
a atual filiação de Joaquim Antônio Cardoso aos portugueses, muito embora fosse ele próprio
um “brasileiro nato”, não passava de uma tentativa de “atrair para Senador os votos dos
europeus, já que os brasileiros, escarmentados dos seus bens feitos [sic], não irão muito longe
para aí” (ARGOS DA LEI, nº 25, 01/04/1825, p. 2).
Ainda na esteira das ações de Lobo para demarcar seu governo como o início de uma
nova fase, passou para a ordem do dia a apuração dos crimes imputados ao governo
antecessor, que sob muitos aspectos também se inseria no mesmo contexto das disputas de
algumas famílias pelo poder e nas rivalidades entre “brasileiros” e “portugueses”. Assim, em
11 de janeiro de 1825, Lobo escreveu ao Desembargador Ouvidor Geral do Crime, solicitando
que se fizesse uma minuciosa investigação sobre os crimes cometidos nos últimos tempos,
identificando os “principais agentes, autores e cúmplices dos movimentos anárquicos e
revolucionários, que tanto tem devorado esta província, durante a administração daquele expresidente”. Justificava o pedido na alegação de aqueles crimes terem sido responsáveis por
destruir os “princípios, fundamentos e harmonia” da sociedade, a ponto de serem vistos, “por
todas as partes da província as terríveis e sanguinárias cenas da Ilha do Haiti” (ARGOS DA
LEI, nº 9, 04/02/1825, p. 1). Por tudo isso, no referido decreto, Lobo listou nominalmente
pelo menos uma dúzia de crimes que deveriam ser apurados.
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Não se pode perder de vista que a nomeação de Lobo acontecera pela exclusiva
vontade de Cochrane, como uma resposta imediata às muitas reclamações que lhe chegava
aos ouvidos, como, por exemplo, o “Discurso das Senhoras”, que foi apresentado ao Marquês
na ocasião de seu retorno ao Maranhão em meio à profusão de acontecimentos que haviam
tomado a província no correr do ano de 1824. No referido documento, denunciavam a
“cruenta perseguição contra nossos pais, nossos filhos, nossos maridos e nossos irmãos”,
todos europeus. Citava os desmandos liderados por Bruce desde o instante em que Cochrane
se retirara da província, no final de 1823, após a adesão. Dizia ainda:
[...] não tem havido um só dia, uma só noite, uma só hora em que ninguém pudesse
respirar sossego em seu domicílio sagrado: os Cidadãos espancados barbaramente
pelas ruas, as portas dos melhores edifícios escavacadas a golpes de machado
escandalosamente sem o menor rebuço, os ladrões carregando impunemente as
fazendas aos braçados (sic.) das lojas e armazéns, os assassinos no coração da
Cidade tão encarniçados que enchiam de cutiladas a inocentes vítimas, depois de os
haverem matado a tiros, mesmo no centro de suas casas e em seus leitos; por outra
parte, grossos tumultos comandados por agentes assalariados perturbando o sossego
público, levando consigo negros carregados de pedras com que os mesmos pérfidos
quebravam as vidraças das casas dos Cidadãos mais ilustres, insultando de palavras
injuriosas suas aflitas mulheres, que davam dolorosos gritos para livrarem da morte
seus maridos consternados, alguns dos quais arrombando-lhe as portas foram
macerados à vista de suas magoadas mulheres e de seus inocentes filhinhos com
cargas de pau a que os malvados por facecia chamam = lustro =. 183 (CENSOR, nº 8,
29/12/1825, p. 132-134).

Já interino no governo da província, Lobo registrou a intervenção de Cochrane como a
salvação “do naufrágio em que [o Maranhão] ia submergir” 184. Considerando que as
acusações imputadas ao governo de Bruce não eram novas, no ofício de 11 de janeiro,
retomava-se mais uma vez a questão das eleições, com a determinação de que fosse apurado
se “houve abusos nas eleições para Representantes da Nação e para os Membros do Governo
Provincial”, bem como as velhas denúncias de que Bruce havia premiado seus comparsas com
empregos e altas patentes de oficiais, “inclusive a de Coronel”.
De modo geral, a narrativa por trás dessas ações vinha ao encontro da conveniência de
fazer com que a normalidade da vida cotidiana prontamente se estabelecesse. Isso passava
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A íntegra do texto foi publicada nesta mesma edição do Censor. A leitura deste documento remete-nos a outro
publicado aproximadamente um ano antes, no Rio de Janeiro. No Requerimento Rasão, e Justiça, assinado por
“uma terça parte das Senhoras Brasileiras”, mulheres brasileiras casadas com homens nascidos em Portugal
rogavam ao Imperador que tomasse providências contra a ameça de se verem na condição de “casadas sem
esposo, viúvas com marido” e de terem “filhos sem pais” (CARVALHO, José Murilo de; BASTOS, Lúcia;
BASILE, Marcelo. 2014, p. 789). Enquanto as senhoras do Maranhão tratavam de questões mais imediatas,
situações já vividas, as do Rio de Janeiro previam o perigo que se aproximava. Embora os dois textos guardem
semelhanças, não há qualquer indicação de que a ação iniciada na Corte tenha servido de inspiração às senhoras
do Maranhão.
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Oficio de Manuel Telles da Silva Lobo a João Severiano Maciel da Costa, em 31 de dezembro de 1825,
comunica a chegada do Marquês do Maranhão, Lord Cochrane. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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inclusive pela premente necessidade de apresentar soluções concretas às querelas que
envolviam “brasileiros” e “portugueses”. Por esta razão, Lobo não deixou de registrar os
conturbados Bandos de 1º e 2 de abril que implicavam diretamente sobre os portugueses.
Nada podia ser deixado sem investigação, sobretudo as denúncias de roubos, assassinatos,
lustros e deportações de cidadãos que teriam acontecido mesmo “sem processo se sem
sentença” (ARGOS DA LEI, nº 9, 04/02/1825, p. 2).
Na proclamação 185 que escreveu aos “patrícios e amigos” que habitavam a província,
tão logo assumiu o governo, dizia que o “tempo de traçar novo rumo” havia chegado e este só
poderia se efetivar na medida em que a província aprendesse com a “recente lição do
passado”, quando a província se viu diante de inúmeros males, como “a fraqueza, os roubos e
assassinatos perpetrados por monstros humanos, o desalinho das nossas desoladas famílias, o
esmorecimento da lavoura, o intervamento [sic] do giro do comércio”. Agora, o governo se
comprometia a fazer valer a obediência às Leis e o fiel cumprimento da Constituição do
Império, questões até ali vistas como minimizadas. Todavia, a tônica principal da mensagem
enviada por Lobo dizia respeito à afirmação de um discurso de conciliação, o fim das
“odiosas distinções e rivalidades”. Era necessário “amainar a efervescência dos partidos”.
Lobo adotava o epíteto “Irmãos” para se referir àqueles que haviam cometido os erros
no passado. Mesmo que não aponte exatamente a quem se refere quando acusa, nos parece
que a referência a tais erros indica muito mais a ação dos “portugueses” que se posicionaram
contrários à adesão do Maranhão à independência do que aos aliados de Bruce a quem
mandara investigar seus crimes. A estes “Irmãos”, cujos erros deviam ser lamentados, cabia
tão somente à justiça aplicar as sanções no caso de serem comprovadamente tido como
criminosos. Não concernia aos demais cidadãos, ainda que ressentidos pelos crimes do
passado, aplicar a justiça por conta própria, fazendo uso do “ferrete do crime”. A insistência
em demarcar um novo tempo em que a Lei seria obedecida e aplicada para a implantação da
ordem se fazia importante na medida em que, mesmo já passados o conturbado tempo do
governo Bruce, os portugueses ainda eram vítimas de muitos dos crimes de roubo,
espancamento e assassinato.
Merece destaque o fato de que embora as questões envolvendo os crimes imputados a
Bruce e seus partidários passassem a ser investigadas, isso não bastava para consolidar o
cenário da mudança. Não obstante a troca do governo, essa nova realidade ainda não estava
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Proclamação de Manuel Telles da Silva Lobo, em 27 de janeiro de 1825, em que pede aos cidadãos que
esqueçam as vinganças pessoais e deixem que a justiça encontre os criminosos. Arquivo Nacional, Série Interior,
IJJ9-553.
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assentada no Maranhão de 1825. Circulares encaminhadas por Lobo, em abril daquele ano,
aos Juízes Ordinários dos Distritos da Província, revelavam que estes mesmos juízes já
haviam comunicado ao governo a grande dificuldade de fazerem cumprir a lei, sobretudo por
conta das ameaças que sofriam, de modo que se mostravam “omissos ou talvez atemorizados
pelo estado do látego, da desenfreada anarquia” que dominou o Maranhão durante o governo
de Bruce (ARGOS DA LEI, nº 28, 12/04/1825, p. 2).
A este respeito, escreveu Marcelo Cheche (2015, p. 326):
A nova ordem incluía a abertura de devassas e a promessa de punições rigorosas
para os envolvidos nos tumultos da era Bruce. Comportava, também, o manuseio de
centelhas e feridas ainda abertas. Em janeiro de 1825, Lobo ordenou devassas as
vilas de Guimarães, Viana e Alcântara [...]. No mês seguinte, obteve como resposta
um relato ainda amedrontado do juiz de Alcântara, João Francisco Mendes, que
confessou ter atrasado o cumprimento da ordem por receio. Na memória das
autoridades da região, permanecia as lembranças dos roubos e espancamentos
ocorridos na vila de Viana - mesma jurisdição de Alcântara -; a morte do juiz, seu
antecessor, Inácio Antônio Mendes, por instaurar uma devassa e prender homens
ligados a Bruce; e, por fim, em julho de 1824, ameaças a outro juiz, seu colega,
soltura de presos condenados e saques a mais de vinte lojas. Assustado, Mendes
assumiu ter se escondido na mata, assim como fizeram outros cidadãos de bem...

Se o governo agora parecia dar garantias para que estes juízes pudessem por em
prática o exercício de suas funções na investigação dos crimes pretéritos, a atuação destes se
estendia à necessidade de fazer com a Lei também fosse estabelecida naquele momento. Por
esta razão, Lobo ordenou ao Juiz Ordinário do Itapecuru-mirim, que procedesse “com toda a
vigilância e rigor na conformidade das leis policiais do império contra todo indivíduo, que
ousar transtornar, a social harmonia, e bem estar dos habitantes do seu distrito”. Não se
tratava apenas da “desenfreada anarquia” do passado, mas do ainda complicado cenário de
presente.
Naquele momento, embora não se falasse mais em ataques diretos à integridade física
dos portugueses, pelo menos no que se refere aos limites geográficos da província, o clima de
disputa subsistia e acabava por alimentar denúncias, por parte dos europeus, que, no âmbito
dos direitos e garantias constitucionais, estariam sendo preteridos.
Em conformidade com o que se disse na abertura deste capítulo, foi exatamente em
meio a essas questões que giravam em torno do respeito às garantias constitucionais que veio
à luz a primeira edição do jornal O Censor186, já como uma resposta às publicações do Argos
da Lei que desde 7 de janeiro daquele mesmo ano já vinha dissertando sobre as relações entre
“brasileiros” e “portugueses”.
186

O Censor circulou no Maranhão em 16 edições, entre janeiro de 1825 e julho de 1826, com uma importante
pausa entre as edições 07 e 08, de 24 de março e 29 de dezembro de 1825, respectivamente, sobre a qual
trataremos mais adiante.
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Corriqueiramente apresentado pela historiografia como um legítimo defensor da causa
portuguesa, o Censor protagonizou, juntamente com Odorico Mendes, seu maior rival,
grandes embates que acabaram por alçar a história da imprensa do Maranhão ao mesmo
patamar de outros exemplares desta fase marcadamente apaixonada de se fazer jornalismo no
Brasil, como foram A Malagueta (18.12.1821 – 06.1822), de Luís Augusto May, o Correio do
Rio de Janeiro (10.04.1822 – 31.07.1823) de João Soares Lisboa e o Typhis Pernambucano
(25.12.1823 – 12.10.1824), do Frei Joaquim do Amor Divino Caneca.
Natural da Villa de Cea, em Portugal, García de Abranches, o homem por trás do
Censor, tinha aproximadamente 52 anos de idade e há mais ou menos 30 anos vivia no
Maranhão com sua esposa e filhos. Era mais um dos muitos portugueses que, ao longo da
história colonial, vieram ao Brasil e aqui se estabeleceram definitivamente. Suas ideias
giravam, sobretudo, em torno da defesa do cumprimento dos direitos que a Constituição
concedia aos cidadãos brasileiros nascidos na Europa.
Odorico Mendes, por sua vez, nascido em São Luís, em 1789, era filho de uma
importante família da província. Seguindo a tradição entre boa parte das famílias mais
abastadas que habitavam a colônia, ainda jovem foi enviado para estudar em Coimbra, de
onde retornou mesmo antes de concluir seus estudos. À época, fins de 1824, Odorico
encontrou a província ainda tomada pelas agitações que marcaram profundamente a
organização político-social do Maranhão. O fato de ter ficado três dias a bordo do navio,
mesmo depois de já chegado, por conta de ordens de Cochrane, que também há pouco
regressara, já era um indicativo do que Odorico encontraria nesse seu retorno.

2.2 “A Constituição do Império ante a moral dos nossos fôros, pessoas e propriedades”:
uma questão de Cidadania e Direitos.

Diante do que foi apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, sabe-se que as
querelas políticas que dominaram o Maranhão desde os tempos das guerras pela adesão à
independência, não foram resolvidas naquele 28 de julho de 1823. Os ânimos permaneciam
aflorados e a luta pela delimitação dos espaços a serem ocupados por “brasileiros” e
“portugueses” tornava o cenário ainda mais instável. Aliás, a própria definição da cidadania
brasileira caminhava à medida que este embate entre os nascidos no Brasil e na Europa se
conformava à realidade político-social da província. O Argos da Lei e o Censor passaram a
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ser o principal canal de debate acerca das grandes questões em torno da definição da
cidadania e, consequentemente, dos direitos e das garantias constitucionais. Todavia, a
compreensão desta realidade que se apresentava no pós-independência, requer um breve
retorno ao passado quando a concepção do “ser brasileiro” ou “ser português” possuíam
significados muito distantes da que foi sendo forjada nos anos posteriores ao grito de
independência.
Até o momento definitivo da ruptura, em fins de 1822, os significados associados à
noção de “brasileiro” e “português” não incorporavam ainda o sentido das rivalidades que
foram se desenrolando ao longo do primeiro reinado. O período imediatamente posterior à
independência era de profunda instabilidade do ponto de vista político, mas também social.
Apesar das constantes referências que a historiografia faz às rivalidades entre brasileiros e
portugueses, a configuração social das províncias brasileiras iam muito além dessa simples
dicotomia. Não obstante os discursos proferidos por significativa parte da imprensa do Rio de
Janeiro fazerem referência à ‘autonomia’ e/ou ‘independência’, nos primeiros meses de 1822,
havia ainda o compartilhamento de um projeto de união dos portugueses de ambos os lados
do oceano. No Maranhão, mesmo depois da adesão da maioria das províncias do Brasil à ideia
de ruptura total dos laços de união a Portugal, o Conciliador ainda pregava o discurso da
união:
O Brasil não pode ser livre e feliz na sua liberdade, sem viver unido fraternalmente a
seus irmãos europeus [...]; uma união geral das províncias a Portugal é por hora que
lhe pode ser mais útil [...]. Cuidem unicamente de reunirem-se ambas a famílias,
lembrando-se que os Portugueses Europeus sempre foram os seus parentes e amigos.
Brasileiros, Povo Ilustre, abri os olhos, e identificai-vos com vossos irmãos; é com
eles que vos fareis grande; (CONCILIADOR, nº 194, 21/05/1823, p. 6).

Como se vê, o Conciliador entendia a “liberdade” reclamada pelo Brasil como algo
que poderia ser alcançada plenamente dentro da união com Portugal. Esse discurso, aliás, já
vinha sendo adotado pelos redatores do jornal, desde os primeiros meses de 1823. Tezinho
culpava os “dissidentes do Brasil” de não aceitarem qualquer proposta de reconciliação. Dizia
que a única solução ainda possível seria uma “íntima aliança entre o Português Brasileiro
honrado e Constitucional: e o Português Europeu fiel à sua Pátria” (CONCILIADOR, nº 179,
29/03/1823, p. 3). Na ocasião de sua despedida da redação do Conciliador, visto que havia
sido eleito para compor a nova deputação que iria representar o Maranhão nas Cortes
Portuguesas, voltou a falar da união entre os “Brasileiros Portugueses, e Portugueses
Europeus”, como a única maneira de, pela “confraternidade, e concórdia", afastar de vez o
“aluvião de males, em que o monstro da discórdia tenta submergir-vos.” (CONCILIADOR, nº
188, 30/04/1823, p. 1).
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Mais uma vez, a referência ao discurso da conciliação abre espaço para o
entendimento de que as relações de conflito na Independência caminhavam muito além da
simples dicotomia: brasileiros versus portugueses. Não se resumia a isto. Não havia
homogeneidade nesses grupos. O que era ser brasileiro? O que era ser português? Estas
respostas não estavam prontas. Até porque, antes da independência, como lembrou André
Machado, “a distinção entre quem é português e quem é brasileiro foi algo que se construiu
durante a luta política e não um dado anterior a ela” (2005, p. 322). Nesta mesma linha de
pensamento, Gladys Ribeiro já destacou que foi à medida que a ideia de total ruptura dos
laços que uniam Portugal e Brasil ganhava corpo que a indisposição entre “brasileiros” e
“portugueses” se tornou mais latente, ou seja, as “hostilidades foram se acentuando aos
poucos” (1997, p. 498).
Não se pode perder de vista que se tratava de um processo em construção. A
reconfiguração política em curso no Brasil acontecia concomitantemente e, numa relação
recíproca de causa e efeito, a uma redefinição de sua configuração social. Neste processo, a
construção de uma identidade brasileira prescindia de um distanciamento do componente
lusitano e isto, como já dissemos, não estava posto anteriormente à própria independência.
Tratava-se de algo que foi sendo forjado ao longo deste processo – do grito do Ipiranga à
Constituição de 1824 - e que perdurou até pelo menos a abdicação de d. Pedro I.
Quando trataram sobre o conceito de “ciudadano” no dicionário Iberconceptos, Beatriz
Santos e Bernardo Ferreira lembraram que “la discusión en la Constituyente de 1823 estuvo
marcada por la necesidad que existía entonces de fundar un nuevo cuerpo político tras la
separación de Portugal”(2009, p. 216). Andréa Slemian (2006), por sua vez, deu amplitude a
esse debate quando mostrou que, passada a Independência, o problema da definição de
extensão da condição de cidadão brasileiro aos “portugueses” dominou boa parte das
discussões na Assembleia Constituinte de 1823. Assim, quando o Conciliador fazia um apelo
ao passado português - na esperança de despertar nos “brasileiros” os sentimentos fraternais
que até pouco tempo mantinham unida a grande família portuguesa -, encontrava oposição
naquilo que era basilar do próprio exercício da construção da identidade brasileira: o princípio
da negação do elemento português. A narrativa do passado precisava ser reconstruída. E, para
isso, a imprensa não tardou em se apresentar.
No contexto das agitações políticas que tomaram o Brasil no início do século XIX, os
jornais e outros escritos políticos de ocasião tiveram a importante tarefa de levar ao público
pouco familiarizado as grandes discussões teóricas que se difundiram junto aos novos ideais
liberais. No caso específico da imprensa periódica, membros de uma elite intelectualizada, os
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homens à frente dessas publicações faziam uma espécie de tradução das grandes obras do
direito e da filosofia para uma linguagem mais próxima do indivíduo comum. De sorte que,
ao difundirem essas temáticas para um público cada vez maior, visto que o acesso aos jornais
podia se dar de maneira direita ou indireta – como no caso das leituras em praça pública -, os
escritos caminhavam no intuito de conquistar a simpatia da chamada “opinião pública” e
assim arregimentar partidários. No Maranhão, com Odorico Mendes e García Abranches não
fora diferente.
García, já no primeiro número do Censor, mostrava-se consciente da importância da
“opinião pública”, que era vista como “o tribunal oculto que dito fica: o seu poder é tão
grande, e a sua força tão formidável, que ele tem sido sempre o inimigo mais assustador e
irreconciliável de todo o Governo injusto”, razão pela qual ela deveria ser “bem dirigida e
bem ilustrada” (CENSOR, nº 1, 23/01/1825, p. 2). Afirmava que na França do século XVIII
foi ela, a opinião pública, que castigou Marat, Danton e Robespierre. Em Portugal foi ela
quem “prodigiosamente levantou a Constituição, e foi ela quem descobriu e castigou os erros
e prejuízos de seus propagadores”. Diz ainda que no Brasil foi ela quem “celebrou a
Independência e a Ereção do Império” (CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 41). Aliás, a reiterada
referência de García à “opinião pública” levou Odorico a ironizar, dizendo que no seu jornal
não se propunha a ser “intérprete da opinião pública, senhora esta com quem tem grandes
conversas o Censor” (ARGOS DA LEI, nº 25, 01/04/1825, p. 3).
Esse jogo de convencimento e arregimentação de seguidores por si só já era um
indicativo de novos tempos, em que é possível ver em ação um movimento de profunda
ressignificação das palavras, de remodelação da própria linguagem e de reconstrução do
próprio passado. De modo que, no que tange à especificidade do período em análise, a noção
de “cultura política”, tal qual pensada por Sirinelli, se estabelece como uma importante chave
de leitura para entender os posicionamentos adotados pelos indivíduos e pelos diversos
grupos:
[…] cette notion désigne l'ensemble des représentations qui soude un groupe humain
sur le plan politique, c'est-à-dire une vision du monde partagée, une commune
lecture du passé, une projection dans l'avenir […]. Car cet ensemble de
représentations ne débouche pas seulement, dans le combat politique au quotidien,
sur l'aspiration à telle ou telle forme de régime politique et d'organisation socioéconomique, il est constitué également de normes, de croyance et de valeurs
partagées (SIRINELLI, 1998, p. 126-127) 187.
Tradução: “este termo refere-se a todo o conjunto de representações que liga um grupo humano politicamente,
ou seja, é uma visão compartilhada do mundo, uma leitura comum do passado, uma projeção para o futuro [...].
Porque este conjunto de representações não só resulta na luta política na vida cotidiana, na aspiração a uma
forma particular de regime político e organização socioeconômica, mas também é composto por normas, crenças
e valores compartilhados”.
187
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A tomada de posição dos indivíduos ao se alinharem às ideias defendidas por um ou
outro jornal perpassava pela atuação destes mesmos jornais como canais de difusão da cultura
política. Deste modo, se para Keith Baker a política tem a ver com a formulação de
“demandas, como la actividad a través de la cual los individuos y los grupos de cualquier
sociedad articulan, negocian, implementan e imponem las demandas respectivas que se hacen
entre ellos y al conjunto” (2006, p. 94), a cultura política seria o conjunto de práticas
simbólicas e discursos mediante os quais estas demandas são realizadas. Isto posto, evidenciase que nas páginas do Argos e do Censor havia uma profusão de discursos fundantes e ao
mesmo tempo legitimadores de certos modos específicos de ver as transformações políticas
pelas quais passava a província do Maranhão: em lados opostos, a “causa brasileira” e a
“causa portuguesa”.
Com base nisso, pelo menos a princípio, parece possível afirmar que no Maranhão, no
contexto das disputas entre a "causa portuguesa" e a "causa brasileira", teríamos a atuação de
duas culturas políticas distintas: uma lusa - que aqui, não se expressa, necessariamente, a
partir do local de nascimento, que foi deste muito tempo predominante no Maranhão e que no
pós-independência invocava a ideia de um passado glorioso de união entre os 'brasileiros dos
dois hemisférios' e projetava um futuro em que estivesse garantida a manutenção dos
interesses políticos e econômicos dos portugueses; e, uma outra cultura política ligada aos
ideias independentistas que falava de um passado nefasto, no qual os brasileiros sempre
teriam sido humilhados e preteridos pelos portugueses e, portanto, pregavam um futuro de
total desvinculação (no caso mais radical) com o elemento português.
Tomando por base as análises de Koselleck sobre as relações entre o passado, presente
e futuro, torna-se relevante considerar o quanto as experiências vividas nos últimos tempos,
sobretudo no contexto das guerras pela Independência, atuaram de forma decisiva na tomada
de posição dos diversos atores sociais nos anos imediatamente posteriores ao 28 de julho de
1823. A maneira como os filiados à “causa portuguesa” e à “causa brasileira” viam,
adversamente, o presente, em muito estava relacionado a essa percepção do passado, que em
certa medida encontrava-se no meio de um processo de reescrita: “[...] as experiências já
adquiridas podem modificar-se com o tempo” (2006, p. 304). Nesse sentido, pensando as
províncias do Sul do Brasil, Valdei Lopes Araújo (2008, p. 116) destaca que desde que as
medidas adotadas pelas Cortes portuguesas apontavam para uma mudança em relação ao
Brasil, “iniciava-se um processo fundamental de releitura da história dos portugueses no
Brasil, transformando-a em história do despotismo” (grifo do autor).
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No Maranhão, como já ressaltamos, dado a peculiar relação das províncias do Norte
com Portugal, essa reescrita do “espaço das experiências” se deu num contexto posterior à
adesão. Odorico Mendes foi um legítimo representante do grupo que, vinculado a esta cultura
política alinhada à “causa brasileira”, via no passado comum de “brasileiros” e “portugueses”
uma relação direta de exploração dos primeiros por parte dos segundos. Em seu jornal deixou
registrado, diversas vezes, a sua contundente forma de pensar o passado, numa clara postura
de quem advogava a necessidade do reconstruir da narrativa dos tempos de dominação
portuguesa.
Dizia que quando os sentimentos patrióticos que tomaram o restante do Brasil
alcançaram o Maranhão, acendendo no seio dos seus habitantes o ardente desejo pela
independência, o que se viu foi uma série de degredos, injúrias a d. Pedro e papéis públicos
insultando famílias inteiras de brasileiros. Uma correspondência assinada por Um
Maranhense, publicada no Argos trazia o seguinte relato:
Todos sabem como no tempo em que no Sul jazia de rojo pelo chão o Sistema de
Portugal, ao passo que heroicamente bravos, e intrépidos Brasileiros, mas, (na mente
furiosa e depravada de alguns europeus,) ladrões, e assassinos, arvoravam o
majestoso pendão da Independência em São Paulo, e no Rio de Janeiro, os ingratos,
e cruéis Portugueses habitadores destas Províncias do Norte, em cujas mãos ainda
residam os destinos destes Povos, infinitos brasileiros foram aferrolhados, em
masmorras, e presigangas; e outros arrancados dos braços de suas famílias, das quais
muitas ficarão a pedir esmolas para o seu sustento, e cobrir a sua nudez, e foram
remetidos a países estranhos: outros foram insultados com palavras, e ditérios os
mais escandalosos, vis, e atacantes: outros finalmente foragidos para escaparem ao
rigorismo dos seus desumanos opressores (ARGOS DA LEI, nº 8, 01/02/1825, p. 34).

Estas ações, para Odorico, teriam despertado um profundo desejo de vingança entre os
maranhenses, que, aproveitando-se da inépcia do ambicioso e inexperiente governo do
Maranhão, em apurar e reprimir os atentados dos quais os portugueses eram as principais
vítimas, tratavam de resolver seus dissídios por conta própria. Para ele, a vingança, não
obstante fosse uma paixão odiosa, fazia parte da natureza do homem: os Brasileiros estariam
apenas desfrutando as suas vitórias, após longo período em que viram ser derramado “sobejo
sangue”; e, “como vinham sentidos com o mau trato que receberão da parte dos
constitucionais portugueses, esqueceram-se de ser generosos, e tomarão uma demasiada
vingança do que se havia passado” (ARGOS DA LEI, nº 4, 18/01/1825, p. 4). De qualquer
forma, apesar de reconhecer a veracidade das denúncias envolvendo os lustros dos quais os
europeus eram submetidos188, fez uma análise crua das muitas denúncias de roubos e saques
188

Sobre lustros contra os europeus, ver GALVES, Marcelo Cheche. Entre os lustros e a lei: portugueses
residentes na cidade de São Luís na época da independência do Brasil. In: Anais do XII Encontro Regional de
História: usos do passado. Niterói: ANPUH/UFF, 2006. v. 01.
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que aconteceram na província. Afirmou ser do conhecimento de todos o costume entre os
portugueses de dizerem “que lhes furtarão cem, quando se lhes furtarão dez: a prova é que três
lojas arrombadas, e várias tendas onde não havia tanto como nessas lojas, tem sido tão
choradas e lamentadas que parece que houve cá um saque geral” (ARGOS DA LEI, nº 7,
28/01/1825, p. 2). Fez questão ainda de lembrar a necessidade da relativização do discurso de
vitimização dos portugueses, haja vista carregarem nas mãos a mácula de muitos males
causados em vários cantos do Brasil.
[...] é bem que se recorde que Europeus são esses malvados que tanta morte
causaram na Bahia; Europeus os que saquearam os quartéis. Europeus os que tantos
crimes cometeram nas Carnaubeiras; Europeus, enfim, os beberrões que, em figura
de um boneco, enforcaram a S. M. I. e C. E muitos outros crimes de Europeus
poderia eu enumerar” (ARGOS DA LEI, nº 7, 28/01/1825, p. 2-3).

Firme no seu propósito de apresentar uma contraposição ao discurso vitimizado dos
europeus, que sempre trazia à luz os crimes cometidos por brasileiros natos, insistia na
divulgação dos crimes praticados pelos portugueses. Tudo isto serviria, como ele mesmo
expressou, para que os naturais do Maranhão não aparecessem nas páginas da História como
cruéis e desumanos. Daí a insistência no discurso da vingança justificada. No futuro,
conjecturava, “a pena imparcial que transmitir à posteridade os crimes que se perpetraram
depois da independência” faria ver a todos “que eles perdem mui grande parte do seu horror,
por serem em ressentida desforra de tantos injustos procedimentos praticados por seus
desdenhosos dominadores”. No que seria uma verdadeira demonstração de como o mundo
andava “às avessas”, lembrou ainda o caso dos 400 Brasileiros que foram desterrados, “depois
de lhes darem água salgada a beber, uns quase nus, outros com a roupa do corpo”. Não tendo
sido avisados antecipadamente do que lhes sucedia, foram impedidos até mesmo de
providenciarem os meios para subsistirem durante a longa viagem de desterro. Os filhos do
Maranhão eram lançados para fora, para que naquelas terras ficassem os “vindiços
Portugueses” a gozar de suas delícias (ARGOS DA LEI, nº 12, 15/02/1825, p. 3-4).
As observações de Odorico não ficaram apenas no plano das imputações de pontuais
crimes cometidos contra os nascidos no Brasil. Adentrava na própria estrutura da relação
colonial para descontruir qualquer discurso legitimado da soberania portuguesa que se
baseasse em princípios do direito de conquista 189, direito este que só seria válido para os que
entendiam que a força, a guerra e a desordem fossem “títulos legítimos” (ARGOS DA LEI, nº
24, 29/03/1825, p. 1-3). Ainda que válido, o dito princípio não se aplicava ao Brasil, posto que

189

Ainda neste capítulo trataremos de maneira mais detalhada as questões por trás deste princípio.

139

não foram os conquistares portugueses que tiveram a honra de civilizar o Brasil, mas sim os
próprios brasileiros.
Os tempos mais gloriosos da história de Portugal teriam sido também aqueles em que
ele promovera sua “própria ruína”. A exploração inconsequente das colônias na África, na
Ásia e no “mísero Brasil”, se sustentava na extração de suas riquezas, sem que houvesse a
contrapartida do cultivo do solo. O passado do Brasil, sob a dominação portuguesa, revela
“as consequências dos assombrosos abusos de um poder por meio do qual todas as forças do
Estado são sacrificadas às fantasias de um déspota” (ARGOS DA LEI, nº 13, 18/02/1825, p.
3-4).
Em 1º de abril, apresentou uma rica e minuciosa análise do sistema colonial
mercantilista, em que imperava o ímpeto exploratório da metrópole:
Os Reis de Portugal pouco ou nada cuidaram no Brasil; se ele cresceu, se se povoou,
deve-o à riqueza do seu solo, que atraía milhares e milhares de homens; e o governo
Português só consentia naquele aumento que era necessário para haver cá lavoura,
porque, fazendo um monopólio do seu produto, enriquecia a Portugal. Mas, por
outra parte, nenhum estabelecimento de grande transcendência, nenhuma
universidade, os cargos públicos em mãos dos filhos da metrópole quase
exclusivamente, tudo mostra que esta terra era considerada como pouco merecedora
das vistas do governo. O Marquês de Pombal, sem dúvida grande homem de Estado,
mas cruel ministro e refinado absolutista, até mandava ir para Lisboa as famílias que
ajuntavam maiores riquezas, só para ter sujeito o Brasil; ora pagava-se a vis
escritores, para clamarem que este tão fecundo país não podia dar certos gêneros,
mandando-se até arrancar a gengibre, o cravo, a canela, por causa do comércio não
sei de que parte das possessões da Ásia ora mandavam-se destruir algumas pequenas
fábricas, que indicavam o desejo que o Brasil ia tendo de engrandecer-se; e por
quantos tempos não estiveram fechados os nossos portos? Quem os abriu foi a
necessidade, e não o amor do aumento deste gigante da América, que tão
profundamente jazeu adormecido; entretanto, quantos planos se não armavam em
Portugal, para de novo se fecharem os portos aos estrangeiros? Ainda hoje, tudo que
o governo Português propõe leva em vista tirar-nos o comércio com as outras
nações, se não diretamente, ao menos por um meio indireto, carregando-se de
pesados impostos as mercadorias que não venham de Portugal. […] Quanto a
algumas boas determinações que davam os Reis em benefício do Brasil, não duvido;
mas assevero que tudo isto era quando tinha também relação com os interesses de
Portugal (ARGOS DA LEI, nº 25, 01/04/1825, p. 3).

Se, como dissemos, todas essas questões levantadas por Odorico cumpriam a tarefa de
estabelecer uma nova “compreensão comum do passado”, tal qual lembrou Sirinelli na sua
definição de cultura política, também havia ali a contrapartida da “projeção para o futuro”
(1998, p. 126-127). Dessa forma, a narrativa de Odorico cumpria uma dupla função
igualmente importante. Ele não se limitou a apresentar este passado como algo acabado e
guardado na história. Odorico entendia que a revolução ainda estava em pleno curso, que não
estava completa, e que seu sucesso perpassava pela necessidade de manterem-se em alerta
contra qualquer movimentação contrária ao novo sistema implantado no Brasil. Acreditava
que o mesmo Portugal que naquele momento encontrava-se sem condições materiais para
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promover qualquer ação direta de investir contra a independência poderia, a qualquer
momento, com auxílio de uma nação aliada, dar cabo a um projeto recolonizador. Em
oposição a tais pretensões, considerava ser fundamental que os brasileiros, partilhando desta
nova visão do passado, compreendessem que romper com aquela história de exploração e
usurpação significava a construção de um projeto de futuro para o Brasil. Projeto este que
correria sérios riscos caso a independência não fosse consolidada.
Por outro lado, a representação do passado defendida por García de Abranches
alinhava-se à dos que partilhavam daquilo que chamei há pouco de uma cultura política
vinculada à “causa portuguesa”, o que, oportunamente, cabe salientar, não deve ser
confundido com qualquer projeto de revogação da independência.
Apesar das muitas e calorosas afirmações de que havia no Maranhão um grupo de
portugueses que trabalhava secretamente para a concretização de um plano de
recolonização 190, estamos tratando aqui das narrativas em torno do reconhecimento dos
direitos e garantias constitucionais daqueles que foram alçados à condição de cidadãos
brasileiros nos termos do artigo 6º, parágrafo 4, da Constituição de 1824. Deve-se considerar
que a cidadania brasileira passava, naquele momento, pela vontade de ser brasileiro. Vontade
essa que, segundo os termos da Constituição, deveria ser manifestada “expressa ou
tacitamente”. Como lembraram Beatriz Santos e Bernardo Ferreira, “en el momento en que se
estaban diseñando los contornos del nuevo Estado, lo que define al ciudadano brasileño es, en
primer lugar, su consentimiento” (2009, p. 217). Deste modo, a “causa portuguesa”, portanto,
está associada a esses cidadãos nascidos na Europa, mas que reclamavam para si o direito de
serem brasileiros.
Neste sentido, a narrativa sustentada por este grupo caminhava dentro de uma razão
que se alicerçava em dois importantes pilares: a ratificação das glórias de um passado em que,
sem ressalvas ao local de nascimento, conviviam fraternalmente os súditos da grande família
portuguesa e, ao mesmo tempo, a defesa de um discurso de conciliação entre “brasileiros
natos” e os “brasileiros pela Constituição”.
A defesa do discurso conciliador por parte dos que estavam vinculados à causa
portuguesa, não se tratava de uma espécie de confissão de culpa, de maneira que os acusados
de cometerem malfeitos durante os anos de dominação lusa seriam beneficiados com o
esquecimento do passado. Na verdade, há que se fazer uma distinção no que se compreende
desse passado. Não há um único passado. Aliás, se a leitura do passado era diversa, variando
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de acordo com a acomodação das ideias postas em jogo, havia ainda maneiras diferentes de
classificar qual passado deveria ser posto em avaliação. Se para os “brasileiros” o passado
fora o duradouro tempo do arbítrio português, para estes últimos havia um passado mais breve
e talvez até mais latente em termos de produção de provas e testemunhas de maus-tratos que
teriam sido vitimados. Na retórica dos brasileiros, como vimos a partir de Odorico Mendes, a
invocação dos males pretéritos são muitos mais abstratos e conjunturais de uma política
mercantilista própria do sistema político que predominou na Europa durante muito tempo. No
caso português, como veremos a seguir, a questão caminhava muito para o plano do
indivíduo. As queixas, embora representassem uma série de ações que conjuntamente
demonstravam a perseguição direta aos portugueses, eram apontadas de maneira
individualizada, como os ataques ao Estevão ou ao Coronel Calheiros, especificamente. Desse
modo, o passado pós-independência, era o ponto da contradição do discurso do
apaziguamento. Como uma espécie de moeda de troca, a proposta era de que os brasileiros
abrissem mão do que consideram nefasto no seu passado português e os portugueses abririam
mão do triste passado recente.
É certo que o desenho que fazemos das propostas em jogo pode passar a falsa
impressão de que as negociações poderiam se dar de maneira fácil. Não obstante seja claro
para nós que aquelas duas propostas estavam postas, os participantes do jogo retórico 191 da
política não conseguiam enxergar na fala do adversário outra coisa que não a tentativa
escamoteada de fazer valer a sua vontade a qualquer custo. Nesse sentido, aos olhos dos que
estavam associados à “causa portuguesa”, as ações do grupo representado pelo Argos da Lei
buscavam tão somente a supressão dos direitos e garantias que a Constituição concedia aos
naturalizados; enquanto para os “brasileiros” natos, toda a retórica da conciliação guardava
em si o perigo de uma máxima ofensiva aos brasileiros e à própria consolidação dos ideais
independentistas: o discurso do “somos todos portugueses”.
A esse respeito, o Argos da Lei, ainda nos seus primeiros números, já afirmava,
categoricamente, ser “perigosíssimo acostumar os brasileiros a ser chamados portugueses de
hoje em diante”. Para ele, qualquer tentativa nesse sentido não passava de estratégia dos que
queriam “adoçar o termo, e dar-nos a beber o veneno” (ARGOS DA LEI, nº 6, 25/01/1825, p.
4). A sua fala foi uma reação direta a uma publicação feita no nº 7 do Amigo do Homem. A
Proclamação, de 29 de janeiro de 1825, feita pelo Governador das Armas da Província do
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Piauí, o tenente-coronel Joaquim de Souza Martins, foi como um catalisador para as
desavenças entre “brasileiros” e “portugueses” no que tange ao discurso da conciliação.
A íntegra do controverso documento foi publicada pelo Censor, que o apresentou
como um “monumento da moral, da virtude e da política”, capaz de cadenciar a marcha para a
consolidação da independência do Brasil, ao desenvolver o “germe da concórdia e da união”
(CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 44). Aquele comandante era irmão de Manuel de Sousa
Martins, que presidiu a junta governativa que se estabeleceu no Piauí quando em 24 de janeiro
fora proclamada adesão daquela província à independência do Brasil. O documento, escrito
apenas cinco dias após o estabelecimento deste novo sistema, dá o tom do cenário em que se
encontrava a província do Piauí. As semelhanças com o Maranhão não passam despercebidas.
Para o Censor, cada palavra expressava um profundo amor à pátria e ao Imperador,
mas também demostrava o distanciamento dos interesses particulares, dos egoísmos e do
“louco frenesim da moda” e sem os “sintomas do mágico veneno triturado pelos Sectários
imortais de Franklin 192” (CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 44). Ao destacar essas características,
García faz eco a tantas outras análises que mesmo antes dele ou depois sempre destacavam os
interesses particulares como raiz dos males que assolavam as províncias do Norte do Brasil.
A Proclamação que trazia ainda nas suas primeiras linhas a expressão: “Todos somos
Portugueses. Todos somos concidadãos”, afirmava que somente a imprudência seria capaz de
restringir os vínculos de amizades à “distinção das naturalidades”. Defendia que aos olhos do
mundo a independência do Brasil se apresentaria como uma “nódoa muito vergonhosa” se
sobre ela pousasse a aversão de parte dos brasileiros para com os “portugueses Europeus
residentes e estabelecidos no nosso Império, que têm adotado o Sistema do Brasil, que o
defendem igualmente conosco e que o consideram como sua Pátria e interessam na sua
propriedade”. Insistia que o europeu que se encaixava nas condições supracitadas deveria ser
visto como “nosso irmão” e assim deveriam ser recebidos. Evocou para isso a ideia de que os
“alicerces” do Brasil foram assentados pelos portugueses. Por isso, determinava: “Termine-se,
oh Brasileiros, o cisma vergonhoso. E vós Portugueses que adotais a nossa causa, nossos
irmãos, desterrai os vossos receios que ninguém vos ofende, ninguém vos ultraja”. Joaquim
de Sousa Martins deixava claro que faria uso da força da lei contra os brasileiros que
ultrajassem, ainda que por palavras, aos “honrados europeus”. A estes últimos, também
ameaçava caso se envolvam em qualquer tipo de movimento, mesmo também por palavras,
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contra “a Causa do Brasil” (CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 45). O documento finalizava com
vivas à união entre os irmãos brasileiros e portugueses.
Odorico reagiu de maneira enfática à proclamação de Joaquim de Souza Martins.
Dizia que os habitantes do Brasil não eram portugueses, mas sim brasileiros, uma vez que até
mesmo os “filhos de Portugal que juraram a independência, por este fato deixaram de ser
Portugueses” (ARGOS DA LEI, nº 6, 25/01/1825, p. 4). Ele sabia jogar com as palavras. É
óbvio que Odorico reconhecia a Constituição como o instrumento pelo qual se estendia aos
nascidos em Portugal a cidadania brasileira. Quando afirmava que o ato de juramento à
Constituição lhes destituía da condição de portugueses, Odorico ratifica a negação de uma
cidadania, mas não necessariamente consolida no seu discurso a obtenção da nova. Pelo que
se observa, parece-nos possível conjecturar que para Odorico os portugueses que juraram a
independência se tornavam brasileiros apenas quando a composição do discurso assim o
exigia.
O debate político sustentado pelo Argos e pelo Censor mostra como as ações de cada
um deles eram direcionadas pela necessidade de dar respostas diretas ao que era dito pelo
outro. Essa controvérsia muitas vezes se dava a partir da apropriação da fala do outro, num
movimento já definido por Poccock:
todo e qualquer ato de fala que o texto tenha efetuado pode ser re-efetuado pelo
leitor de maneiras não idênticas às que o autor pretendeu. Eles podem também
tornar-se a oportunidade para a performance de novos atos de fala por parte do
leitor, quando este se torna autor. [...] a inovação realizada pelo autor pode ser [...]
replicada com a contra-inovação de quem responde” (2013, p. 46).

Ainda que nas entrelinhas, García via na condição de brasileiro nato – da qual gozava
o Governador das Armas do Piauí – a legitimidade do discurso do apaziguamento, posto que
agora não mais partisse da pena de um europeu. Odorico, por sua vez, não consentia que “um
brasileiro” estivesse por trás daquelas ideias. Antes de qualquer coisa, se tratava de um “sem
miolos”, “um ignorante”, “pérfido” e “falso cidadão”, que com aquela escrita estava a
planejar a “ruína da sua pátria”. García encontrou na Proclamação uma mensagem de paz. O
convite à conciliação e concórdia. Odorico considerou uma verdadeira afronta e por isso
defendeu uma nova divisa: “guerra e mais guerra aos Portugueses, enquanto solenemente não
reconhecerem a independência da nação Brasílica!” (ARGOS DA LEI, nº 6, 25/01/1825, p.
4).
Como se pode verificar, as ações desses interlocutores não caminhavam na esteira de
uma postura exclusivamente vinculada uma única tomada de posição, em que as ideias
ficassem engessadas, presas, à coerência de uma mesma maneira de pensar as grandes
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questões postas em discussão. De outra maneira, o que se pretende mostrar é que as ações e os
discursos iam se conformando à própria dinâmica dos debates. Como lembrou Poccock, o
discurso político envolve uma relação de trocas constantes entre os agentes participantes do
debate político, em que a fala de um atua diretamente sobre a fala do outro. “Devemos saber
que mudanças ocorrem no discurso um dos outros, à medida que respondiam às enunciações
desse autor e executavam lances em respostas aos lances dele” (2013, p. 43).
Isso fica demonstrado quando observamos as variações na fala do Censor ao longo do
seu jornal. Em fevereiro de 1825 ele dizia:
Para tão proveitoso bem que é o bem de todos, devemos todos concorrer: desterre-se
o egoísmo; combinem-se os interesses particulares com o interesse geral da Nação;
não se percam de todo as sementes da moralidade; promova-se a concórdia, acabe-se
por uma vez a nojenta rivalidade; arranquem-se e desterrem-se dentre nós a infernal
e sutil discórdia; e lancemos mão destes meios enquanto temos juntos a nós o
excelso Marquês do Maranhão que nos salvou da anarquia, e nos protege (CENSOR,
nº 3, 08/02/1825, p. 42).

Não tardou para que o rumo dos acontecimentos fizesse esvaziar boa parte da essência
desta sua fala. Tanto a ideia da conciliação como a imagem construída em torno da figura de
Cochrane foi, paulatinamente, sofrendo uma reformulação. Já em março de 1826, afirmava
categoricamente que as atrocidades cometidas durante o governo Bruce jamais poderiam
deixar de serem contadas. As mortes, roubos, arrombamentos e lustros, devem ser lembrados,
ainda que cometidos por pessoas de destaque na província. Antes, denunciou que ouvira, certa
vez, que um militar membro do Conselho de investigação criado por Cochrane para investigar
os crimes públicos cometidos, teria dito que não se deveriam investigar a fundo os crimes
posto que cometidos por alguns oficiais brasileiros “ficaria muito mal isso a todos eles”
(CENSOR, nº 12, 07/03/1826, p. 190). García reagiu negativamente a isto. Sua pena foi usada
de maneira enfática:
Se não viramos o rosto aos dois sacrílegos Gigantes Cochrane e Lobo, e ao louco e
enfurecido Argos, como agora havíamos mudar a linguagem e dulcificar nossos
termos e nossas expressões para não molestar as entorpecidas orelhas dos reverentes
Comissários, e promotores da dissolante Anarquia e a da Sugeita (sic.) (p. 192).

Percebe-se claramente uma mudança no seu discurso. As razões podem ser entendidas
quando consideramos as disputas políticas que tomaram a província ao longo de 1825, nos
quais o velho Censor teve seu protagonismo. Destaca-se, aliás, que as grandes questões que
envolviam os debates mais calorosos entre Odorico Mendes e García, como representantes
dos dois partidos em disputa, seguiram uma tradição já conhecida no Maranhão desde os
tempos que circunscreveram à adesão da capitania à chamada Revolução Constitucionalista
de 1821: a saber, o fato de que sempre que havia qualquer mudança no comando do governo,
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as animosidades afloravam com uma intensidade cada vez maior. E, foi justamente o que
sucedeu.
Acontece que no ínterim da decisão de Cochrane em substituir Bruce por Lobo na
presidência da província, o Imperador decidira nomear Pedro José da Costa Barros, que estava
no comando do governo do Ceará, como novo presidente do Maranhão em substituição a
Bruce. Em 10 de janeiro de 1825, Costa Barros encaminhou um ofício ao presidente da
Província do Maranhão, comunicando que recebera uma Carta Imperial que lhe informava da
sua nomeação para o governo da província do Maranhão. Provavelmente crendo que estaria a
tratar diretamente com Bruce, lamentava a sua impossibilidade de partir imediatamente, visto
que precisava organizar alguns detalhes antes de sua partida. Contudo, garantia que ainda
naquele mês tomaria viagem para São Luís, “onde tendo o gosto de participar das suas luzes,
terei igualmente o de oferecer-me de mais perto ao serviço de V. Exª.” (ARGOS DA LEI, nº 4,
18/01/1825, p. 2).
A chegada de Costa Barros, em 5 de fevereiro, não passou despercebida pelo Censor
que não tardou em comemorar aquela nomeação para a presidência da província. Ainda fiel
aos louvores que prestava à destacada atuação de Cochrane na restauração da paz na
província, teceu um discurso em que apresentou a chegada de Costa Barros como uma espécie
de coroação às excelentes ações do almirante: “Eis o lúcido Remate que o Exmº Marquês do
Maranhão esperava para coroar a importantíssima obra que com tanta sabedoria havia
edificado” (CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 39). Consciente de volatilidade da paz que naquele
momento pairava sobre a província, sustentada apenas no fato da permanência da figura de
Cochrane, dizia temer o retorno ao estado das desgraças, tão logo o “vigilante Marquês” se
retirasse dali. A solução para tais temores havia de ter sido apresentada pelo Imperador: Costa
Barros.
As coisas não saíram como o esperado. Com a chegada de Costa Barros deu-se início
uma declarada disputa entre ele e Cochrane, quando este impediu a posse do novo presidente
sob as alegações de que a sua nomeação perdera a razão de ser em virtude de que a Carta
Imperial tratava da substituição de Bruce, fato já consumado desde quando o mesmo já havia
sido destruído de seu cargo. Cochrane alegava a necessidade de que d. Pedro se pronunciasse
sobre o governo interino de Lobo para que só então se tomasse qualquer medida no sentido de
uma nova troca no comando da Província.
O que se viu foi uma verdadeira confusão, que impactou inclusive no atraso do
número 3 da edição do Censor. Mesmo tendo sido publicado com a data de 8 de fevereiro,
acreditamos que só foi de fato impressa alguns dias depois:
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N.B. Tínhamos suprimido este nº em consequência da improvisa convulsão e
espanto em que ficaram todos os bons cidadãos, e de cuja moção participamos em
alto grau, com a prorrogação da posse do Exmº. Presidente o Sr. Pedro José da Costa
Barros, que se havia manifesto ser no dia 8. Estamos, porém agora mais sossegados,
porque corre notícia que, com efeito, a dita posse se deve verificar em breves dias; e
não podemos conceber que o Exmº Marquês de Maranhão deferisse aquela
investidura para outra ocasião sem um motivo ponderoso, conveniente ao bem do
Império, cujos mistérios costumam ser impenetráveis ao público (p. 53).

A notícia veiculada pelo Censor apresenta a reação de parcela da sociedade
maranhense que aguardava com expectativas o cumprimento das ordens imperais e o
empossamento do novo presidente. Havia a falta de informações mais claras sobre o que
realmente se passava no âmbito das relações de disputa de poder. Isto não estava ao alcance
do povo. Daí a expectativa registrada de que “em breves dias” a aguardada posse se
concretizaria.
Na verdade, documentos publicados pelo Argos da Lei, no mês de março, registraram
que uma intensa troca de ofícios e polidas hostilidades entre Cochrane e Costa Barros se
sucedeu entre os dias 8 e 12 de março. A queda de braço resultou na decisão de que Costa
Barros deveria imediatamente se retirar para a vizinha província do Pará, sob a acusação de
ter se metido nos assuntos da administração pública sem que já tivesse sido definida sua
condição junto ao Imperador. Cochrane imputava a Costa Barros o equívoco de ter dado
vazão a algumas acusações contra a índole do presidente interino. As ditas acusações não
passavam, segundo Cochrane, da pura maldade de algumas pessoas contrárias a Lobo. Costa
Barros havia cometido o equívoco de “em lugar de esperar” as deliberações de d. Pedro, ter
“consentido ver levantar-se um espírito de fação e discórdia”. Àquela ação, a reação: “nunca
teria sido perturbado o repouso de V. E., caso se abstivesse de se meter em negócios públicos
até a chegada da competente autoridade de S. M. I.” (ARGOS DA LEI, nº 21, 18/03/1825, p.
3-4). Seu embarque deveria acontecer já no dia doze.
A situação ganhou ares ainda mais densos quando Cochrane fez público o edital de 10
de março de 1825, em que, arrolando-se dos títulos de “Marquês do Maranhão 1º Almirante
do Brasil, Grão Cruz da Ordem do Cruzeiro, encarregado por Sua Majestade Imperial da
pacificação das Províncias do Norte”, estabeleceu a Lei Militar 193, sob a alegação de que
precisava conter “pessoas mal intencionadas”, motivadas por razões de interesses próprios e
das facções as quais estavam ligados. Semelhantemente às considerações expostas em outras
ocasiões, denunciava que o “espírito da intriga” ou o “desejo de governar” havia levado as
pessoas a conspirarem contra o presidente interino, que, sob a sua a tutela, permaneceria no
193

A íntegra do Edital foi publicada no Argos da Lei, nº 20, 15/031825, p. 1.
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exercício de suas funções à frente do governo, aguardando deliberações específicas de d.
Pedro sobre sua permanência ou não.
Tão logo a notícia sobre o acontecido alcançou a cidade, as opiniões começaram a ser
registradas nas páginas do Argos e do Censor.
García fez uso da análise do Dr. Vicente José Ferreira Cardoso da Costa, jurista que
era natural da Bahia, para embasar seu discurso contrário às “suspeitas” alegadas por
Cochrane para implantar a Lei Militar. Ciente da delicada situação que sua escrita poderia
colocá-lo, haja vista, entre outras questões, a especial condição de ser um escritor nascido em
Portugal, García estrategicamente escolhe a figura do Doutor Vicente José. Assim, por meio
deste cuidado, era possível dar uma maior legitimidade ao seu discurso. Afinal, recorria-se à
fala de um brasileiro nato 194. Reproduziu em duas laudas de seu jornal a escrita de Vicente
José, do que destacamos as seguintes partes:
Se quisermos considerar filosoficamente, o que são suspeitas, e consequentemente o
que são suspeitos, havemos de concluir, que nem aquelas, nem estes passam da
classe dos sonhos, os quais estão unicamente na fantasia de quem sonha. E depois de
nos convencermos disto, será de entender a razão, porque os procedimentos contra
suspeitos só entram na jurisprudência e na política dos cavalheiros errantes, ou dos
malvados.
[...]
E se as suspeitas existem naqueles que suspeitam, como podem racionalmente servilhe de motivo para eles obrarem relativamente aos outros, ou seja, criminal ou
politicamente? Pois haverá algum médico tão louco, que tendo ele uma dor de
cabeça queira por isto ir dar remédio aos outros? As suspeitas do médico político
existem nele; porque ele é quem suspeita, e invés de curar a si, que é o doente, há de
ir aplicar remédios aos outros nos quais não está a doença! (CENSOR, nº 7,
24/03/1825, p. 114).

Para Vicente José quando o “médico político” baseia suas ações em “suspeitas” acaba
por “errar na capitulação da doença de maneira que aplicam os remédios à parte sã do Corpo
Político”. Foi justamente com base nesses argumentos que o Censor, agora de maneira mais
direta que nas edições anteriores, reprovou a “deportação assombrosa” de Pedro José de Costa
Barros, por ordem de Lord Cochrane. Razão pela qual, passou então a fazer uma série de
considerações positivas acerca da figura de Costa Barros, que era bem quisto por todos os
“Cidadãos Brasileiros bem intencionados, aqueles que têm sincera adesão e amor ao
Imperador, ao Império, à independência, à união, à concórdia, à tranquilidade geral da
sociedade”. A seu ver, a decisão de Cochrane dava “força ingente aos elementos da
194

Segundo o Diccionario Biographico Portuguez, de Innocencio Francisco da Silva, apesar de nascido na
Bahia, em 5 de abril de 1765, Vicente José Ferreira Cardoso da Costa foi ainda muito novo para Portugal, onde,
fez-se “Doutor na Faculdade de Leis da Universidade de Coimbra” (1862, p. 427). Como se pode ver, mesmo
que toda a vida acadêmica e profissional de Vicente da Costa tenha sido em Portugal, de onde jamais regressou,
Garcia de Abranches optou por apresenta-lo apenas como “brasileiro nato”, ratificando nossa percepção do uso
estratégico do jurista nascido no Brasil para dar peso maior aos seus argumentos.
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oclocracia 195” e acabava por satisfazer aos partidários brucistas, dentre os quais incluía o
Argos. Estes, dizia, pregavam a “desunião”, a “incomunicação com Portugal”, “a discórdia”,
“a intolerância”, “e a desigualdade de direitos entre os Cidadãos que são as partes legítimas e
componentes da massa e população do império” (CENSOR, nº 7, 24/03/1825, p. 119-120).
Como se pode verificar, as questões em torno da administração pública não passavam
à margem daquele que já vinha sendo há tempos a máxima das desavenças que tomavam
conta da província: o conflito entre “brasileiros” e “portugueses”. Tanto o edital expedido por
Cochrane quanto a reação imediata do Censor, deixam claro que havia uma amplitude de
intrigas envoltas na questão da ocupação do cargo de presidente da província. Se Cochrane
recorreu às alegações de “espíritos de intriga” e do “desejo de governar”; García falava em
“desigualdade de direitos entre os cidadãos”.
Para García, a habilidade de Cochrane, desde a sua chegada, em 9 de novembro de
1824, havia restaurado a ordem e o sossego público na Província. Todavia, mesmo alegando
não querer pôr em xeque as decisões do Almirante, pôs-se a questionar os motivos pelos quais
alguns dos que eram publicamente apontados como responsáveis pelas muitas desordens que
acometeram as províncias nos anos últimos tempos, tivessem acabado beneficiados pela Lei
de Anistia que o mesmo Cochrane havia determinado no último 5 de fevereiro.
Percebe-se aqui, como todas essas questões aparentemente desconexas faziam parte de
uma trama muito complexa. O Bando de 5 de fevereiro de 1825, concedia anistia aos crimes
de opinião e delitos políticos cometidos no passado. Neste documento Cochrane fez, mais
uma vez, referências aos “violentos choques de partidos políticos” e a mescla de “interesses
particulares com o bem público”. Foram excluídos da medida apenas os “principais autores,
cujos crimes não devem ficar impunes”, que tendo sido os mesmos “bem assinalados pela
opinião pública”, foram recolhidos às embarcações que os levaria, sob custódia, ao Rio de
Janeiro (ARGOS DA LEI, nº 10, 08/02/1825, p. 4). Entretanto, a publicação daquele bando
deve ser entendida dentro de uma análise mais ampla. O discurso do esquecimento do passado
e da conciliação, aos quais temos feito referência, também fazia parte do interesse da
administração pública. Cochrane expôs em sua Lei de Anistia e Lobo na sua proclamação de
195

Ainda na esteira das ideias de Vicente José Ferreira Cardoso da Costa, García faz referência ao conceito de
Oclocracia, também identificado como “Governo da Multidão”. Na obra Considerações Políticas Sobre a
Revolução Portuguesa de 1808 (apud TASSO, 2010), o termo foi apresentado como uma forma de governo
resultante da vontade impetuosa de governar por parte de cada cidadão, em que a “vontade e a força individual
substitui a vontade e a força geral” (p. 140). Nesse sentido, da Oclocracia deriva-se um estado de coisas em que,
a partir da ignorância da multidão, ganha força os ímpetos de vingança e se estabelece o “império da
desconfiança” (p. 143). Numa sociedade oclocrática “quaisquer palavras, quaisquer fatos, quaisquer gestos e até
o silêncio serão matéria para as suspeitas, e pleníssimas provas da existência dos fantasmas, que elas originam”
(p. 134).
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27 de janeiro. Mas não parava por aí. Não se resumia a isso. Apesar das críticas de García ao
referido edital, por encontrar ali facilidade para os que haviam cometidos crimes contra os
nascidos na Europa, também havia naquela decisão outra premente matéria: com o perdão dos
crimes de opinião, os muitos europeus que haviam se posicionado contrários à adesão do
Maranhão à independência do Brasil e que por esta razão haviam sofrido inúmeras retaliações
como, por exemplo, a perda de empregos públicos, encontravam agora a possibilidade de
retornarem a seus antigos postos. Retornaremos a esta matéria mais à frente. Por ora, destacase apenas a contradição entre o cenário do Bando de fevereiro e o Edital de março. No
primeiro, a buscava-se a paz por meio da anistia; no segundo a imposição da ordem por meio
de uma Lei Militar.
Para García não fazia sentido que qualquer pessoa tivesse tido a ousadia de desafiar a
manutenção da ordem e da paz social mesmo com a permanência de Cochrane e da força
militar por ele liderada. Dizia-se “aterrado”. Enfaticamente concluiu que, considerando o
estado atual em que se encontrava a província, qualquer conspiração “não podia existir senão
no entendimento de quem estivesse inteiramente louco ou do contrário ser isso artifício da
maldade e calúnia de quem pretendesse sacrificar vítimas inocentes no sórdido interesse de
seus fins depravados” (CENSOR, nº 6, 17/03/1825, p. 98). O discurso era intrépido. As
reações a ele não tardariam.
García de Abranches tinha consciência de que o terreno pelo qual se movia era
movediço. Já em outras ocasiões dava a entender que vivia sobre constante ameaça 196.
Todavia, dizia que na qualidade de escritor público, confiava na integridade e justiça de
Cochrane. Manteve-se firme no propósito de tecer análises em torno das razões para a
aplicação da Lei Militar. Sustentava sua fala no que estabelecia o artigo 179, parágrafo 35,
para a qual traçou um paralelo com a lei romana quando esta regulamentava a instalação da
“Ditadura”. García não aprovava a decisão tomada por Cochrane. Ainda outra vez, o “recurso
da autoridade”197 foi utilizado para dar maior peso aos seus argumentos. Buscou as
apreciações do contemporâneo jurista inglês Jeremias Bentham, para quem medidas como as
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Nas edições de nº 5 e 6, García afirmou ter sofrido ameaças dos que lhe faziam oposição. Já na edição de nº
15, relatou que a ameaça veio à sua porta, no final do mês de abril de 1826, quando uma “pasquinada em forma
de Soneto” lhe prometia lustro (CENSOR, nº 15, 13/05/1826, p. 216).
Segundo José Murilo de Carvalho, neste recurso retórico destaca-se “a relação estreita entre os argumentos e
a pessoa do orador. A autoridade do último (pela competência, prestígio, honestidade) é elemento importante da
convicção. O orador pode obviamente recorrer à autoridade de outros para sustentar seus argumentos. [...] No
limite, a autoridade de quem é invocado pode suprir a falta de autoridade do orador”. Cf. José Murilo de
Carvalho (2000, p. 137).
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adotadas pela Lei Militar só deveriam ser instauradas, nos casos em os males a serem
suprimidos compensassem os por ela causados.
A substituição do regime legal estabelecido pelas normas constitucionais por uma Lei
Militar poderia, na perspectiva do Censor, dar margens a uma série de atentados à liberdade e
até mesmo à ordem social, uma vez que a história guardava inúmeros exemplos do abuso do
poder por parte dos que governavam quando, fazendo uso de recursos legais extraordinários,
aproveitaram para fazer calar seus opositores. Das ditaduras romanas ao jacobinismo da
Revolução Francesa, passando, inclusive, pelo caso da expulsão dos 400 acusados pelo
governo do Maranhão durante a guerra pela independência, García estabeleceu uma ínfima
distância entre os riscos da anarquia e a pretensa segurança, recorrentes às épocas em que os
que governam julgam a partir de suspeitas:
Milhares de exemplos de horríveis cenas a cada passo nos mostra a história, quer
antiga quer moderna, de inúmeras vítimas sacrificadas ao furor dos gênios bárbaros,
que tendo Mando sobre os homens fundam os seus atos arbitrários, injustos e
violentos sobre suspeitas a fim de melhor encobrirem o artifício de suas ferocidades
e injustiças; contando também com a ignorância do povo a quem nem sempre a luz
da razão descobre as coisas como elas são na realidade; e principalmente quando
entibiado com demonstrações estrondosas de terror. (CENSOR, nº 6, 17/03/1825, p.
103).

Navegar pelo “vasto mar das suspeitas” poderia levar a todos um estado de perda do
juízo. Neste sentido, a referência a Jeremias Bentham, crítico que foi da fase jacobina da
Revolução Francesa, deixa transparecer nas páginas do Censor, a postura do seu redator que
se posicionava, desde o seu primeiro número, contrário a quaisquer medidas que
representassem a suspensão ou ameaça à ordem pública sustentada no respeito às leis
constitucionais, haja vista que era a Constituição a tábua de salvação à qual recorriam os
europeus que desejavam ser reconhecidos como cidadãos brasileiros.
Do lado do Argos da Lei, já estava em curso um movimento em torno da defesa da
manutenção de Manuel Lobo à frente do governo. Ainda em fevereiro, uma correspondência
assinada pelo O Amigo da Ordem, solicitava a publicação de algumas perguntas direcionadas
ao Censor. O teor das mesmas tinha por objetivo fazer provar que diante do cenário de
desordem e anarquia existentes no Maranhão durante o governo, o estabelecimento de Lobo
como presidente interino resultou no sossego e na paz que todos desejavam.
Não se achava a província do Maranhão em estado de anarquia e guerra civil,
quando aqui chegou a Força Naval? Não se achava em risco as vidas e as
propriedades? Parados o comércio e agricultura? Secas as fontes do rendimento
público, e esgotada a Tesouraria e os fundos dos particulares? Não se via estender-se
por toda a parte a pobreza e a miséria? E não andaram escondidos os portugueses
assustados das severidades com que os ameaçavam? [...] Não cessaram estes males
com as medidas adotadas? Castigou-se alguém pelos seus atos e opiniões políticas,
por maneira qualquer, desde a suspensão de Bruce, mais que removê-lo, a fim de S.
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M. I. lhe dar outro destino?. [...] Praticou Excelentíssimo Sr. Manoel Teles da Silva
Lobo, ou quaisquer das autoridades existentes, violência ou injustiça alguma contra
a pessoa ou propriedade de qualquer Cidadão? (ARGOS DA LEI, n 15, 22/02/1825,
p. 2).

Chamo a atenção para o fato de que, mais uma vez, vinha à tona as desventuras
vividas pelos portugueses durante a governança de Bruce. O cenário, segundo o autor da
carta, havia mudado. As razões alegadas por Cochrane para o não cumprimento das ordens de
d. Pedro para a posse do novo presidente foram partilhadas por aquele correspondente:
“Perguntamos se o Sr. Manoel Teles da Silva Lobo, presidente interino, recebeu ordem ou
autoridade alguma de S. M. I. para entregar as rédeas do Governo nas mãos do Sr. Pedro da
Costa Barros?” (ARGOS DA LEI, n 15, 22/02/1825, p. 3). Por tudo isso, concluía ser vil a
conduta contrária do Censor ao governo de Lobo. A prudência aconselhava a manutenção do
presidente interino, visto que ela era conhecedor do estado da província.
De maneira direta, Odorico também tomou partido. Na abertura do número no qual
publicou os ofícios trocados entre Cochrane e Costa Barros, fez uma introdução que deixou
claro como encarava toda aquela situação. Reiterava a fala de Cochrane sobre a existência de
uma tentativa de golpe em curso contra o presidente interino. Levantou suspeitas sobre a
conduta de Costa Barros, acusando-o de ser mais propenso à “autoridade arbitrária” do que a
“um espírito constitucional”. Depois desse direcionamento, fazendo-se desinteressado,
arrematou: “mas deixemos ao povo desapaixonado formar o seu juízo, e tirar suas próprias
conclusões” (ARGOS DA LEI, nº 21, 18/03/1825, p. 1).
Pouco tempo depois, já após a partida de Costa Barros, voltou ao tema. Disse que
apesar da boa fama que gozava Costa Barros antes de sua chegada ao Maranhão, acabou por
mostrar que não possuía condições de administrar um governo, visto ser “imprudente”. Em
um lugar como o Maranhão, que acabara de sair de uma luta entre “dois partidos, ou para
melhor dizer, três partidos encarniçados”, devia ser o homem público capaz de se locomover
com segurança dentro do “labirinto das intrigas”, o que, para ele, Costa Barros mostrou
claramente não ser capaz de fazer. Cometera o equívoco de dar ouvidos aos que maquinavam
o mal (ARGOS DA LEI, nº 23, 25/03/1825, p. 1).
O ponto principal a ser destacado de toda essa discussão em torno da posse de Costa
Barros foi paulatinamente sendo revelado. Aquela correspondência do Amigo da Ordem, à
qual nos referimos há pouco, já sinalizava em fevereiro a raiz do problema. No rol das
inquirições lançadas ao Censor, constava: “desde que se removeu a autoridade portuguesa no
dia 28 de julho de 1823, até o dia 5 de Fevereiro de 1825 se tinham visto em uso no
Maranhão, tanto chapéus armados, calções, meias de seda, floretes, como nestes 18 dias
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passados?” (ARGOS DA LEI, nº 15, 22/02/1825, p. 3). A pergunta, que numa análise
apressada poderia parecer de menor relevância, guarda, na verdade, a chave para a
compreensão de como as demandas em torno das disputas pelo poder estavam envoltas na
querela que colocava em lados opostos a “brasileiros” e a “portugueses”. A referência ao dia 5
de fevereiro de 1825, data da publicação da Lei de Anistia de Cochrane, que perdoava os
crimes de opinião cometidos desde as disputas pela adesão à independência, ratifica a
observação que fizemos há pouco sobre a mudança do cenário em relação à situação de
muitos cidadãos nascidos na Europa que sofreram retaliações das mais variadas, por conta de
suas, às vezes a eles imputadas, inclinações à causa portuguesa. Os “chapéus armados,
calções, meias de seda e florete”, constituíam alguns dos elementos do que Camila Borges da
Silva (2010, p. 91) chamou de “cultura indumentária” portuguesa. É certo que o retorno
desses signos à vista da sociedade maranhense não representava a restituição do valor
simbólico do que já fora distintivos da hierarquia social durante o Antigo Regime: “A
presença desse tipo de indumentária era uma característica marcante da sociedade lusobrasileira do Antigo Regime e persistiu, ao longo do século XIX, perdendo apenas lentamente
seu status simbólico”. Contudo, de um passado recente em que os “portugueses” se viam
obrigados a se esconder nos matos e fugir para as embarcações, para um presente no qual era
possível ver, como há algum tempo já não se via, a presença destes elementos circulando
pelas ruas, são por si só fortes indicadores de uma nova realidade que estava em construção.
De qualquer forma, se o Amigo da Ordem destacou a questão da indumentária para
identificar o reaparecimento do elemento português na cena urbana, Odorico foi além.
Quando estabeleceu que as incoerências de Costa Barros - por não reconhecer Lobo como
presidente da província - não eram esperadas por parte de uma pessoa que era tão bem
avaliada nas conversas que precederam sua vinda ao Maranhão, sentenciou o que teria sido o
principal erro cometido por Costa Barros: “o que se há de ser, se ele se fiou nos meias de
seda?” (ARGOS DA LEI, nº 23, 25/03/1825, p. 1) (grifos do autor).
Odorico dispôs-se ainda a aconselhar aos futuros presidentes do Maranhão, “Quando
vos virdes rodeados de homens de meia de seda, todos à corte, desconfiai deles” (ARGOS DA
LEI, nº 23, 25/03/1825, p. 2). Mais uma vez, manifesta-se aqui o olhar de quem não
conseguia perceber para aquele momento uma chance real da compatibilidade dos interesses
de “brasileiros” e “portugueses”. Afirmava que a fase atual do Maranhão, com a presença de
Cochrane e Lobo à frente da província, “não tem havido espaço de tempo menos cheio de
desordens”. Excetuando-se os “falatórios do bem morigerado Censor e as ciladas dos meias
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de seda”, tudo estava transcorrendo dentro da mais absoluta tranquilidade (ARGOS DA LEI,
nº 22, 22/03/1825, p. 4).
Talvez numa espécie de previsão ou já antecipadamente sabedor do que sucederia com
García de Abranches, dizia que o Censor não tinha “pouso certo”, visto que “ora em Lisboa,
ora em Maranhão, já nas Ilhas, já no reino da Lua”. Três dias depois saiu o último número do
Censor antes de sua deportação. Odorico diz há “um requintado ódio e sede do nosso sangue”
dos brasileiros por parte de García, a que chama de “estrangeiro”. Como se cobrasse uma ação
contra o Censor, lembra que “mais de cem pessoas presas e remetidas ao Rio de Janeiro, por
causa destas dissenções: que homem há que não ache isto um grande exemplo para os
revoltosos?” (ARGOS DA LEI, nº 22, 22/03/1825, p. 4).
É certo que a associação da imagem de Costa Barros à de partidário da “causa
portuguesa” não ficou circunscrita às impressões do Argos. De fato, algum tempo depois de
sua estada no Pará, quando retornou ao Maranhão para enfim tomar posse da presidência da
Província, aquele presidente tratou de estabelecer um novo parâmetro para definir quais eram
os cidadãos confiáveis com os quais poderia contar durante sua administração e muitos destes
eram nascidos na Europa 198. Entretanto, como vimos, apesar das impressões de Odorico, até
aquele momento não havia sido Costa Barros mais favorável aos portugueses do que já vinha
sendo o próprio Cochrane. As várias comunicações entre o Almirante e o governo central,
desde os tempos da adesão, indicavam a reprovação deste aos atentados praticados contra os
portugueses. A Lei de Anistia, insisto, sinalizou um marco na reorganização política e social
da província, sobretudo para os nascidos na Europa. Por tudo isso, muito embora as
insinuações fomentadas pelo Argos sejam importantes para compreendermos como os atores
em ação pensavam as questões postas diante de si, não podemos tomá-las como sentenças
finais para a análise. Havia outras questões ainda em jogo e o Censor ousou considerá-las. Foi
deportado.
A deportação do “velho Censor” foi mais um capítulo dessa história marcada pelas
rivalidades entre “brasileiros” e “portugueses”. Não obstante suas publicações estivessem
diretamente ligadas à “causa portuguesa”, já explicamos aqui que esta causa não passava pela
ideia declarada de oposição à independência do Brasil ou ainda pela defesa de qualquer
projeto de recolonização. Todavia, no campo das disputas pelo uso da palavra, a atuação do
Censor, a partir de certa altura dos acontecimentos, passou a incomodar tanto a Lobo como a
Cochrane.
A discussão sobre as relações entre “brasileiros” e “portugueses” durante a administração de Costa Barros
será retomada no último capítulo deste trabalho.
198
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A análise do último número do Censor antes da deportação de García indica as
escamoteadas razões da tentativa de silenciá-lo. Aquela edição foi ao mesmo tempo
instrumento de defesa da “causa portuguesa” e um ataque a todos que estariam por trás do
plano pela supressão dos direitos dos brasileiros nascidos na Europa. Assim, numa postura
crítica direta às alegações de Cochrane para implantar a Lei Militar, García retomou a
discussão já iniciada no número anterior sobre a relação entre “suspeitas e suspeitos”. Se a
cronologia era outra, não deixava de perceber a relação direta daquele momento com o
passado próximo. Os eventos vividos durante a presidência de Bruce - sempre apontado como
o líder de um grupo movido pela ambição, intriga e interesses particulares – também foram
legitimados debaixo de “suspeitas” e serviram como desculpas para a perseguição aos
europeus e para a implantação da “jurisprudência de Danton”. Foram as suspeitas de Bruce e
sua turma que levaram o governo passado à “tremendíssima portaria de 13 de janeiro de 1824
em que mandaram dar buscas de armas e munições nas casas dos europeus” (CENSOR, nº 07,
24/03/1825, p. 107). Esta operação quando realizada nas casas de brasileiros e europeus, não
logrou êxito de encontrar qualquer arma.
Para García, o Maranhão já tinha assistido ocasiões em que ações maldosas foram
executadas sem que se buscasse sequer o disfarce da legalidade. Os Bandos de 1º e 2 de abril
de 1824 foram provas disso. Se os tiranos da Roma antiga e os revolucionários franceses de
1789 sempre buscavam disfarçar suas maldades, dando uma aparência de seguirem às leis, no
Maranhão:
bastava aparecer uma carta apócrifa ou verdadeira de algum rebotado português tido
na opinião pública pelo exemplo do desprezo e da vileza, tanto na alma como na
figura, isso bastava; são certas as nossas suspeitas, diziam: não se deporte somente
sessenta, nem se classifique quem são os conspiradores, se os há; sejam deportados
no prazo de quinze dias todos os europeus solteiros, sejam ou não proprietários. Cá
se lhe tomará conta dos bens, podem ir descansados; não importa sermos um
governo subalterno; não lá os decretos do Imperador que recomendam e ordenam a
igualdado dos direitos dos Cidadãos, a união, a tolerância, a concórdia, a
hospitalidade; o Imperador está longe e nós aqui somos os legisladores, podemos
mandar sair os Cidadãos sem processo para fora da Província ou do Império e tudo o
mais que nos parecer (CENSOR, nº 07, 24/03/1825, p. 111-112).

Por tudo isso, fica claro que para García as alegações de Cochrane não gozavam de
legitimidade, visto que não encontravam amparo nas leis do império. Cochrane reagiu. Lobo
ordenou que o Censor deixasse o Maranhão a bordo do Brigue Aurora que em 30 de abril
partiu para Lisboa.
Em ofício encaminhado ao Ministro Estevão Ribeiro de Rezende, Manuel Lobo
apresentou o que seriam as razões para aquele ato. No relato, García foi retratado como
“homem intrigante, de um procedimento imoral” que, tendo chegado à província depois da
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proclamação da independência, não teria tido sequer a preocupação de jurar fidelidade à
causa. Dizia que o Censor, além de pregar uma “doutrina contrária à ordem”, que tinha por
objetivo tão somente “indispor os brasileiros natos contra Sua Majestade Imperial”, havia tido
a ousadia de colocar em suspeição as ações tomadas por Cochrane. Por tudo isso, mesmo
preocupado em “não obstar a liberdade de imprensa”, fora obrigado a agir quando viu que os
“sucessos entre os povos foi aumentando de maneira que seria suficiente para ver nascer nesta
Cidade uma anarquia destruidora da ordem estabelecida” 199.
Um despacho registrado junto ao processo, em 3 de setembro de 1825 apresentava a
informação de que d. Pedro expressara “desagravo” e “estranhamento” àquela medida.
Segundo registro de Armitage, o Ministro Estêvão Ribeiro de Resende assim definiu a reação
do Imperador: “Houve por bem o mesmo Augusto Senhor desaprovar tão injusto arbítrio, que
descobre em quem o pratica ou perfeita ignorância dos meios legais aplicáveis em tais casos,
ou determinação criminosa de atropelar direitos garantidos pela Constituição”. (nota 73,
ARMITAGE, 1977, p. 104).
Quando de volta a São Luís, já em final de dezembro de 1825, García retomou a
publicação do Censor e sua primeira ação foi a de apresentar sua revoltada versão sobre tudo
que sofrera. A abertura daquela edição de nº 8 trouxe a íntegra do manifesto “Auri sacra
fames, quid non mortalia pectora cogis!200”, que fora escrito em julho de 1825, na ocasião de
sua chegada a Lisboa. Neste documento, García denunciava a violenta forma como foi preso e
deportado a mando de “dois monstros com figura humana” (CENSOR, nº 8, 29/12/1825, p.
126), em represália aos questionamentos que fizera às últimas medidas adotadas por Cochrane
e à administração do presidente interino Manuel Telles da Silva Lobo, “principal agente e
mais vil instrumento de sua sórdida e inconsequente conduta” (CENSOR, nº 8, 29/12/1825, p.
131).
No intento de extorquir a Fazenda Pública da província, Cochrane, segundo o Censor,
havia cometido crimes após crimes que culminaram com a Lei Militar, última cartada para
realizar seu projeto por intermédio do “terror, da força e do despotismo”. Das poucas
199

Ofício de Manuel Telles da Silva Lobo a Estevão Ribeiro de Resende, de 4 de junho de 1825, em que
comunica a ordem de deportação de Garcia Abranches. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
Embora tenha invertido a ordem das orações, a expressão “Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra
fames!”, que traduzida do latim significa “A que não obrigas os corações humanos, ó execranda fome de ouro!,
compõe um trecho do Livro III da Eneida, de Virgílio. O uso dos versos do poeta romano, como epígrafe do
Manifesto, indica uma postura mais enfática de García ao expor os interesses outros que estavam por trás das
ações de Cochrane e de Manuel Telles da Silva Lobo. As denúncias de García, não obstante recaíssem
propriamente na questão primeira da sua deportação, também fazem referência, ainda que indiretamente, ao fato
de que na tortuosa relação entre “brasileiros” e “portugueses” havia muito mais me jogo do uma simples questão
de apego à pátria.
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oposições que tivera, se livrou de todas: Pedro José da Costa Barros, presidente enviado por d.
Pedro para assumir o governo da província, foi impedido de tomar o posto e obrigado a partir
com sua família para a província do Pará até novas ordens; o Desembargador André
Gonçalves de Souza, que ousou votar contrariamente aos interesses econômicos de Cochrane,
foi demitindo do Tribunal da Relação, “sob o pretexto de estar despachado para a Bahia”; e
ele próprio, García Abranches, não obstante todo o trato que tomava ao comentar as decisões
de Cochrane, acabou sendo preso e deportado: “sepultado em hórrida prisão, incomunicável
na Fortaleza da Barra, e no fim de três dias posto a bordo de um navio já feito à vela pela
Barra fora e para fora do Império, sem cômodo algum e sem outra provisão mais que 60
rações de porão” (CENSOR, nº 8, 29/12/1825, p. 128-130).
García dizia ter sido punido sem ao menos ter passado por qualquer julgamento ou que
lhe tenha sido feita uma culpa formal, tudo por conta dos seus escritos e pelo combate que fez
às “doutrinas incendiárias” de Odorico Mendes, o “mercenário redator do Argos”, que tinha
sua pena à disposição de Lobo e Cochrane (CENSOR, nº 8, 29/12/1825, p. 130). Note-se que
a todo o momento o Censor faz questão de destacar que sua expulsão se deu sem que fossem
cumpridos os ditames legais. Foi arbitrária sua prisão e também o fora seu degredo. Não
houve julgamento. Esse é um ponto chave para a compreensão da linha retórica adotada por
García.
Se aquele 8º número foi todo dedicado às queixas de García contra os males que
sofrera, a edição seguinte, com um intervalo de dois meses, já apresentava o retorno da
narrativa da conciliação, a mesma que durante muito tempo dominou as páginas do Censor.
Na realidade, o que se pode observar é a notória contradição entre o discurso de um homem,
que individualmente se viu injustiçado - e, em razão disso, mostrando-se magoado, sentia a
necessidade de reconstruir sua imagem diante dos seus concidadãos – e o discurso da
conciliação que, em linhas gerais, representava o interesse coletivo dos que se alinhavam à
causa portuguesa. Desta forma, o jornal abriu sua primeira edição do ano de 1826 com a
transcrição do documento em que o ministro Estevão Ribeiro de Rezende anunciava a
insatisfação do Imperador com relação às justificativas apresentadas pelo presidente interino
do Maranhão, Manuel Teles da Silva Lobo, para a expulsão de García Abranches: a acusação
de ser aquele jornal inclinado a “destruir a boa ordem” e de ter atacado a imagem de Lord
Cochrane. Para d. Pedro, as razões apresentadas para tal decisão representavam o completo
desconhecimento das Leis ou até mesmo a “determinação criminosa de atropelar direitos
garantidos pela Constituição” (CENSOR, nº 9, 02/02/1825, p. 145-146).
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Percebe-se aqui, a partir da reprovação do Imperador às ações de Lobo contra García,
um discurso pautado nos aspectos legais que deveriam reger as ações administrativas das
diversas províncias do Brasil. Ao colocar em xeque o conhecimento das normas legislativas
que regiam os atos do executivo e até mesmo ao ventilar a possibilidade de uma vontade
declarada de ir contra os direitos estabelecidos na Constituição, a fala de Estevão Resende
revela uma clara preocupação com a necessidade de manter a legitimidade do Estado
brasileiro. Essa postura casa perfeitamente com os interesses que regiam García e suas
publicações à frente do Censor. Aquele redator sabia que apenas a Constituição poderia lhe
garantir o sossego e a paz tão almejados por ele e outros tantos europeus que viviam na
província do Maranhão. A questão não era a disputa pela conquista destes direitos e garantias,
mas sim o reconhecimento/cumprimento daquilo que já havia sido determinado pelas normas
legislativas em voga no Brasil pós-independente. Não à toa, as denúncias de García giram em
torno dos crimes cometidos pelas autoridades públicas da província que atropelavam as leis e
os decretos imperiais.
Toda essa discussão traz, mais uma vez, à tona a certeza de que na construção do “ser
brasileiro”, não obstante as determinações legais que estabeleciam os critérios de cidadania
para além das questões ligadas à pátria – sempre destacando que essa era pensada como local
de nascimento -, os conflitos entre “brasileiros” e “portugueses” se estenderam ao longo do
primeiro reinado. Se durante o período de debate no âmbito da Assembleia Constituinte de
1823 a definição da cidadania brasileira colocava em lados opostos os que consideravam o
local de nascimento do indivíduo como determinante ou não, depois de outorgada a Carta de
1824, os debates entre o Argos e o Censor mostravam que a discussão não girava mais em
torno da necessidade de definir legalmente estes parâmetros. Ou seja, do ponto de vista legal a
questão estava resolvida. Foi no dia-a-dia dos mais longínquos pontos do extenso território
brasileiro que os espaços foram sendo construídos e nos muitos conflitos envolvendo os dois
grupos em oposição que a cidadania brasileira foi sendo forjada. De sorte que, se a letra da lei
dava aos nascidos em Portugal condições de gozarem do direito de ser brasileiro,
paradoxalmente tivemos aqueles que mesmo abertamente defensores da constituição,
continuavam a se opor àquela situação. Essa relativização da lei ou uma espécie de adaptação
imediata às condições “especiais” não parecia uma contradição.
Tema central nos primeiros números do Argos da Lei e do Censor, a questão dos
empregos públicos é talvez o mais contundente exemplo de como se processaram as
discussões entre os que defendiam o fiel cumprimento das normas constitucionais e os que, de
alguma maneira, entendiam a necessidade da relativização daquelas mesmas normas.
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O estopim para uma discussão que dominou os primeiros debates entre Odorico e
García foi a publicação de um ofício em que Clementino José Lisboa, capitão ajudante de
ordens, comunicava ao desembargador Manuel da Costa Barradas, algumas determinações de
Cochrane sobre as rondas que haviam sido criadas para garantir o sossego público. No
referido documento, reiterava-se, expressamente, que aquelas deveriam ser feitas por
“brasileiros natos e os naturalizados de toda a confiança”. Segundo Clementino, Cochrane
havia tomado conhecimento de que alguns dos naturalizados desvencilhavam-se de compor as
rondas e mandavam lhes substituir por outros nada comprometidos com os interesses da
província e que tratavam apenas de “desenvolver o espírito de rivalidade”. Ainda na mesma
comunicação, outro ponto que gerou grande celeuma foi a referência feita a João Ferreira
Jacob, juiz do 4º bairro que, “apesar de sua probidade”, deveria ser substituído por um
brasileiro nato (ARGOS DA LEI, nº 1, 07/01/1825, p. 3). Como dissemos, a divulgação
daquele ofício motivou uma disputa acirrada entre Odorico e García.
Considerando-se que aquele ofício fora publicado ainda no primeiro número do Argos
da Lei, os comentários de Odorico a seu respeito indicavam, desde já, a maneira como ele
pensava a relação dos portugueses com os empregos públicos ao longo de sua trajetória à
frente do jornal. Segundo ele, os brasileiros já haviam recebido de modo doloroso a decisão
do governo de que europeus pudessem ser chamados para compor as guardas cívicas. Se há
pouco as armas tinham sido tiradas das mãos da “canalha Brasileira”, não via razões para
serem entregues à “garotada Portuguesa” (ARGOS DA LEI, nº 1, 07/01/1825, p. 3). Aos
juízes aconselhava a observância atenta à determinação de Cochrane na escolha dos
naturalizados. Odorico aprovara as referidas determinações, posto que elas limitavam a
participação dos brasileiros naturalizados nas ditas rondas.
Do lado português, ficou a cargo do Censor rebater aquelas determinações postas pelo
ofício expedido por Clementino José Lisboa. No que tange especificamente às guardas
cívicas, a reação de García trouxe, mais uma vez, à discussão as diferentes leituras do
passado. Enquanto para Odorico, aquele documento vinha “sanar as feridas que se abriram no
coração dos brasileiros” que havia se aberto diante da chamada de “certos europeus” para a
composição da guarda; para o Censor, se a guarda cívica fosse composta por europeus, sem
dúvidas, resultaria no fim dos “arrombamentos, roubos e mortes” (CENSOR, nº 01,
23/01/1825, p. 11-12). Perceba-se que García associa a prática dos crimes contra os europeus
àqueles que até pouco tempo tinham a responsabilidade da segurança pública. No olhar de
García, as principais vítimas dos atentados continuavam sendo os portugueses.
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O Censor se dizia certo de que aquelas ordens não haviam sido proferidas por
Cochrane. Não consentia que o almirante falasse, naquela ocasião, em “brasileiros
naturalizados”, visto que essa categoria ainda não existia no Brasil (o ofício é de 4 de janeiro
de 1825). No seu entendimento, a Constituição, no seu artigo 6, parágrafo 4 não tratava de
naturalização, uma vez que essa tipicidade, a naturalização, era contemplada no artigo 102,
parágrafo 10, e dependia de uma ação específica do Poder Executivo. Para o jornal, não se
podia falar em brasileiros naturalizados quando os portugueses contemplados pela art. 6,
parágrafo 4, da Constituição se tornaram brasileiros legítimos. Por tudo isso, não poderia o
Marquês se referir a Jacob como “cidadão naturalizado”, posto que “João Jacob é cidadão
brasileiro jurídico; João Ferreira Jacob está identificado nos direitos do Artigo 6º, parágrafo 4º
da Constituição”, razão pela qual era um legítimo cidadão brasileiro e não naturalizado. Esse
foi também um ponto de discórdia entre García Abranches e Odorico Mendes. Jogando com
as palavras, Odorico retrucou a reação do Censor à alcunha de “naturalizados” aos filhos de
Portugal que estavam no Brasil na época da independência. Para Odorico, apesar de a
Constituição entendê-los como nascidos no Brasil, não retira a “verdadeira acepção” da
palavra naturalizado.
Apesar dessa discussão em torno do real sentido do termo, é razoável afirmar que não
apenas García, mas também Odorico Mendes identificou naquele ofício uma contradição em
relação ao que estabelecia a Constituição. Todavia, a maneira como Odorico lidou com essa
contradição foi no mínimo curiosa. Apesar de reconhecer que a Constituição do Império
atribuía “todos os foros e regalias de brasileiros ao filho de Portugal que se ache nas
circunstâncias do mencionado Jacob”, Odorico defendia que, dadas as circunstâncias em que
se encontrava o Maranhão, as decisões do Marquês deveriam ser pensadas à luz do que era
melhor para a província. Não via razões para queixas por parte dos naturalizados. Percebe-se
aqui uma volatilidade na execução das ordens imperiais. Na visão de Odorico, se era para
atender a um interesse maior – dos partidários da causa brasileira, é claro -, não havia
problemas em não cumprir a Constituição. Obviamente este dito interesse maior passava
longe das garantias e dos direitos que a Constituição estendia aos cidadãos brasileiros
nascidos em Portugal.
Em certa medida, é plausível associar o não cumprimento das normas constitucionais
ao fato de que, como bem lembrou Odorico Mendes, no Maranhão havia ainda uma confusão
entre o que vinha ser o real significado da Constituição. Dizia que no Maranhão as pessoas
percebiam a Constituição como algo negativo, uma vez que lhe vinha à mente a ideia de que
seria sinônimo de união a Portugal (ARGOS DA LEI, nº 5, 21/01/1825). Não custa lembrar
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que não fazia muito tempo, enquanto as províncias do sul do Brasil indicavam seus
representantes à Constituinte estabelecida no Rio de Janeiro, no Maranhão ainda se via atos de
juramento à Constituição portuguesa.
Por outro lado, depois de oficializada a independência em solo maranhense, o
juramento à Constituição brasileira também aconteceu de maneira esparsa e, em certa medida,
desordenada. Muito embora a data oficial para o primeiro ato solene de juramento tenha sido
em 13 de maio de 1824, a verdade é que em 1825 ainda era possível ver claros indícios de
como esse processo fora por muitos ignorados.
O ofício encaminhado pelo presidente Manuel Lobo à Câmara da Cidade, em 2 janeiro
de 1825201, possibilita uma visão da ainda tênue relação dos habitantes da província com a
Constituição. O decreto de 11 de março de 1824, que dava ordens para que todas as câmaras
do império fizessem o juramento ao projeto de Constituição, ainda não havia sido executado
em algumas câmaras da província do Maranhão. Desse modo, o presidente interino ordenava
à Câmara de São Luís que expedisse ordens para as câmaras dos distritos para que fizessem
executar o que determinava o Imperador. Em resposta, em 15 de janeiro, a Câmara comunicou
ao presidente interino que o processo havia sido iniciado em 13 de maio de 1824 e manteve-se
assim até 14 de julho do mesmo ano, data do último acórdão que tratou sobre esses
juramentos. Informava que outros quatro haviam sido encaminhados para “aceitar o
juramento a algumas pessoas por portarias do excelentíssimo ex-presidente”, sendo o último
destes de 16 de outubro de 1824. A questão apresentada é que agora novos pedidos estavam
sendo feitos por cidadãos da cidade e de outras partes da província, que “talvez não dessem
naquele tempo devido por impedimento legal, por omissão; e talvez ânimo danado, por terem
opostos sentimentos” (ARGOS DA LEI, nº 08, 01/02/1825, p. 2). O documento afirma ainda
que o Livro de Juramento não definia prazos e que congregava uma série de outros
documentos que não deveriam estar ali, de modo que era um “caos de confusão e desarranjo”.
Deste modo, a Câmara dizia que não se via na condição de deliberar se devia ou não aceitar
novos juramentos. Todavia, acreditava que por se tratar de “um ato de obediência e adesão ao
Império” não devia haver impedimentos para fossem aceitos, haja vista que admiti-los
ajudava a encerrar algumas incoerências, “a fim de sanar questões que podem desassossegar
os cérebros daqueles indivíduos prontos a pegar a tudo para coonestarem às suas desordens na
sociedade”.

201

A íntegra deste ofício foi publicada no Argos da Lei, nº 08, 01/02/1825.
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Esse ofício retrata bem o conturbado cenário de ainda pouca anuência à nova
Constituição. Fica claro como a própria Câmara tinha ciência dos problemas em volta do
processo de juramento. As razões alegadas foram muitas e a referência a elas ilustra com
clareza este cenário ao qual nos referimos. Fora o “impedimento legal”, apresentou-se ainda a
“omissão” e “o ânimo danado” por conta dos “sentimentos opostos”. Numa província onde
até hoje a historiografia discute se o termo “adesão” ou “capitulação” define melhor a
chancela do Maranhão à independência, é, em certa medida, compreensível a hesitação de
muitos. Vale lembrar que, até aquele momento, Portugal ainda não havia oficialmente
reconhecido a independência de sua antiga colônia.
Este entendimento que contemplava a ainda existente rivalidade de interesses ou até
mesmo expectativas quanto ao futuro, também era partilhado pelo governo, que em resposta à
Câmara determinava a aceitação dos novos juramentos “não só porque não há lei que balize o
espaço de tempo” para o referido juramento, “como também porque as distâncias dos lugares,
assédio da capital, o choque dos partidos, têm posto, como Vossas Senhorias não ignoram,
insuperáveis estorvos aos votos de muitos Cidadãos” (grifo nosso) (ARGOS DA LEI, nº 8,
01/02/1825, p. 2).
Como se pode ver, a questão dos empregos públicos e a discussão em torno de direitos
estabelecidos na Constituição eram pontos controversos de uma mesma trama. Havia muito
em jogo. A discussão não era apenas teórica, ela implicava na definição de questões práticas
da vivência dos cidadãos. Deste modo, no exercício de buscar compreender os sentidos nas
falas dos homens que recorriam à imprensa para apresentar sua visão de mundo e
didaticamente explicitar a forma como concebiam as grandes questões políticas do Brasil, fazse aqui uso da orientação de Poccock quando definiu que a compreensão das “situações
históricas e dos contextos em que o autor estava situado e às quais sua enunciação se
vinculava” possibilita a compreender e explicar a “variedade de atos de fala” que compõem a
discurso/texto de cada um dos interlocutores participantes do debate político (2013, p. 75). O
contexto era complexo. As contradições na fala do sujeito - visíveis aos nossos olhos de
personagens temporalmente distantes daquela realidade -, eram perfeitamente compreensíveis
e, talvez até imperceptíveis, aos que participavam pessoalmente do debate político. O mesmo
Odorico Mendes que defendeu a relativização no exercício das normas constitucionais, em
outra ocasião, quando refutava a ideia de que o “sistema constitucional e independente” era o
responsável pelos males vividos no Maranhão, dizia: “esta terra desgraçada nunca tem sido
governada constitucionalmente”. De forma que, “se tem havido calamidades, é porque a
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constituição, que vela sobre as pessoas e as propriedades, não tem sido executada” (ARGOS
DA LEI, nº 14, 22/02/1825, p. 4).
A confusão em torno das guardas cívicas e da substituição do juiz Jacob são apenas
uma amostra de uma realidade que há muito fazia parte dos embates na província. A nova
ordem política instaurada com a independência colocou ainda mais combustível nessa já
complicada relação entre “portugueses” e “brasileiros” no que tange à ocupação dos cargos
públicos. Se, como já vimos, desde julho de 1823 havia sido posto em prática uma ação
deliberada por parte do antigo governo de demissão em massa dos europeus, o ano de 1825 já
sinalizava uma mudança neste cenário, causando uma ainda maior animosidade entre as partes
em disputa. Todavia, enquanto as questões em torno da Constituição permaneciam em
dissenso, a dos empregos públicos continuava em aberto e, nesse sentido, tanto a imprensa
como o governo da província tomaram posições.
Documentos catalogados nos acervos da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional
do Rio de Janeiro apontam que neste cenário pós-proclamação da Constituição, a percepção
da condição de cidadãos que lhes garantia os mesmos direitos dos nascidos no Brasil, levou
uma grande parte dos nascidos na Europa a pleitear junto ao Imperador a reintegração aos
seus antigos empregos. Embora alguns pedidos tenham sido feitos ao longo de 1823 e 1824,
insistimos em afirmar que aquela realidade que tomou conta do Rio de Janeiro, entre 1822 e
1823, que Isabel Lustosa chamou de “expectativa da nova ordem”, somente em 1825 passou a
compor o ambiente maranhense. Apesar do juramento à Constituição ainda caminhar num
ritmo claudicante, não se pode negar que os debates em torno do cumprimento dos ditames
constitucionais indicavam que um novo cenário se estabelecia no Maranhão.
Foi nesse contexto que Manuel José de Mello apelou ao Imperador. Em razão das
Medidas Gerais adotadas pelo governo de Miguel Bruce, havia sido destituído do cargo de
Administrador do Correio Geral da Província. Em sua petição 202, dizia que apesar de ter
cumprido com zelo seu ofício, fora demitido por ter “nascido além do Atlântico”. Chama
atenção o fato de que, antes mesmo de fazer qualquer referência à sua competência ou
habilidade para o exercício daquela função, Manuel Mello abriu sua reclamação fazendo
referência à Constituição, por meio da qual se intitulava “Cidadão Brasileiro pelo nº 4 do Art.
6º”.
A condição de “brasileiro pela Constituição” arrogada por Manuel Mello, foi ainda
reclamada por outros que se viram em situação semelhante. Nessas petições fica demonstrado
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Requerimento de Manoel José de Mello ao Imperador, em que solicita ser reintegrado ao cargo de
Administrador dos Correios. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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o conhecimento que tinham dos parâmetros estabelecidos pela lei máxima do país que lhes
garantia os mesmos direitos dispensados aos nascidos no Brasil. Se do ponto de vista prático a
letra da lei não era suficiente para lhes assegurar o acesso às mesmas condições conferidas aos
brasileiros natos, restava-lhes apelar para demonstrações públicas e documentalmente
comprovadas de sua adesão à causa brasileira.
Os documentos do processo de Antônio José Saturnino das Mercês representam de
maneira mais ilustrativa dois momentos distintos desse processo de luta pelo reconhecimento
dos direitos dos nascidos fora do território brasileiro: o antes e o depois da Constituição de
1824.
Antônio José Saturnino das Mercês, ex-Tesoureiro Geral da Junta da Fazenda, também
demitido em razão das Medidas Gerais, na tentativa de afastar qualquer suspeita em relação à
sua adesão à causa brasileira, sustenta sua petição 203 na alegação de que tão logo a
independência fora proclamada na província do Maranhão, “prestou gostosamente o
juramento” ao novo sistema. Escrevendo em um momento anterior à Constituição, via-se
diante de uma realidade em que ainda não havia uma lei para definir os parâmetros da
cidadania brasileira 204. Assim, para além do juramento imediato à independência - que
alegava ter feito e apresentava documento comprobatório – justificava sua adesão ao novo
sistema implantado no Brasil apresentando-a como uma realidade que precedia à própria
independência, quando já se percebia como “brasileiro por escolha voluntária”. A vontade
declaradamente antecipada e manifesta de ser brasileiro era requerida como se pudesse
encerrar, de uma vez por todas, quaisquer questionamentos sobre estar habilitado ou não a
ocupar um emprego público. Em razão disso, apresentou documentos que atestavam que não
obstante a oportunidade de retornar à Europa para ocupar função no Erário de Lisboa, decidiu
fixar “irrevogavelmente seu domicílio no Maranhão”.
Contudo, apesar de naquele momento ainda não existir a Constituição, Antônio José
Saturnino das Mercês, sem ter ciência de que as alegações apresentadas pelo governo do
Maranhão para as demissões foram aceitas pelo Imperador 205, enxergava ilegalidade no ato.
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Requerimento de Antonio José Saturnino das Mercês solicitando ser reintegrado ao cargo de Tesoureiro Geral
da Junta da Fazendo. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
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Embora não haja registro da data em que este pedido fora protocolado, o cruzamento com informações
inclusas em outra solicitação feita “perto de um ano” depois, nos possibilitam conjecturar que tenha sido entre o
final de janeiro de 1823 e março de 1824. Portanto, tratava-se de um período ainda anterior à própria
Constituição.
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As correspondências trocadas entre o governo da província e o governo imperial deixam clara a aprovação do
Imperador às medias adotas no Maranhão.
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Posto que fruto do “mero capricho” do governo, tratava-se de uma afronta à vontade do
Imperador.
Já no período regido pela Constituição, o novo processo postulado por Saturnino das
Mercês, substanciado nas mesmas alegações do anterior, trazia como novidade uma nova base
jurídica para denunciar a ilegalidade de sua demissão:
[...] proclamada a Independência nesta província, jurou-a o suplicante e obediência a
V.M.I.; mas apesar disso, com todos os nascidos na Europa foi demitido unicamente
pelo lugar do nascimento; todos estes serviços, enquanto fazia a bem do direito do
suplicante foi levado à Augusta presença de V.M.I em uma Representação
documentada há perto de um ano; mas qual não foi, Imperial Senhor, o espanto do
suplicante quando sem ter sido deferido, acaba de saber que o seu lugar, cuja
reintegração pedira, havia sido confirmado no que lhe fora substituído? Isto, Senhor,
quando a Constituição garante aos Cidadãos seus respectivos direitos? E
permitirá V.M.I. que um Cidadão Brasileiro, um Cidadão pacífico, um chefe de
família seja lesado em seus direitos, perca os serviços prestados durante tão longo
período, unicamente pelo lugar do nascimento, enquanto mesmo V.M.I na
constituição que liberalmente ofertou aos povos, não reconhece outra distinção mais
que a do mérito? [...] Permitirá V.M.I. que vegete na indigência uma família
brasileira de nascimento [?] 206 (grifos nossos).

Se no início do processo pleiteava ser reconhecido como brasileiro, neste segundo
momento apresenta-se como “cidadão brasileiro”. Não houve titubeios. A Constituição lhe
garantia direitos e deles tinha conhecimento. Situação semelhante era observada em processos
movidos por outros ex-empregados, que por serem nascidos na Europa também haviam sido
demitidos. A tônica era a mesma. Se na inexistência de uma lei para definir quem eram de
fato os brasileiros, os requerimentos tratavam de apresentar argumentos que provassem
fidelidade ao Brasil, após a Constituição as questões tratavam diretamente da reclamação de
direitos.
Em todas essas petições fica evidente uma realidade adversa aos que foram excluídos
dos empregos. Pelos relatos, pode-se verificar que muitos deles, com longas carreiras no
serviço público, passaram a viver um estado de dificuldade financeira com o qual não estavam
habituados. Não é raro encontramos requerimentos que, como dissemos, após a Constituição
faziam referências às questões de direito, numa espécie de “exigência” do cumprimento das
normas legais, e finalizavam com apelos ao estado de quase mendicância em que se
encontrava sua família. Ia-se rapidamente dos argumentos de legalidade aos apelos
emocionais. Pleiteava-se o restabelecimento do antigo cargo, o pagamento retroativo dos
ordenados, mas no final das contas qualquer contrapartida acabava sendo já um bom negócio.
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Requerimento de Antonio José Saturnino das Mercês, em que mais uma vez solicita ser reintegrado ao cargo
de Tesoureiro Geral da Junta da Fazenda ou que lhe seja conferido o cargo de escrivão. Arquivo Nacional, Série
Interior, IJJ9-552.
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O mesmo Antônio José Saturnino das Mercês que requeria o retorno ao cargo de Tesoureiro
Geral da Junta Fazenda dizia-se contentar-se com o cargo de Escrivão da mesma Junta 207.
Não obstante as reclamações dos nascidos na Europa, do outro lado, Odorico Mendes
mantinha-se empenhado em legitimar as decisões que resultaram naquelas demissões. Na sua
escrita, entretanto, tomava o cuidado de fazer parecer aos críticos que não possuía rixas
pessoais com os portugueses. Dizia sempre que sua postura era contrária apenas a alguns
elementos, e não a todos os filhos de Portugal. Assim, estabeleceu uma espécie de perfil dos
portugueses que habitavam o Maranhão, como forma de definir até que ponto estes deveriam
ser considerados para o caso de ocuparem cargos no funcionalismo público.
Já de início, defendeu categoricamente que a maioria dos europeus não devia jamais
ter acesso a tais empregos, por se tratarem de “Brasileiros postiços”. De maneira
classificatória, dizia seriam três as “classes de patrícios de Portugal” que existiam no
Maranhão: primeiro, “os que nunca se meteram nos negócios políticos”; segundo, “os que
queriam a união com Portugal só enquanto durou a Constituição nesse reininho miserável”; e,
por fim, “os que a queriam tanto em tempo dessa Constituição como em tempo já do
absolutismo”. Destes, somente os primeiros poderiam ser empregados posto que “nunca
deram prova de inimizade ao Brasil”; já os segundos, apenas num tempo posterior à
turbulência política daquele momento poderiam ser considerados; quanto aos últimos, que
compunham a maior parte, afirmou:
[...] são nossos inimigos jurados, que se fingem mui coitadinhos, e estão sempre
prontos para fazer mal ao Brasil, por ódio e rancor que ao nome Brasileiro
consagram. E quanto mais ativos forem esses tais tanto pior para a nossa causa;
devem ser passivos quanto aos negócios políticos; ninguém os mate, nem os roube,
nem os insulte; mas olho vivo com os tais malvados, que, em podendo, acenderão à
guerra intestina, e com sumo regozijo se hão de fartar no sangue dos Brasileiros
natos, com um furor desatinado e indizível perversidade. Alerta, Maranhenses!
(ARGOS DA LEI, nº 7, 28/01/1825, p. 3).

Interessa observar que, à frente do Argos da Lei, Odorico escreve em 1825, e, de
maneira concreta, a série de demissões foram executadas ainda no segundo semestre de 1823
durante o governo de Miguel Bruce, no âmbito das “medidas gerais”. Passados quase dois
anos daquela controversa decisão, o novo governo provisório da Província, apontado pelo
Censor como um aliado de Odorico, estava nas mãos de Lobo, que, na vigência do sistema
constitucional, publicamente já se manifestara contrário a qualquer empecilho à
empregabilidade dos cidadãos brasileiros nascidos na Europa.
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Requerimento de Antonio José Saturnino das Mercês, em que mais uma vez solicita ser reintegrado ao cargo
de Tesoureiro Geral da Junta da Fazenda ou que lhe seja conferido o cargo de escrivão. Arquivo Nacional, Série
Interior, IJJ9-552.
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Em abril de 1825, Lobo escreveu ao Juiz ordinário da Vila de São Bernardo, Thomaz
Corrêa de Souza, a respeito do ofício que recebera de 13 de abril de 1825. Neste, o referido
juiz comunicava o “desarranjo” em que a Vila de São Bernardo se encontrava em virtude da
falta de cidadãos brasileiros natos capacitados para ocupar determinados cargos públicos, em
razão de que alguns brasileiros se recusavam a assumir tais postos. A situação tornava-se mais
crítica em virtude de um acórdão aprovado pela Câmara daquela vila que proibia os
brasileiros naturalizados de serem investidos em tais empregos. Como era de se esperar, Lobo
reprovou a conduta dos brasileiros natos que se negavam a assumir os cargos, porém, mais do
que isso, condenou a decisão da Câmara de impor restrições aos brasileiros naturalizados:
“que se torne assaz escandalosa a exclusão desta classe de cidadãos para os empregos,
maiormente depois de adotada e jurada uma constituição que lhe concede todos os direitos e
garantias, como aos naturais do império”. Por tudo isso, determinava que o juiz ou ainda a
Câmara anulasse aquela decisão e abrisse também os cargos aos “europeus que por seus
costumes, e adesão à causa do Brasil”. Conhecedor das normas constitucionais, considerava
que sua decisão, além de se ajustar à legalidade estabelecida pela Constituição, poderia servir
também para “sanar a odiosa rivalidade que tão funestas cenas têm feito representar no nosso
solo” (ARGOS DA LEI, nº 36, 10/05/1825, p. 1).
O registro do posicionamento adotado por Lobo, associado à decisão de Cochrane de
publicar a Lei de Anistia, em 5 de fevereiro, em grande medida possibilita pensar, ainda em
1825, a sinalização de mudanças em favor dos cidadãos brasileiros nascidos em Portugal. De
fato, depois que Costa Barros assumiu a presidência da província, o cenário de mudança que
se desenhava favoravelmente a uma reorganização do espaço sócio-político do Maranhão,
com o retorno de elementos identificados como sendo de conotação portuguesa – a questão
das indumentárias, por exemplo, às quais já fizemos referência -, se tornava ainda mais
consolidado. Costa Barros posicionou-se claramente favorável ao retorno de cidadãos
naturalizados aos seus antigos cargos públicos. Chegou, inclusive, a dizer a d. Pedro que
obedecia às ordens, mas que se pudesse promoveria mudanças no sentido da reintegração dos
portugueses à vida pública. Todavia, se naquele governo foi possível verificar ações mais
concretas desse retorno do elemento luso, as mudanças tiveram início ainda em 1825 e não se
limitaram apenas a Lobo e Cochrane.
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Após a saída de Lobo, que havia sido eleito deputado à Câmara no Rio de Janeiro,
assumiu interinamente o governo Patrício José de Almeida e Silva208. Como vimos no início
do primeiro capítulo, a sua posse se deu em meio a um cenário ainda um tanto incerto. Há
pouco Costa Barros havia sido enviado à força para o Pará, quando Cochrane se recusou a lhe
dar posse. Pistas mais detalhadas do estado em que se encontrava a província naquele
momento foram dadas pelo secretário do Governo do Maranhão, Joaquim Ferreira França,
que em ofício datado de 29 de julho de 1825, comunicou a Estevão Ribeiro de Resende,
Ministro dos Negócios do Império do Brasil, a sucessão dos fatos que marcaram a saída de
Manuel Teles da Silva Lobo e sua consequente substituição pelo vice-presidente Patrício José
de Almeida e Silva. Na ocasião, Joaquim Ferreira França fez referências à pressão do novo
presidente interino para que o brigue Cacique se mantivesse na Província a fim de garantir
preventivamente a segurança pública. Diga-se de passagem, era nesta embarcação em que se
encontrava Lobo, que diante da negativa da partida de sua condução, resolveu seguir viagem
por terra para a Corte. Na sequência de sua narrativa, aquele secretário afirmava que, não
obstante a tranquilidade da qual gozava aquela capital do Maranhão, existia entre os
“pacíficos cidadãos”, um número expressivo de pessoas malvadas que reunidas em seus
clubes, buscavam implantar a desordem. Todavia, curiosa foi a solução apontada por ele para
garantir o estado de ordem e impedir o renascimento das desordens na província. Aliás,
Joaquim Ferreira atribui a ele e ao presidente interino a tomada de seguinte decisão:
[…] esta [desordem] teria renascido se a vigilância do Governo e minha não
obstasse, mandando armar os Europeus Milicianos que jaziam demitidos de todo o
serviço por ordem da extinta Junta Provisória, e mandada observar pelo antedito
presidente Lobo, que se opôs às muitas requisições que lhe fiz para se armarem as
Milícias, único meio de segurança que tinha esta Província, ao que nunca conveio, e
até chegou a ameaçar-me com arrogância. Este ex-presidente Lobo fez nesta
Província quantas malversações pôde, e não concluiu o que queria por se temer do
bom partido europeu, e alguns bons Brasileiros. 209

Afirmava que aquela medida só teria sido obstada pelos rebeldes que movidos pela
maldade “bramam por toda a parte que o Governo arma os inimigos da Pátria”. Ao que retruca
Marcelo Cheche Galves lembra que Patrício José de Almeida e Silva era um “velho conhecido da política
provincial” (2015, p. 386). Participou dos governos de Pinto da Fonseca e do Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora
de Nazaré. Em 1826 ficou em segundo lugar na votação, pela comarca de São Luís, para a eleição de Deputado
às Cortes em Portugal. Governou o Maranhão entre julho e agosto de 1825, período entre a saída de Lobo e o
retorno de Costa Barros que havia sido obrigado a retirar-se para o Pará por ordem de Cochrane. Cf. Marcelo
Cheche Galves (2015).
208

209

Ofício do Secretário do Governo do Maranhão, Joaquim Ferreira França, em 29 de julho de 1825, comunica
ao ministro Estevão Ribeiro de Resende, a sucessão dos fatos que marcaram a saída de Manuel Teles da Silva
Lobo e sua consequente substituição pelo vice-presidente Patrício José de Almeida e Silva. Arquivo Nacional,
Série Interior, IJJ9-555.

168

Joaquim Ferreira afirmando que os “tais Cidadãos [os europeus] formam uma das melhores
partes dos súditos de Sua Majestade Imperial” 210.
Diante do exposto, uma ressalva: embora num primeiro momento não tivesse sido
possível apurar de maneira mais detalhada a informação dada de que milicianos portugueses
tivessem sido restabelecidos a seus postos durante a breve governança de Patrício José de
Almeida e Silva, um livreto publicado no Rio de Janeiro, em 1828, confirma a medida tomada
pelo então vice-presidente do Maranhão (ROCCA, 1828). De todo modo, este dado por si só
possibilita duas interpretações: ou temos aqui um paradoxo, pois, se por um lado, muito do
combustível que alimentou as desordens que se viram repetir ao longo dos anos que
sucederam a independência do Brasil foi o sentimento antilusitano, por outro, a medida para
conter estes males teria sido justamente a recondução dos portugueses às armas, na condição
de instauradores da ordem; ou, na verdade, encontramos fortes indícios que sustentam a
hipótese de que, naquele período, já estava em curso uma mudança do cenário que começava
a se tornar menos hostil aos cidadãos brasileiros nascidos na Europa. A referência a uma
pequena reação contrária apenas daqueles “inimigos da pátria” corrobora essa interpretação.
O Gráfico 2, inserido no primeiro capítulo, também caminha nesse mesmo sentido.
A análise que faço de um novo cenário que começava a se desenhar em 1825,
obviamente não pode ser confundida aqui com qualquer ideia de um ambiente de pleno
sossego aos “portugueses”. Os embates entre Odorico e García aos quais temos feito
referência ao longo de todo esse capítulo não deixam dúvidas a esse respeito. Aliás, se Miguel
Bruce deixou o poder no final de 1824, depois de um governo fundamentalmente avesso aos
nascidos na Europa, as inclinações de Cochrane e de Manuel Lobo, no início de 1825, a um
ambiente menos hostil não significaram profundas transformações. Havia interesses
contraditórios em jogo. O mesmo Cochrane que fez publicar em 5 de fevereiro o Bando da
anistia aos crimes de opinião e delitos políticos cometidos no passado, no mês seguinte
comunicava ao Ministérios dos Negócios da Marinha o aprisionamento de quatro
embarcações vindas de Lisboa 211. Da mesma forma, não custa lembrar as contradições de
Manuel Telles da Silva Lobo, que, como já dissemos, em abril repreendeu os “desarranjos”
praticados na Vila de São Bernardo e naquele mesmo mês determinou a deportação de García
Abranches.
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Ofício do Secretário do Governo do Maranhão, Joaquim Ferreira França, em 29 de julho de 1825... Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-555.
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Ofício de Cochrane ao ministro do estado dos negócios da marinha, em 13 de março de 1825, informa o
aprisionamento... BN, Seção de Manuscritos, I 34,10,002, nº005.

169

Não obstante as posições contraditórias, insisto em afirmar que havia sim um
movimento no sentido da (re)construção de um quadro menos adverso aos “portugueses”. Em
que outro cenário seria possível ver a Junta da Fazenda do Maranhão autorizar o pagamento
da metade do antigo ordenado anual de Camilo José de Jesus, ex-feitor da Mesa da Estiva, e
de alguns outros que foram atingidos pelas “inculcadas medidas gerais” até que o Imperador
tomasse um parecer definitivo sobre a reintegração dos requerentes ao funcionalismo
público?212
Como se pode ver, no momento em que estavam em cena os embates entre Argos da
Lei e o Censor, havia uma profusão de demandas a serem resolvidas. Não temos dúvidas de
que todas elas gravitavam em torno de uma questão que consideramos central: o cumprimento
das normas estabelecidas pela Constituição.
De tudo isso, pensando o grupo associado à causa brasileira, pode-se afirmar que após
a Constituição ter sido outorgada, duas situações puderam ser observadas: primeiro, a
existência de uma ideia de relativização da lei, ou de uma suavização, sustentado no discurso
da observância às questões específicas de cada localidade; segundo, quando do entendimento
de que a Constituição garantia direitos iguais aos não nascidos em solo brasileiro, houve uma
substituição do discurso antilusitano, que poderia parecer uma simples afronta à lei ou ainda
fruto de questões de cunho pessoal, pela ideia da necessidade de pensar a defesa dos
interesses e da segurança da nação. Ou seja, tanto por um lado quanto pelo outro, os discursos
caminhavam no sentido de construir uma retórica que justificava a perseguição ou o combate
“a alguns portugueses” e não a todos. Somente aos que não haviam verdadeiramente aderido
ao novo sistema, isto é, aqueles que guardavam no seu interior um sentimento de revolta
contra a nova condição alcançada pelo Brasil e os “verdadeiros brasileiros”. Na prática, a
realidade era outra. Os critérios para medir adesão e fidelidade ao Brasil permaneciam
subjetivos.

2.3 Legitimidade, Soberania e o Tratado de Reconhecimento da Independência
[...] tudo se esqueça e viva-se contente: vamos à concórdia; chegou o tempo da
restrita execução da Lei, o nosso Adorado Imperador o Imortal e Grande Pedro I do
Brasil, se até agora se via obrigado, como julgamos, a comprimir seu gênio em
complacência com alguns vassalos insinceros e malignos de sinistras intenções que
ele muito bem conhecia, porque não tinha ainda sólido apoio em sua nova e
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Ofício da Controladoria da Fazenda Nacional do Maranhão, em 17 de setembro de 1825, informando sobre a
situação de alguns ex-empregados públicos que, desde março de 1825 vinham recebendo metade do antigo
ordenado. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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flutuante Monarquia, o seu trono, graças à Providência, está salvo da tempestade;
acha-se agora firmado sobre as mais sólidas bases que a política humana podia
excogitar (CENSOR, nº 9, 02/02/1826, p. 156).

Na abertura do ano de 1826, a longa exposição feita por García Abranches, no Censor,
fazia destaque à consolidação de uma nova era em que d. Pedro deixava para trás todas as
incertezas dos últimos tempos. O Tratado de Amizade e Aliança assinado entre Portugal e
Brasil, em 29 de agosto de 1825, ao firmar o acordo de reconhecimento da independência,
resolvera, de uma vez por todas, as últimas questões pendentes para a consolidação do
Império brasileiro e, consequentemente, do poder imperial. Enfim, estabelecia-se ali a base
sólida para o governo do Imperador. O rompimento definitivo com a mãe-pátria, afirmado na
assinatura daquele Tratado, tornava-se um divisor de águas entre as incertezas dos primeiros
passos dados ainda em 1822 e a certeza de um futuro.
O texto de García, se por um lado revela um presente que direciona seus olhos para o
futuro, as referências que fez ao passado também carecem de atenção. No que tange
especificamente à referência a um novo tempo de “estrita execução da Lei”, a primeira parte
deste capítulo já referenciou o sentido preciso desta afirmação. Para que se tivesse um
governo forte e sólido urgia a inflexível observância das leis, sobretudo das normas
estabelecidas pela Constituição. Como já visto, essa era a questão mais cara aos adeptos da
“causa portuguesa”. Todavia, outro ponto de alusão ao passado que merece um olhar atento é
a menção a uma espécie de “complacência” para com alguns “vassalos insinceros e malignos
de sinistras intenções”, que nesta nova fase do governo, já não precisava mais ser guardada.
Mesmo que sua observação tomasse o Brasil como um todo, García direcionava sua análise
para as províncias do Norte. Apontava como expoentes daquele grupo que maquinava a ruína
do Império, nomes como José Pereira Filgueira, Manuel de Carvalho Pais de Andrade e
Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, todos participantes ativos da Confederação do
Equador. Escrevendo em 1826, esse problema já parecia resolvido.
No entanto, a grande questão a ser pensada é em que sentido, antes dessa nova fase
que se inaugurava, d. Pedro era obrigado a ser indulgente para com aqueles homens. Por que
ele se via limitado no seu poder? Qual era a medida desse poder? Se em 1826 as “bases
sólidas” já estavam definidas, em que se sustentara o governo no intervalo entre a
independência e o Tratado de Amizade e Aliança?
De fato, tão logo se deu a ruptura dos laços que uniam politicamente Brasil e Portugal,
teve início uma ampla discussão sobre as bases do poder de d. Pedro. Retomava-se ali, agora
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diante de uma nova realidade, as velhas questões em torno de temas como “Soberania”,
“Legitimidade” e “Representatividade”, com a presença atuante tanto da imprensa que,
conforme destacou Lúcia M. Bastos Pereira das Neves (2009, p. 186), desde o “clima febril
dos movimentos liberais de 1821”, passou a participar ativamente dos debates públicos
motivando “novas discussões” e encetando “práticas políticas até então desconhecidas no
Brasil”, quanto dos atores políticos diretamente ligados à representação legislativa que
começava a se formar. Como lembra Aline Pinto Pereira (2010, p. 60), “[...] a soberania ou
ainda a força de sua presença – mesmo que não dita explicitamente – se mostrava como tema
imperativo e controverso no Brasil do século XIX”.
No decurso das desavenças entre as Cortes de Lisboa e o Príncipe Regente, a
convocação de uma Constituinte para o Brasil, de grande importância para os rumos dos
acontecimentos ainda no final de 1822, revelava um ambiente favorável à discussão de temas
que já há algum tempo alimentavam o debate político. O decreto de 3 de junho213 que
convocava uma Assembleia Constituinte e Legislativa para o Brasil, não obstante falasse em
constituir bases para garantir a “Independência” do Brasil, reafirmava a necessidade da
manutenção dos laços que uniam os “povos-irmãos” do Brasil e de Portugal. Contudo,
requeria para o “Povo deste grande e riquíssimo Continente”, os princípios de legitimidade,
representatividade e soberania, que o próprio Príncipe reconhecia haver nos seus habitantes.
Essa “porção de Soberania” era o que lhe impelia a agir mesmo que em desacordo com a
vontade das Cortes. Diga-se de passagem, em outras situações que antecederam a
independência, d. Pedro já havia se posicionado semelhantemente, como fizera na ocasião do
Fico, quando diante da “vontade dominante de todo o Povo”, resolveu manter-se no Brasil em
nome do “bem do todos e felicidade geral da Nação” 214.
Todos estes exemplos retratam um período em que as prerrogativas de Príncipe
Regente encontravam limites dentro do que havia sido estabelecido no decreto de 22 de abril
de 1821 e na própria Assembleia estabelecida em Portugal, que, numa demonstração de
insatisfação com a permanência de d. Pedro no Brasil, ao longo de 1821, adotou medidas que
objetivavam a paulatina diminuição de seu poder.
Com o retorno de D. João VI a Portugal, a maior preocupação das Cortes voltou-se
para a regência do príncipe d. Pedro, com o intuito de submetê-la também, uma vez
que a consideravam um corpo estranho dentro do sistema que pretendiam
Decreto de 3 de junho de 1822 – manda convocar uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa composta
de Deputados das Províncias do Brasil. Cf. José Paulo de Figueirôa Nabuco de Araujo (1837, p. 286).
213
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Termo de Vereação do dia 9 de janeiro de 1822, em que algumas autoridades do Rio de Janeiro solicitaram a
d. Pedro que permanecesse no Brasil, não obstante as ordens recebidas para retornar a Portugal. Disponível em:
http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/media/dia_do_fico.pdf. Acesso em: 20/10/2016.
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estabelecer, instalada sem a sua intervenção e funcionando fora do seu controle
(NEVES, 2003, p. 272).

Assim, a abrangência do poder de d. Pedro, regulado a partir dos interesses dos
congregados em Lisboa, demandava uma legitimidade que até aquele momento não residia de
maneira plena na sua condição de príncipe. Por isso suas decisões, quando contrárias às
diretrizes estabelecidas pelas Cortes, careciam do abalizamento da vontade do “Povo” que
habitava a América Portuguesa. Não obstante o próprio Pedro, por um bom espaço de tempo,
tivesse por diversas vezes manifestado sua fidelidade a seu pai e às Cortes, não se pode
olvidar de incluir nessa equação o fato de que, a certa altura, do lado de cá do Atlântico,
começava-se a pôr em dúvidas até que ponto as decisões tomadas em Portugal representavam
os interesses dos “brasileiros”. O problema da legitimidade e da representatividade tornava-se
cada vez mais importante.
No Maranhão, o Conciliador reiteradamente lembrava os limites desse poder. Da parte
do jornal, havia uma inquestionável adesão às decisões soberanas das Cortes, manifesta,
inclusive, na publicação de correspondências e documentos públicos. Assim se deu, em
setembro de 1822, quando o Atalaia Constitucional do Maranhão215 teve sua carta publicada.
Sem culpar diretamente o príncipe, visto que, em virtude de sua mocidade, estava “cego pela
sedução dos perversos demagogos”, não poupava críticas às últimas deliberações de d. Pedro
que progrediam “a passos de gigante” contra a soberania do Congresso Nacional. Em ocasião
anterior, o mesmo Conciliador, já havia publicado outra carta, escrita pelo Campeão
Português, que endereçada a d. Pedro, aconselhava-o a se afastar, ainda que por um breve
tempo, de seus conselheiros e aduladores. Acreditava que após uma reflexão minuciosa sobre
sua condição de filho e súdito de Dom João VI, iria perceber a manipulação dos que
“pretendiam

seduzir”

sua

inexperiência,

forçando-o

a

“cair

em

graves

erros”

(CONCILIADOR, supl. nº 110, 31/07/1822, p. 7-11).
Uma a uma, as decisões tomadas por d. Pedro foram sendo objetadas pelo
Conciliador. O próprio título de “Príncipe Regente Protetor e Defensor Perpétuo, e
Constitucional do Reino do Brasil”, conferido a ele, em 13 de maio de 1822, foi
impetuosamente contestado. Entendia-se que tudo não passava de uma “farsa política”,
promovida para iludir os povos. Supondo-se que o Príncipe fosse solenemente reconhecido
por todos os habitantes do Rio de Janeiro como “Protetor e Defensor Perpétuo”, o que não
215

Pouco tempo depois, Antonio Marques da Costa Soares - que estivera afastado da redação do Conciliador
desde o nº 117, de 7 de agosto de 1822, em razão de algumas desavenças com a Junta que governava a província
- assumiu que era sua a autoria dos artigos veiculados sob o pseudônimo de Atalaia Constitucional. Cf.
Conciliador (nº 188, 30/04/1823, p. 2).
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havia acontecido, o valor de tal reconhecimento valeria apenas aos habitantes daquela
Província. A legitimidade era questionada. Às demais Províncias do Brasil, ele não seria nada
mais que o “Príncipe Real do Reino-Unido, e Herdeiro da Soberania Real”, submisso à
autoridade de d. João VI e das Cortes. Toda a artimanha projetada por conselheiros insanos,
que abusam da “imprudente mocidade de um Príncipe Português”, estaria sendo desenvolvida
com o único intuito de causar a desgraça da Nação (CONCILIADOR. nº 104, 10/07/1822, p.
4). Vê-se que às ações presentes de d. Pedro contrapunha-se um estado de coisas no qual
mesmo as projeções do futuro não poderiam legitimar. Sua condição de “Herdeiro da
Soberania Real” não era mais do que uma realidade presente cujas implicações em termos de
amplitude do poder, naquele momento, não outorgavam sua afronta às decisões soberanas do
Congresso.
O entendimento das limitações do poder do Príncipe também era compartilhado pela
Junta que governava o Maranhão. Sempre que intimada a acatar as ordens vindas do Rio de
Janeiro, respondia negativamente sob a alegação de não poder transgredir suas obrigações
para com o “Soberano Congresso” 216. À população do Maranhão, a mesma Junta manifestava
o reconhecimento exclusivo da soberania das Cortes, como ficou demonstrado na
proclamação de 20 de fevereiro de 1822. Naquele documento, as cinco referências feitas
àquele parlamento foram sempre em letras garrafais que se destacam do texto. Quatro na
forma “SOBERANO CONGRESSO”, e uma como “AUGUSTO CONGRESSO”:
Cidadãos do Maranhão, a Junta do Governo que instalastes protesta-vos toda a
energia no cumprimento das funções que lhe foram determinadas pelo SOBERANO
CONGRESSO Legislativo; porém exige também da vossa parte a inalterável
observância daqueles deveres que o mesmo AUGUSTO CONGRESSO NACIONAL
vos há legislado; e acreditai que em nenhum outro Governo deve ser tão austera esta
observância, como neste que haveis adotado”217. (grifos do autor)

Se durante a regência de d. Pedro a compreensão dos limites de seu poder sustentou
posições que se contrastavam, patenteava também a necessidade de se pensar de maneira
crítica as noções de “soberania”, “legitimidade” e “representatividade”. A tarefa não era das
mais simples. Estavam em disputa leituras distintas do passado que influíam decisivamente
nos projetos de futuro. Estava em jogo a definição das bases em que se assentaria todo o
projeto da nação que se pretendia forjar no pós-independência. No curso das grandes

216

Ofício da Junta Provisória e Administrativa do Governo do Maranhão, em 10 de junho de 1822, responde que
não poderia cumprir as determinações do decreto de 16 fevereiro que tratava sobre a criação do Conselho de
Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. Ver: Conciliador, nº 107, 20/07/1822, p. 1-2.
217

Proclamação da Junta Provisória e Administrativa do Governo do Maranhão, em 20 de fevereiro de 1822,
reiterava a obediência exclusiva as decisões das Cortes. Ver: Conciliador, nº 65, 23/02/1822, p. 2.
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transformações vividas no mundo na passagem do XVIII para o XIX, passado, presente e
futuro estavam postos sob a mesa.
A chegada da modernidade e o avanço das ideias liberais alcançaram o mundo lusobrasileiro, promovendo grandes mudanças em muitos aspectos do funcionamento da vida na
América. Essas mudanças estruturantes do próprio funcionamento da sociedade exigiram
novas formas de leitura e explicação dessa realidade em (trans)formação. Javier Fernández
Sebastián lembra que todo o novo cenário que se desenhava na virada do século XVIII para o
XIX foi marcado por mudanças no terreno das identidades com o surgimento de novos atores
sociais, “nuevos agentes colectivos” (2009, p. 29). Uma vez que o “Povo” havia sido alçado
para o protagonismo do jogo político, as discussões passam a incorporar também aspectos
relacionados aos deveres e direitos que o “cidadão” reclamava possuir.
Pensadas de maneira diversa pelos envolvidos nos debates que se travavam, as novas
questões trazidas pela modernidade alimentaram uma série de acaloradas discussões durante o
período de funcionamento das Cortes, tanto a portuguesa quanto a brasileira. As querelas em
torno da própria compreensão do que seria uma Constituição já incluíam a necessidade de se
discutir também o grau de participação desse novo elemento, “o povo”. Como lembrou Lúcia
M. Bastos Pereira das Neves (2009, p. 185), “nessa conjuntura”, pensado como uma “lei que
regulamentava a organização e o poder do Estado”, o conceito de constituição “passou,
sobretudo, a significar a defesa e a garantia de direitos e deveres, estabelecidos por um novo
pacto social, elaborado entre o rei e o indivíduo, símbolo da política moderna [...]”.
Como se pode ver, no pós-independência, para além do problema da definição da
cidadania brasileira - discutidos na primeira parte deste capítulo - havia ainda outras questões
a serem resolvidas como, por exemplo, da garantia dos direitos sociais, da participação
política dos cidadãos, e também sobre as concepções de soberania, legitimidade e
representatividade. Assim, de maneira mais ampla, havia projetos distintos de Brasil. O
alinhamento a um ou outro desses projetos devia-se muito mais às questões práticas da
vivência histórica de cada agente social do que necessariamente de uma reflexão teórica mais
rebuscada das distintas obras filosófico-políticas da época.
Gladys Ribeiro (2010, p. 80) destaca:
Aquela foi uma época em que esses conceitos foram interpretados a partir de
diferentes matrizes e formulados em consonância com formas variáveis de
compreensão do que era o Direito e os direitos, e isso se fazia de acordo com as
releituras e readaptação dos teóricos às experiências vividas pelos indivíduos,
grupos ou identidades políticas.
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Cumpre registrar que García de Abranches acusava Odorico de ler os filósofos, dentre
eles Rousseau, e não entender o que eles diziam: “Assim vemos o Argos; mas é às avessas do
sentido genuíno das lições que lê nos seus publicistas, e desterrado o método de as aplicar
como eles ensinam” (CENSOR, nº 07, 24/03/1825, p. 122).
Além disso, há ainda que se considerar que o mesmo indivíduo podia assumir posturas
aparentemente contraditórias, mas que se entendidas dentro de um cenário em que a própria
natureza do jogo político era de constantes mudanças, como era o do início do século XIX,
são perfeitamente compreensíveis. Partindo das análises de Poccock, pode-se entender que
aqueles agentes, fazendo uso dos recursos linguísticos que dispõem, acabavam por promover
mudanças dentro da própria linguagem da qual faziam uso. Uma vez que a linguagem é um
“jogo reconhecidamente aberto a mais de um jogador” (2013, p. 72), estes eram capazes de
dentro de um mesmo contexto, a partir de um mesmo idioma, “efetuarem enunciações
diversas e até mesmo contrárias” (2013, p. 33).
Importante lembrar que as experiências históricas vividas pelos atores sociais
ajudaram a imprimir um significado na linguagem que eles mesmos utilizavam. Nesse
sentido, os conceitos por eles entendidos possuíam uma raiz de significação sustentada nestas
mesmas experiências. Assim, quando toma fôlego a discussão sobre os conceitos de
Constituição, Cidadania, Nação e Soberania, aos que tomaram para si a tarefa de difundir
novos olhares, novos significados, o ponto de partida deveria sempre ser o significado já
consolidado na mentalidade daqueles mesmos indivíduos e dos grupos sociais aos quais
estavam vinculados. Isso explica o porquê de não ser automática a ressignificação desses
conceitos. Uma vez que foram construídos a partir das experiências históricas dos sujeitos, o
processo de mudança conceitual e a internalização deste novo sentido também dependia do
resultado destas novas experiências pelas quais a sociedade estava passando naquele exato
contexto. Vale aqui o pressuposto, defendido por Javier Fernandéz Sebastián, de que a
linguagem e a realidade são partes de uma mesma moeda, que longe de serem entendidas
como “entidades contrapuestas, lenguaje y realidade son pues dos caras inescindibles de la
misma moneda: el linguaje es parte – y parte sustancial – de la ‘realidad’, y ‘la realidad’ sólo
puede ser constuida, apreendida y articulada a través del lenguaje" (2009, p. 27).
Há que se considerar ainda que cada indivíduo reagia de maneira particular à
complexidade da realidade social à qual estava inserido. O que podia parecer uma contradição
era muito mais uma peculiaridade daquele momento histórico. Assim, dentro da configuração
política do Império, embora expostos a um mesmo cenário, diante das mesmas questões e, às
vezes, inspirados pelas mesmas referências teóricas, estes indivíduos tomavam partidos
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diferentes. Mesmo dentro do que se podia entender como “brasileiros” ou “portugueses” havia
uma multiplicidade de visões sobre as questões em disputa. Em razão disso, compreende-se
que no Brasil, durante aqueles movimentados anos entre 1821 e 1823, as elites política e
intelectual, não obstante fossem oriundas de uma cultura política luso-brasileira comum, se
agrupavam em pelo menos dois grupos majoritários e contrapostos, que Lúcia Bastos chamou
de “elite coimbrã” e “elite brasiliense”. O primeiro grupo era constituído por nascidos em
ambos os lados do mundo português, egressos da Universidade de Coimbra e que, em alguns
casos, já haviam ocupado cargos no serviço público em Portugal e no Brasil. Os membros
desse grupo, “imbuídos de um ideal reformador”, eram pessoas que “estavam identificados
com a ideia de um grande império luso-brasileiro do que com o separatismo político”. Já a
“elite brasiliense”, “formada quase que exclusivamente pelos nascidos no Brasil”, era formada
por pessoas ligadas às atividades impressas e sem uma formação universitária. Eram
indivíduos, “mais abertos às novas ideias do pensamento francês”, entendiam a fidelidade à
pátria – esta pensada como local de nascimento – superior àquela dedicada ao “império lusobrasileiro” (NEVES, 2003, p. 51).
Embora marcados por diferenças na forma de pensar as questões políticas, aqueles
grupos vivenciaram um período de convergência que acabou levando-os a pelejar no mesmo
lado quando as decisões das Cortes em Portugal começaram a afetar os seus interesses, como,
por exemplo, quando da questão que tratava sobre a permanência do príncipe regente no
Brasil. Entretanto, tão logo declarada a independência, as animosidades foram retomadas e as
diferenças entre eles marcaram as atividades legislativas da Constituinte de 1823, conforme
Andréa Slemian (2006, p. 85) descreveu:
Duas posições distintas saltavam aos olhos: a daqueles que valorizavam o papel dos
representantes e da Assembleia (Legislativo) na elaboração do pacto, pois não o
consideravam ainda constituído; e a dos que reconheciam a autoridade do Imperador
de antemão, pois que assim já teria sido reconhecido pela ‘nação’, com a
preservação da soberania da monarquia e na esteira da tradição ilustrada setecentista
portuguesa. A tensão entre essas duas concepções se desdobrava amplamente nas
polêmicas que envolveram a definição de soberania e de nação, conceitos-chaves na
construção das bases do novo Estado.

Havia muito para ser definido. Cada lado na disputa alimentava uma série de análises
e discursos que tinham por finalidade convencer o outro e arregimentar partidários. Reitera-se
aqui que as discussões travadas no âmbito da Assembleia Constituinte também ganharam
fôlego nas ruas a partir da circulação dos jornais, panfletos e outros escritos que se
avolumavam naquele período, cujas mediações ajudaram a criar e manter um conjunto de
práticas e discursos que se coadunavam com uma ou outra interpretação política em disputa.
Uma vez reunida a Assembleia Constituinte e Legislativa do Brasil, as questões destacadas
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por Andréa Slemian passaram a ser debatidas em plenário.
A interpretação de Lúcia M. Bastos Pereira das Neves (2003, p. 376) apresenta de
maneira clara o cenário:
Em verdade, a construção da nação brasileira envolvia um conflito ideológico entre
os que desejavam um governo baseado na soberania popular, tendo d. Pedro como
chefe escolhido pelo povo e subordinado aos seus representantes, e os defensores de
uma constituição que limitasse os poderes da Assembleia legislativa, aceitando a
autoridade do soberano como um direito legalmente herdado através da dinastia.

Na construção do “pacto”, cuja Constituição representava o símbolo maior, Congresso,
Povo e Imperador precisavam ter seu papeis definidos. Uma vez que o Congresso
representava os interesses do povo e o soberano assumia o compromisso de governar em
favor daqueles mesmos interesses, nos parece que o fiel da balança era justamente a
compreensão do que vinha a ser a “vontade da nação”. Não necessariamente sinônimo de
“soberania popular”, muito embora também o pudesse ser, a noção de “vontade da nação” não
deveria ser jamais confundida com a de “democracia”. Segundo Gladys Ribeiro, naquele
período, “compreender o que era o pacto social ou o contrato social, bem como o que era a
soberania da nação e a soberania do povo, não eram tarefas fáceis” (2010, p. 80). Todos estes
termos eram entendidos de modo diverso pelos participantes do jogo político.
O que já era uma discussão extremamente melindrosa ganhou ares ainda mais
incendiários depois de dissolvida a Assembleia e outorgada a nova Constituição. Lucia M.
Bastos Pereira das Neves chama a atenção de que naquele período, “para alguns, o fato da
Constituição ter sido outorgada, e não promulgada, determinava que sua validade jurídica
fosse apenas legitimada na vontade do soberano. Desse modo, o direito do rei precedia a
Constituição, sem se fundamentar nessa” (2009, p. 193).
De fato, sem que necessariamente se pusesse em suspeição a validade da Constituição,
não faltaram críticas a esta ideia de uma soberania precedente. Se a Câmara do Senado do Rio
de Janeiro tinha pressa de jurar o projeto de constituição que d. Pedro mandara encaminhar às
diversas províncias do Brasil, Silvana Mota Barbosa (2001, p. 35) apresentou os exemplos das
Câmaras de Itu e do Recife que não compactuaram com a “imagem de unanimidade que o
decreto do monarca oferecia”. Enquanto a de Itu ofereceu observações ao texto, a de Recife
“reuniu-se para recusar a Constituição e também o modo como o projeto foi encaminhado”.
A reação contrária da parte de Recife sustentava-se, sobretudo, na forma como o
projeto, encabeçado pelo Rio de Janeiro, fabricava uma unanimidade que não passava de uma
pueril concepção de legitimidade: “Não apenas as matérias do texto estavam sendo recusadas,
mas especialmente a legitimidade de d. Pedro para oferecer um projeto de Constituição”
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(BARBOSA, 2001, p. 41). A ação de d. Pedro feria um dos princípios mais caros para a
formação do império: a soberania da nação. Em razão disso foi que Frei Joaquim do Amor
Divino Caneca, uma das principais vozes da Câmara de Recife, se posicionou contrariamente
àquele projeto. Frei Caneca entendia a importância do “Imperador Constitucional” em todo
aquele processo, mas tinha claro que o papel a ser desempenhado pelo monarca havia sido
demarcado de maneira precisa pela nação 218. Uma vez que a sua aclamação como Imperador
“não foi outra coisa que uma prévia e antecipada declaração do Brasil sobre a pessoa que
escolheríamos para príncipe nosso, ou chefe do executivo”, este deveria “convocar as cortes e
determinar provisoriamente aquelas coisas que eram mister existir e arranjar-se para o bem da
nação, antes que essa se ajuntasse em cortes” (CANECA, 1976, p. 63). Ou seja, em momento
algum foi reconhecido em d. Pedro a “soberania” que residia de maneira exclusiva na nação.
O poder soberano é indivisível, ele está todo essencialmente na nação, e por
comissão ou delegação nas cortes soberanas, as quais já abrangem aquela mesma
parte, que tocava a S.M.I. e Constitucional não por ser príncipe regente do Brasil,
nem da casa de Bragança, nem finalmente por ser o sucessor do trono português, sim
unicamente por que, aceitando os nossos convites, desprezou e abjurou ser
português, e se naturalizou brasileiro; o que se não fizesse, e regressasse para
Portugal, nós nos teríamos constituídos como quiséssemos, e posto à nossa frente
quem nos parecesse, como têm feito em semelhantes circunstâncias todos os povos
do mundo, desde os mais remotos séculos (CANECA, 1976, p. 62).

Mesmo escrevendo num momento ligeiramente anterior ao projeto de Constituição
apresentado por d. Pedro, outra voz importante que se levantou em defesa da ideia de
“soberania popular” foi a de Cipriano Barata. Este, desde os tempos que atuara nas Cortes em
Portugal, como representante da Bahia, já deixara expresso seu entendimento de que a
soberania residia na nação, à época partilhada pelos “deputados do hemisfério brasileiro” e os
da Europa. Na ocasião, em meio aos protestos que fazia em defesa dos direitos do Brasil
frente à desigual quantidade de representantes no parlamento, lembrava que as bases da
Constituição portuguesa, em seu artigo 20, expressavam de maneira cristalina que “a
soberania reside essencialmente na nação” 219. Já em 1823, à frente do Sentinela da Liberdade,
voltava a lembrar aos deputados reunidos no Rio de Janeiro, aqueles mesmos princípios 220.
Ilustres varões escolhidos nessa época extraordinária pelos votos livres de toda a
Nação (na qual só reside a inalienável Soberania) para a formação do Novo Pacto
218

Para uma análise mais detalhada sobre a forma como Frei Caneca pensava a questão do governo
constitucional, ver Mello, Evaldo Cabral de. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. São Paulo, Editora 34, 2001.
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Diário das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constitucionais da Nação Portuguesa: segundo ano da
legislatura. Tomo Sexto. Lisboa: Imprensa Nacional, 1822, p. 901.
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Social, e para a distribuição das partilhas dos três poderes, nos quais mesmo unidos,
a sobredita Soberania nunca existe, porque os Deputados, neste caso, sendo os
Delegados, que a exercem, não são autorizados em direito a subdelegá-la (sic.) a
ninguém [...] (SENTINELA DA LIBERDADE, nº 2, 07/08/1823, p. 1).

Uma vez eleitos, os deputados e senadores possuíam um papel definido no exercício
de suas funções como representantes da vontade do povo. A soberania continuava a residir
única e exclusivamente sobre a nação. Escrevendo num contexto em que o poder moderador
ainda não havia sido instituído, a afirmação de que nem mesmo a soma dos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário poderia requerer para si a posse daquela soberania, revela
que para Cipriano Barata nem havia uma soberania partilhada entre a Nação e seus
representantes, nem era concebível imaginar que pudesse ser exercida em partilha com o
Imperador.
Assim como ocorrera em relação à Constituição, toda essa discussão em torno dos
limites do poder de d. Pedro e dos representantes do Legislativo e que perpassavam os debates
pela definição do que vinha ser de fato “soberania”, também alcançaram o Maranhão num
período posterior ao que se verificou no centro administrativo do Brasil. Aliás, a própria
discussão em torno da Constituição alimentou os debates em torno dessas outras temáticas
que acabavam por serem partes de um mesmo todo. Mais uma vez, as discussões foram
encabeçadas pelos jornais Argos da Lei e Censor.
De fato, no Argos da Lei, uma das primeiras manifestações de Odorico Mendes a
respeito de soberania popular se deu quando ele se dispôs a tratar sobre o tema
“Constituição”. Em sua narrativa, o princípio da “soberania popular” foi apresentado como a
base sobre a qual se sustentava a legitimidade do Brasil, nação independente, capaz de
emancipar-se de sua antiga metrópole e também de escolher a forma de governo que melhor
lhe pareceria. Foi ali que, ainda na senda das contradições já apontadas, discorreu sobre a
necessidade da observância das leis, sob pena de que qualquer ataque às suas diretrizes,
mesmo praticados pelas autoridades constituídas, representasse um ataque direto àquela
mesma soberania que residia sobre a nação. A “nação” era considerada como ente responsável
por velar pelo cumprimento das leis, inclusive funcionando como vigia dos que governam
(ARGOS DA LEI, nº 5, 21/01/1825).
Ignorando os episódios que culminaram no fechamento do Congresso, em novembro
de 1823, em que a partir dali o próprio Imperador tomara para si a responsabilidade da feitura
da Constituição, já em vigor, Odorico atribuía ao povo a responsabilidade de decidir pela
Constituição que melhor lhe conviesse. Seria este mesmo povo o responsável por velar pelo
bom funcionamento das leis e cumprimento delas por parte de todos os entes participantes do
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pacto social. Todavia, observava que o poder de questionar os abusos cometidos pelos que
governavam competia ao “corpo todo inteiro da nação” e não a um punhado de pessoas
insatisfeitas com o governo, que se levantavam para fazer valer seus interesses próprios, como
costumeiramente acontecia no Maranhão, razão para tantas guerras. “Se parte do povo está
queixosa de algumas autoridades, fica-lhe o direito de representar ao Imperante” (ARGOS
DA LEI, nº 5, 21/01/1825, p. 4). Assim, defendia com muito afinco a necessidade de o Brasil
ter uma Constituição respeitada e acolhida por todos. Não obstante a necessidade de ser
estável, conforme já foi dito, a Constituição podia ser alterada, desde que a maioria da
população assim consentisse. Cabia ao corpo da nação conferir aos seus representantes no
legislativo o poder de fazer as alterações que se julgassem necessárias. Aqui, Odorico fala em
vontade coletiva acima de qualquer interesse individual. Neste ponto fica evidente a sua
influência rousseauniana, de modo mais amplo iluminista, pois considerava a vontade coletiva
e soberania da coletividade acima de qualquer vontade individual. Mesmo escrevendo em
1825, essa visão de Odorico dialogava perfeitamente com as já apresentadas por Cipriano
Barata e Frei Caneca – fato também percebido pelo Censor, como se verá mais adiante -, mas
também se assemelhava à do deputado Fernandes Thomaz, durante sua atuação nas Cortes
portugueses de agosto de 1821. Segundo Iara Lis Carvalho Souza (1999, p. 85-86), aquele
deputado
[...] asseverava que esta [a soberania] se concentrava nas Cortes, no rei, nos juízes e
nas autoridades, e só os representantes detinham o direito de exercê-la e não o
conjunto da nação, no todo de sua população. No representado não residia o pleno e
único exercício da soberania, tampouco cabe a qualquer um destes representantes
uma exclusividade do poder, embora seja premente demarcar os limites e funções de
cada poder. Por outro lado, para que um poder exista é fundamental que os outros o
reconheçam como tal. Nesta medida, somente a nação tem o pleno domínio da
soberania e o direito de criar leis. A soberania passava a ser calcada na nação e não
mais na relação entre o súdito e o rei, que se tornava mais um poder e não a sua
fonte exclusiva.

Na esteira de sua proposta de estabelecer uma análise profunda do real sentido da
soberania, ainda no exercício da redefinição dos conceitos-chave para pensar a política do
Brasil e as posições políticas no Maranhão, Odorico pôs-se a discutir a ideia de
“legitimidade”. Pensar essa questão lhe parecia essencial para excogitar os rumos do Brasil,
de uma maneira ampla, em escala nacional. No período em que escrevia ainda eram
constantes os questionamentos, que colocavam em suspeição a estabilidade do sistema há
pouco adotado. As discussões giravam em torno da confirmação da autoridade do imperador,
consequentemente, da autonomia do Brasil perante Portugal e demais nações, mas também
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possuía suas implicações dentro da dinâmica sociopolítica da província. Uma rápida volta ao
período imediatamente anterior à adesão ajuda a ampliar o olhar.
Naquele momento, a percepção de d. Pedro como herdeiro legítimo do rei, portanto,
futuro senhor de todo o domínio português, era ponto fulcral no entendimento dos partidários
da manutenção dos laços com Portugal. A discussão em torno da legitimidade de d. Pedro,
nos meses que marcaram as batalhas pela adesão, sempre partiu do reconhecimento da sua
posição de príncipe herdeiro, embora isto não o habilitasse a querer antecipar a ordem das
coisas. Em suma, no Maranhão, ainda que a figura de d. Pedro, filho e herdeiro do trono
português, fosse respeitosamente considerada mesmo pelos que se opunham ao projeto
emancipacionista, pois enquanto d. João reinasse a fidelidade a ele invalidava qualquer
movimento pela antecipação do poder, mesmo daquele que um dia se tornaria rei. Em ofício
encaminhado à Junta do Governo que presidia o Maranhão logo após a adesão à
independência, o Bispo Nazaré, às vésperas de ser mandado para Portugal, explicava as
razões para não aceitar se submeter à autoridade de d. Pedro:
Se não tenho prestado o Juramento de fidelidade a S. M. Imperial, não é por falta de
respeito para com a Sua Augusta Pessoa, que algum dia virá a ser meu Soberano;
é sim por não ser perjuro e por não calçar os pés os direitos do Senhor D. João VI,
seu Augusto Pai e meu legítimo Soberano que só pode dispensar-me do juramento
que uma vez lhe prestei [...] 221. (grifo nosso).

Registre-se que em 1825, de modo geral, os lados em disputas na província em
hipótese alguma ventilavam qualquer questionamento aberto à autoridade do Imperador. Os
novos debates em torno da legitimidade de d. Pedro se concentravam na definição das bases
que sustentavam esse poder. Aí sim, por trás da disputa pela definição dos preceitos que
sustentavam a autoridade do Imperador, havia muito em jogo. Da definição dos espaços
sociais à (re)definição de conceitos, os debates entre o Argos e o Censor movimentaram o
universo da imprensa periódica no Maranhão pós-independência. Das discussões em torno de
“legitimidade” e “soberania”, gravitaram outras importantes, como as de Democracia e
República.
À frente do Censor, García dizia possuir no seu jornal a função de desmascarar
aqueles que, fingindo uma fidelidade ao Imperador, defendiam ideias de uma “democracia
monstruosa”, como “os jornalistas assalariados que jactando-se de vigiar a Lei com os cem
olhos de Argos” acabavam por trabalhar para destruí-la (CENSOR, nº 10, 25/02/1826, p. 172173). De forma categórica, o Censor afirmava que na província e, em especial na cidade de
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São Luís, havia um “partido de homens de diversas classes, mas todos igualmente indignos e
perversos, que tentam o Governo Republicano”, visto que entendiam que naquele tipo de
governo, poderiam fazer valer o “seu gênio de sangue e de rapina” (CENSOR, nº 15,
13/05/1826, p. 216). O Argos, seu principal opositor, não passava de uma “infausta” e
“miserável folha” (CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 51) que, ao acusar os portugueses de serem
contrários aos interesses do Brasil, tinha por finalidade promover a desordem. Já os
portugueses, fiéis que eram às causas que juravam, haviam se tornado alvos de ataques porque
eram agora empecilhos para os projetos de república.
As acusações de García foram rebatidas por Odorico. Para ele, o Censor, movido pela
perversidade, fazia uso da palavra “República” para “indispor os Brasileiros natos como o
nosso amado Imperador”. Tudo não passava de uma estratégia traçada para malquistar os
“naturais cidadãos do Brasil” com o seu governante e assim excluí-los dos “cargos de
confiança” (ARGOS DA LEI, nº 15, 22/02/1825, p. 3). Da fala de Odorico, depreende-se que
a discussão não se fazia despretensiosa. Havia um aspecto para além dos argumentos de
lealdade ao imperador, porque, no fim, representavam a licitude para a ocupação dos
empregos públicos. Como já vimos, em várias ocasiões, Odorico sustentava suas dissertações
a respeito dos cargos no perigo de se ter homens sem apreço pela causa do Brasil, que, em
caso de uma possível tentativa de recolonização portuguesa, colocariam em risco a segurança
do projeto nacional. Questionar a fidelidade dos europeus foi uma estratégia sempre presente
nos discursos de Odorico. Agora, via-se incomodado com a possibilidade de que o Censor,
fazendo uso dos mesmos recursos de fala, também coloca-se em xeque a lealdade dos
brasileiros naturalizados ao Imperador e à causa do Brasil independente. Os interesses são os
mesmos e as estratégias retóricas também.
A reação de Odorico à acusação, ventilada pelo Censor, de que havia um partido
republicano atuando na província foi enérgica. “Devemos todos alterar a voz contra um
rabiscador de papel que pretende espalhar que existe no Maranhão um partido oculto de
republicanos; a fim de ver se ensanguenta a infeliz província, que carinhosamente recebeu em
seu seio um tão mentiroso e sedicioso gazeteiro” (ARGOS DA LEI, nº 15, 22/02/1825, p. 3).
Em sua fala, tratava de trazer para o debate as duas figuras mais importantes da administração
da província, o presidente interino Lobo e Lord Cochrane. Perguntava ao Censor porque
Cochrane, em todas as comunicações que tivera com o Imperador, sempre insistira em dizer
que “no Maranhão ninguém brigava por república, e sim por ambição de governar?” (ARGOS
DA LEI, nº 22, 22/03/1825, p. 4). A “descarada mentira” proclamada por García, a seu ver,
era uma ofensa não só à sua pessoa, mas também àquelas autoridades. Odorico lembrava que
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Cochrane, quando chegou à província, em sua análise identificou que os dois partidos em
conflito, “o central e o da cidade, combatiam por motivos particulares da província, e não pela
forma de governo”. De fato, como o próprio Odorico identificou, as acusações eram usadas de
lado a lado:
como o nome República tem se tornado odioso aos verdadeiros amantes do Império,
todos os bandos imputam aos seus contrários o crime de republicanos, para melhor
atraírem os povos, que muito acatam a sua sagrada pessoa. Assim, Bruce chamava
republicanos aos dissidentes do Itapecuru; estes aos partidários do Bruce; e agora o
Censor e os seus camaradas a aqueles que tão cuidadosamente têm contribuído para
o sossego público (ARGOS DA LEI, nº 15, 22/02/1825, p. 4).

Era importante fazer crer aos leitores que tudo não passava de falsas acusações, cuja
motivação não poderia ser outra que a de indispor os brasileiros natos com o imperador. Se no
Maranhão ser acusado de brucista era uma grande ofensa, no Brasil ser republicano era um
mal maior ainda, por isso o Censor não hesitava em fazê-lo. “Em Maranhão não existe em
atividade partido algum republicano; e quem hoje assoalha que republicanos trabalham aqui
por irem avante, é um impostor, que deseja beber o sangue brasileiro e espalhar a
desconfiança entre todas as classes da sociedade” (ARGOS DA LEI, nº 22, 22/03/1825, p. 3).
Essa sempre fora a dinâmica da defesa de Odorico em todas as vezes que se viu em choque
com García. Mesmo na ocasião da deportação do Censor, esse foi o tom de suas palavras.
Quando soube da prisão de García, Odorico, no Argos da Lei, publicou um artigo
endereçado a seu adversário. Aquele escrito parecia cumprir uma dupla função. Por um lado,
apresentava o que se pode chamar de “conjunto da obra” das ações de García que teriam
justificado a sua deportação; por outro lado, numa espécie de resumo dos embates que tivera
com García, parecia tentar se eximir de qualquer responsabilidade sobre a situação
desfavorável em que agora se encontrava o seu principal oponente. Acusando García de não
ser brasileiro, repetia a denúncia de que seu jornal levianamente incriminava os seus
opositores de serem republicanos com o claro interesse de causar um mal-estar entre os
brasileiros natos e o Imperador. Lembrava que nos tempos da Constituição portuguesa,
quando se pretendia incriminar a alguém bastava chamar-lhe de “independente” e agora, em
1825, os mesmos que eram taxados de independentes são acusados de serem republicanos. O
ilustrativo caso de Manuel José de Medeiros, também noticiado no Argos da Lei, dá uma clara
percepção daquele cenário.
Uma série de documentos enviados por Medeiros foi publicada no Argos com vistas a
rebater acusações que estavam sendo levantadas contra ele de que seria inimigo da causa
independente. Um requerimento endereçado ao presidente interino Manuel Teles da Silva
Lobo, denunciava a trama da qual ele, Medeiros, se dizia vítima. Lembrava que aquele
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mesmo presidente, após a deposição de seu antecessor, Miguel Bruce, havia ordenado que
fossem devassados os crimes que ocorreram no Maranhão durante aquele governo, e que para
isto fosse observada atentamente a separação entre “a verdade” e “a confusão”, “a inocência”
e “a perfídia” (ARGOS DA LEI, nº 31, 22/04/1825, p. 2). Acontece que, para Medeiros o
descumprimento daquelas recomendações acabou por lhe causar problemas, visto que alguns
dos seus declarados inimigos haviam se unido para fazerem denúncias inverídicas a seu
respeito. O cerne da acusação levantava suspeita sobre a conduta de Medeiros durante sua
viagem de regresso ao Maranhão, em 01 de janeiro de 1824, depois de ter sido enviado a
Lisboa, ainda durante a governança da Junta Administrativa aliada a Portugal, pouco antes da
adesão à independência, sob a acusação de ser partidário da causa brasileira. Acusavam-no de,
durante o regresso, ter posto em prática um plano para convencer seus companheiros de
viagem a promoveram “uma nova ordem de coisas” na província, “a que deram o nome de
República” (ARGOS DA LEI, nº 31, 22/04/1825, p. 2).
A análise daquele processo revela algumas questões importantes: primeiro, estava em
vigor a anistia que fora estabelecida por Cochrane, em 5 de fevereiro de 1825, que
determinava o perdão dos crimes de opinião e delitos políticos cometidos no passado. Assim,
ainda que culpado das acusações, Medeiros não podia ser pronunciado; outro ponto que
chama a atenção é o fato de que entre os acusadores de Medeiros, um português recémbrasileiro, está a figura de João Crispim Alves de Lima e Silva, outro recém-brasileiro, o
redator do jornal o Amigo do Homem, já conhecido opositor do Argos da Lei. Esse dado
revela que, não obstante a acusação de que Medeiros fosse contrário ao sistema do Brasil, a
discussão não girava em torno do ser ou não favorável à independência. O cerne da questão
era sim a fidelidade ao imperador e ao sistema que fora adotado no Brasil. Não se tratava de
ser favorável a Portugal, mas sim de ser ou não republicano.
Como já observado, toda essa discussão aponta para um cenário de muitas incertezas
ainda prevalecendo no Maranhão. Apesar dos muitos discursos de um novo estado de paz que
vigorava durante o ano de 1825, a província era marcada por profundas questões políticas,
cujas implicações se estendiam para as outras esferas sociais.
O suplemento ao nº 32 do Argos da Lei trouxe um bom exemplo dessa realidade.
Naquele número, José Raymundo da Rocha Araújo escrevia para rebater alguns boatos que
foram levantados contra ele por João dos Santos. Mesmo sem ter apresentado, ao longo do
texto, a natureza das inverdades das quais teria sido vítima e a disposição das ideias
apresentadas ao longo do texto permitem compreender como José Raymundo, impregnado
dos ares políticos conturbados que o Maranhão vivenciava, transparecia em cada linha a
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clivagem social que marcava aquela província. Chama a atenção a maneira como fez a
abertura e a conclusão de seu texto. De início, ainda que sem problematizar o teor de sua
escrita, apresentou o Sr. Santos como um “português de nascimento e cidadão brasileiro
contra vontade”. Essa introdução ganha corpo no texto quando, sem rebater uma acusação
sequer que teria lhe sido feita, dedicou-se a depreciar a imagem do seu acusador, apontado
como ladrão dedicado ao exagerado consumo de vinhos e aguardente. Citou ainda um caso
em que ele teria levantado falsas acusações contra dois inquilinos seus que eram brasileiros. O
texto, ao mesmo tempo em que faz referências à rivalidade entre brasileiros e portugueses,
tenta passar a ideia de que esta não seria a discussão central. É notório que o autor adota
certas cautelas ao construir sua narrativa. Ao finalizar sua escrita, apesar da estratégia de fazer
parecer que as questões políticas não compunham o cenário de sua reclamação, arrematou:
O ser brasileiro ou português, apesar dos infinitos prejuízos que tem acarretado o
terrível cisma de Política que há dilacerado os povos deste Império, na presente
quadra, não é no juízo dos homens cordatos o que deve fazer com que qualquer
indivíduo mereça a execração pública […]. João dos Santos, não por ser português,
mas pela sua abominável conduta, deve ser proscrito em favor do bem estar da
sociedade. Ora apologista do Despotismo, ora inimigo dele, acérrimo na aversão
contra a Independência; mais amigo d'El Rei D. João 6º, do que do Nosso Augusto
Imperador, a quem falsamente jurou fidelidade (ARGOS DA LEI, supl. nº 32,
26/04/1826, p. 1-2).

As animosidades entre os europeus e os brasileiros natos, tal como se definiam os dois
lados em disputa, continuava a movimentar as publicações. Outro caso ilustrativo de como as
desavenças compunham a escancarada rivalidade política e se estendiam para outras questões
que, embora paliadas, estavam profundamente marcadas por aquelas mesmas disputas, foi
também publicado no Argos que, como já referido, aparecia como alternativa para a causa
brasileira, em contraposição ao Amigo do Homem e ao Censor que eram taxados de favoráveis
aos portugueses. Naquele contexto, era comum que um dado indivíduo encaminhasse ao
jornal que representava a sua bandeira de naturalização queixas contra o outro. Assim foi que
Manuel Raimundo Correia de Faria, avô de Odorico Mendes, em 29 de janeiro de 1825,
encaminhou ao Argos uma reclamação contra o redator de o Amigo do Homem. Segundo
relata, havia já algum tempo enviado uma carta a João Crispim a fim de que a fizesse publicar
em seu jornal. A não publicação da mesma dentro do período que lhe fora prometida, embora
com as ressalvas feitas pelo próprio Crispim de que, quando o fizesse, apresentaria também as
devidas justificativas para tal atraso, levaram Manuel Raimundo a escrever para ao Argos.
Queixava-se de já ter esperado o intervalo de cinco publicações e não via outro motivo senão
o fato de que tanto o remetente quanto destinatário da tal epístola serem brasileiros natos.
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Eu não sou contra os Portugueses; se isto é prejuízo eu não o tenho, e se é virtude
também dela não participo; porém o certo é que o praticado por este concorre muito
para tal indisposição; porquanto eu não descubro, e em verdade não há outro motivo
para não inserir a minha carta se não o ser de um Brasileiro para outro; fazendo este
caso o mais agravante o terem estes dois brasileiros dado publicamente passes a bem
dos Portugueses, quanto lhes cabia (ARGOS DA LEI, nº 11, 11/02/1825, p. 3).

Embora sem termos conhecimento do conteúdo da tal carta, a reação do seu
destinatário transparece o latente cenário de desconfiança que pairava sobre os cidadãos
maranhenses. Estava convicto, não havia outra justificativa para aquela negativa. E, o mais
agravante, é considerar que, a partir da sua própria fala, ele, um cidadão que não era “contra
os portugueses”, muito pelo contrário já os ajudara em ocasiões passadas, via nesse episódio
razões suficientes para se indispor com os portugueses.
Era viva a rivalidade e isso alimentava uma série de acusações. Muitos eram os
“partidos” que, independentes de possuírem uma existência física, existiam no plano dos
discursos: “brucistas”, “republicanos”, “portugueses”, “absolutistas”. Às vezes essas
categorias se fundiam. Vez ou outra o acusador se via na condição de acusado. Assim, ainda
no Argos da Lei, o mesmo Crispim que acusava Medeiros, se viu na condição de acusado e
foi obrigado a reagir. Manoel José de Medeiros comentou sobre a reação de João Crispim
quando foi chamado de caluniador, “eu desejara que o Sr. João Crispim fosse conservado
nesta bela e opulenta Província […]; e que não seja obrigado a dar algum passeio até a Praça
d'Almeida onde fez época, e de donde está ausente há muitos anos” (ARGOS DA LEI, nº 37,
13/05/1825, p. 3). Da fala de Medeiros, que naquele momento respondia às acusações de ser
republicano, é possível ver com clareza a ameaça a Crispim de que ele poderia a qualquer
momento ter o mesmo destino que o Censor. Não fazia muito tempo, abril de 1825, García
Abranches, o redator daquele periódico, também brasileiro naturalizado e homem público,
fora preso e enviado para Portugal por ter “propagado doutrina contrária à boa ordem” 222.
Outro caso também interessante foi revelado pelo Argos da Lei no artigo chamado “A
república de Caxias”. A proposta do texto era rebater um boato que, segundo informações do
próprio jornal, há tempos já corria na cidade, mas sobre o qual o mesmo periódico fazia
silêncio: a existência de um “partido republicano” na vila de Caxias. Mais uma vez, o Censor
era apontado como responsável pela boataria, embora desta feita contasse com a participação
do Amigo do Homem. Segundo Odorico, enquanto o primeiro ratificava a existência do tal
partido, o segundo já apresentava os nomes dos que seriam seus líderes. A novidade agora era
o surgimento de um novo personagem naquele debate e que, após a deportação de García de
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Abranches, por um breve momento protagonizou alguns enfrentamentos com Odorico.
Tratava-se de Tiago Carlos de La Rocca, o Cavalleiro da Rocca, que, segundo Odorico,
estaria a dar vazão às ideias já apresentadas pelo Censor e o Amigo do Homem.
Sem entrar no mérito das denúncias feitas, Odorico limitou-se a repetir a tática de
atribuir suas origens aos que seriam “inimigos do sossego público, sedentos do sangue
brasileiro, desejosos de vinganças carniceiras”. Embora as referências diretas ao Censor,
Amigo do Homem e ao Cavalleiro da Rocca transparecessem na escrita de Odorico, a
insinuação era que os portugueses, de modo geral, seriam os grandes responsáveis por todo
aquele cenário. Para Odorico, aquele malvado intento ficava provado na ocasião em que o
comandante de Caxias, o Capitão Diogo Lopes de Araújo Sales, fora acusado de negligenciar
no exercício de sua função e com isso ter favorecido o desenrolar daquele mal que se formava
na Vila de Caxias. Odorico saiu em sua defesa e publicou alguns documentos que visavam
abonar a conduta de Diogo Sales, inclusive um abaixo-assinado constando 65 assinaturas de
pessoas que se manifestavam em desagravo daquele comandante, apontando-o como “pessoa
de muita honra e probidade, muito amante da nossa causa brasileira” (ARGOS DA LEI, nº 42,
07/06/1825, p. 2-3).
No esforço por provar a intenção desagregadora dos inimigos dos brasileiros natos,
Odorico partiu para o enfrentamento com La Rocca. As desavenças entre os dois se
estenderam por alguns números do Argos que publicava as intervenções de seu novo opositor,
para em seguida rebatê-las.
As reações ao Cavalleiro da Rocca não ficaram apenas por conta de Odorico. Uma
correspondência enviada por “Um anônimo enquanto não for preciso assinar”, criticava o fato
de que “indivíduos forasteiros” começassem a figurar de escritores no Maranhão. Se durante a
dominação portuguesa atuava o Conciliador, agora havia o Censor e um Cavaleiro andante
vindo da “pouco honesta Itália”. “Só pelo amor de Deus! Até um abelhudo estrangeiro se
mete a dar regras em Maranhão”. À afirmação feita pelo tal Cavaleiro de que nunca os
portugueses cometerem qualquer ato de hostilidade no Maranhão, extensamente replicou:
[...] supõe ter-se perdido a reminiscência e que já nos esquecemos daquela sempre
memorável e horrorosa mortandade do Jenipapo da que houve em Itapecuru-Mirim;
[…] dos inumeráveis presos que para a capital choviam, enviados de todos os
distritos por seus déspotas comandantes […]; das infinitas crueldades praticadas em
toda a província […]; do desterro de quatrocentos brasileiros, embarcados
miseravelmente, os quais, a não ser a comiseração do generoso português Garção,
morreriam à sede na viagem, antes de chegarem a Portugal, onde os têm acabado a
fome, as bexigas e a miséria.
[...] Não se lembra daquela infernal e sempre detestável presiganga, que de contínuo
estava cheia de brasileiros, máquina inventada e urdida pelos portugueses à sombra
do abominável governo então existente? Não se recorda daqueles pais de famílias
arrancados do seio de suas mulheres, filhos e parentes, avisados à véspera do
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embarque para atravessarem duas mil léguas do Oceano, entrando quatro
portugueses somente por vinganças particulares? Já se deslembra do enxame de
espiões e denunciantes, que aterravam esta cidade e província? (ARGOS DA LEI,
supl. nº 38, 24/05/1825, p. 1).

Para o autor, na mesma linha das ideias de Odorico, o esquecimento de La Rocca das
hostilidades praticadas pelos europeus indicava sua associação com a “facção portuguesa”. O
argumento reitera, mais uma vez, que o embate não girava em torno de serem os portugueses
favoráveis ou não ao imperador. A questão era na verdade uma disputa de posição junto a este
mesmo imperador. Nesse sentido, para aqueles homens, um imperador mais próximo dos
portugueses seria consequentemente mais distante dos brasileiros e vice-versa. Essa estratégia
dos europeus de aproximação com imperador por intermédio do afastamento dos brasileiros
natos, tida por comprovadamente verdadeira, era considerada um escândalo, já que os
brasileiros seriam “verdadeiros cidadãos desta terra”. Não se podia questionar o fato de que “o
nascimento dá direitos mais extensos e mais reconhecidos” (ARGOS DA LEI, supl. nº 38,
24/05/1825, p. 2).
Mesmo que não encontrasse sustentação legal, visto que a Constituição já havia
estabelecido as bases da cidadania brasileira sem considerar como determinante o ter nascido
em solo brasileiro ou português, a visão daquele autor revela uma percepção que também era
partilhada por tantos outros. No Maranhão, como já vimos, Odorico simpatizava com aquele
pensamento; no Rio de Janeiro, durante a Constituinte, aquele entendimento já havia sido
manifesto.
Conforme Andrea Slemian, depois que, em maio de 1823, o deputado da província de
Pernambuco, Francisco Muniz Tavares apresentou um projeto que pretendia estabelecer
critérios para definir quais dos nascidos em Portugal poderiam ser entendidos como
brasileiros, “iniciou-se, de forma acalorada, a discussão do projeto”. Durante os debates,
enquanto o deputado Carneiro de Campos afirmava que após “a insurreição do Brasil”,
dissolvido o “Pacto Social” que ligava todos a Portugal, não “é o lugar do nascimento por si
só o que constitui, a qualquer cidadão desta ou daquela Nação”, o deputado Antônio Carlos de
Andrada
marcava essa diferença ao afirmar que ‘a simples habitação no Brasil não faz[ia]
(sic.) brasileiro’, e que desde setembro de 1822 os ‘portugueses s[eriam] (sic.)
estrangeiros, e não cidadãos’. Justificava que seria ‘quase impossível em regra que
um português p[udesse] (sic.) amar de coração’ a Independência do Brasil, o que
implicava ‘a ruína da sua pátria de origem’ (SLEMIAN, 2006, p. 92).

Era justamente a falta de um verdadeiro sentimento de pertencimento ao Brasil que
deveria servir de empecilho aos nascidos em solo europeu. Assim, se aos “portugueses”
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questionava-se o direito de ser escritor público, não se concebia que o Cavalleiro da Rocca,
um “forasteiro”, estivesse a “abusar da paciência dos maranhenses”. Ao fazê-lo, supunha-se
que contava com o apoio e proteção de “centenares de portugueses, cordiais amigos de sua
pátria adotiva!” (ARGOS DA LEI, supl. nº 38, 24/05/1825, p. 2).
A resposta de La Rocca veio por meio de uma carta, publicada no Argos. Reclamava
contra a acusação que lhe faziam de ser pertencente ao “partido brucino” e que tivesse sido
um dos seus antigos “satélites e chefe dos lustrantes”. Apontava que da mesma forma que
Odorico asseverava a existência de uma “facção portuguesa” no Maranhão, ele o fazia em
relação a uma “republicana”, que seria composta por “doutores republicanos democráticos”
(ARGOS DA LEI, nº 42, 07/06/1825, p. 1-2). Este trecho, especificamente, foi recebido por
Odorico como uma ofensa direta aos “bacharéis”. Para Odorico, o ódio da facção portuguesa
aos bacharéis se explicava pelo amor destes à pátria e que antes da independência também
eram odiados por serem amantes da independência. Uma acusação tão grave como essa, da
existência de um partido republicano composto também por aqueles mesmos bacharéis, visto
que não podia ser provada, deveria resultar em grave punição para os caluniadores.
Havia um temor de que aquelas acusações pudessem resultar em perseguição aos
acusados. Odorico trazia à lembrança os casos de Pernambuco e Ceará onde o governo
brasileiro “tem obrado severamente contra os republicanos” (ARGOS DA LEI, nº 40,
31/05/1825, p. 2). O próprio jornal já havia divulgado aquelas notícias. O registro do
movimento do porto da cidade de São Luís, em 13 de maio de 1825, atestou a entrada do
Brigue Americano Tpy, que vindo do Ceará, trazia a notícia do fuzilamento de alguns homens
tidos por republicanos, “o padre Gonçalo Ignácio d'Albuquerque Mororó, o coronel João de
Andrade e o escrivão e deputado Francisco Miguel”. A informação dava conta ainda que
outros tantos estivessem próximos de receber a mesma capital sentença. Como se pode ver,
aquelas notícias alcançaram o Maranhão justamente num momento em que as denúncias de
republicanismo agitavam consideravelmente a província.
Em certa ocasião, o próprio Censor fez graves acusações a Odorico referindo-se a ele
como partidário das incendiárias ideias de Cipriano Barata. Chamou-o de “novo apóstolo do
alcorão do alado Barata”, que com a sua escrita deixava claro a todos “o espírito dominante de
sua doutrina perigosíssima” (CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 50). Num tom de ameaça,
afirmava que Odorico certamente aspirava “por ir fazer companhia ao corifeu Barata”
(CENSOR, nº 3, 08/02/1825, p. 47-50). Vale lembrar que, desde 17 de novembro de 1823,
Barata encontrava-se preso, a mando do próprio imperador, justamente por conta das ideias
que professava.
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A reação de Odorico foi imediata. “Que tenho eu que me denominem Barata, se nunca
pugnei em minha folha pelo governo republicano? Viva a liberdade, clamarei sempre”
(ARGOS DA LEI, nº 15, 22/02/1825, p. 4). Havia que se ter uma clara distinção entre o que
poderia parecer ser a “expressão da vontade geral” (ARGOS DA LEI, nº 20, 15/03/1825, p.
2), mas que, ferindo o real sentido da Liberdade que gozava a nação de valer sua vontade, não
passava do mais puro ato de rebeldia dos que faziam parte das “facções”.
No Argos, o tema da Liberdade foi tratado de maneira pormenorizada. Referenciando
Mirabeau como inspiração para aquele entendimento, dizia que algumas pessoas na província
confundiam “liberdade” com “república”, “como se não houvesse governos livres sem serem
republicanos”. A Liberdade, como um direito natural, encontrava limites no pacto social. Se
as leis sociais se sobrepunham às leis da natureza e da razão, no final das contas seriam elas,
as leis sociais, o “fiel intérprete da natureza e da razão”, enquanto o governo era encarregado
pela sociedade de estabelecer limites à liberdade. Liberdade não podia ser confundida com
“quimérica independência”, visto que a “ilimitada independência” era capaz de destruir a
sociedade (ARGOS DA LEI, nº 9, 04/02/1825, p. 5). Cuida em esclarecer o sentido que
atribui à palavra independência, para que não seja confundido com a Independência do
Brasil223.
Os levantes políticos que marcaram o nordeste do Brasil, em 1824, em especial a
província de Pernambuco, embora servissem de combustível para os críticos da soberania
popular, foram vistos por Odorico como uma prova de como a supressão da vontade da
maioria pode trazer resultados terríveis para a sociedade. Uma porção do povo quando se
revolta, não podia ser entendida como povo, mas sim como uma “facção, ainda mesmo
quando seja de grande número de sectários” (ARGOS DA LEI, nº 40, 31/05/1825, p. 2).
Nesse sentido, verifica-se que a concepção de maioria, para Odorico, não se limita à análise
da província de Pernambuco como um corpo social independente do restante do Brasil. Aqui,
vale muito mais a percepção dos interesses da sociedade como uma Nação, no sentido de uma
coletividade que abrangia toda a sociedade brasileira, e não somente uma província em
específico. Por esta razão, “os rebeldes de Pernambuco”, facção que eram, jamais poderiam
ser percebidos como representação da “vontade geral”, posto que haviam desprezado “o
Vê-se aqui a aplicação prática do que Poccock chamou de “linguagens de segunda ordem”: “As linguagens
são os objetos tanto quanto os instrumentos da consciência, e a linguagem pública de uma sociedade comumente
inclui linguagens de segunda ordem com as quais os atores comentam as linguagens que estão empregando.
Dependendo da medida em que isso acontece, a linguagem é objetivada como parte da situação prática, e um
autor executando um ‘lance’ em resposta a alguma necessidade prática pode não estar meramente usando alguma
linguagem de uma nova maneira, mas propondo que ela seja usada de uma nova maneira e comentando os usos
linguísticos de sua sociedade” (POCCOCK, 2013, p. 39)
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querer e a opinião da maioria do Brasil” e acabaram por se deixar “seduzir por ambiciosos,
que vivem dos bandos e partidos que alevantam para dilacerarem o seio da pátria” (ARGOS
DA LEI, nº 18, 08/03/1825, p. 3).
Por tudo isso, tal como fizera com García, Odorico não deixou as acusações de La
Rocca sem resposta. Em “Reflexões à cerca do Discurso Polêmico dedicado aos habitantes do
Maranhão pelo Cavalleiro de Rocca”, Odorico tratou de rebater, de uma vez por todas, as
afirmações feitas por aquele escritor. Dos oito pontos apresentados pelo Argos como respostas
a La Rocca, destacam-se os números 1º e 7º. Em relação ao primeiro, “O republicanismo foi e
é a causa primitiva de todos os desastres do Brasil”, dizia não poder negar que o
republicanismo havia provocado “cenas de horror e de sangue” em alguns lugares como, por
exemplo, em Pernambuco e no Ceará, todavia, cenas iguais também haviam sido vistas em
outras regiões do Brasil, embora por outras razões: “Na Bahia, correu sobejo sangue, houve
roubos, houve insultos, ardeu tudo de alto a baixo no fogo da mais cruenta guerra; e, longe de
ser isto proveniente do republicanismo, emanou da pertinácia portuguesa em querer dar ferros
ao Brasil”. Em Pernambuco também teria havido atentados promovidos pelos mesmos
motivos, e no Pará haviam sido mortos mais de duzentos e cinquenta brasileiros que estavam
aprisionados no porão de um navio posto à pique, obra da “facção portuguesa que enraivada
contra os independentes” (ARGOS DA LEI, nº 41, 03/06/1825, p. 2). No que tange ao
segundo, “que deviam ser desarmados tanto os portugueses quanto como os brasileiros porque
uns e outros defenderam a Constituição [Portuguesa]”, Odorico diz que os maranhenses
“abraçaram e amaram” a Constituição portuguesa enquanto esta era a vontade da maioria dos
brasileiros, da mesma forma que a rejeitaram quando esta mesma maioria assim o decidiu,
diferentemente dos portugueses que mesmo depois da chegada de Cochrane ainda teriam se
rebelado contra o Imperador. Assim, perguntava-se: “não deve o governo brasileiro fiar mais
dos que nasceram nesta região?”. O interesse de Portugal ainda estava vivo, por isso a cautela
devia ser mantida. Isso não significava agressão aos portugueses, mas sim “combater a
opinião dos que asseveram que eles são mais fiéis súditos do que somos os brasileiros natos”
(ARGOS DA LEI, nº 41, 03/06/1825, p. 3). Ver-se, mais uma vez, que o discurso antilusitano
era costurado de razões que embora antagônicas se fundiam na hora da acusação. Ao mesmo
tempo em que os portugueses seriam propensos a uma reunião com Portugal, eles estariam
querendo figurar de ser mais fiéis ao imperador do que os naturais.
Como já referido anteriormente, o cenário político no Maranhão era, em princípios de
1825, ainda de muitas incertezas. O organograma do poder da província estava ainda por ser
definido. A grande maioria dos que estavam à frente da administração da província, em
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especial o governador, era composta de interinos. Em um plano mais geral, a geografia
política do Brasil ainda via a região norte com a pecha de insurgente. Não fazia muito tempo
que a Confederação do Equador abalara o pouco de estabilidade que algumas províncias
começavam a esboçar no pós-adesão. Tratar de soberania popular neste contexto de profunda
indefinição política era de fato um risco. Em razão disto, era oportuno estabelecer uma
distância entre o que Odorico chamou de “facção” e “vontade geral”.
Nos textos de Odorico é possível ver sua preocupação em definir o povo sempre como
um corpo social amplo, que se movia pela vontade da maioria. O contraponto deste povo seria
exatamente os interesses pessoais, de grupos específicos que ansiavam pelo poder. As
facções, portanto, não deveriam ser confundidas com o povo, visto que este último pensa os
interesses da nação coletivamente, enquanto que aqueles se levantavam contra a coletividade.
“A má-fé dos escritores absolutistas faz que eles confundam as facções com a vontade geral”
(ARGOS DA LEI, nº 18, 08/03/1825, p. 3).
Essa dicotomia entre os interesses da coletividade e os de grupos específicos é que,
aos olhos de Odorico Mendes, possibilitavam um paralelo entre os democratas e os críticos
dos governos constitucionais. Em ambas as modalidades, suprimia-se a felicidade da nação, e,
portanto, distanciavam-se dos princípios que norteavam a Constituição brasileira.
Odorico adotava um discurso de oposição às extremidades políticas que, a seu ver,
eram sempre nocivas ao povo, fosse o absolutismo, o republicanismo ou a democracia:
Brasileiros, não nos entreguemos nas mãos da anarquia e da guerra civil, tentando
fazer mudanças na nossa forma de governo. Juramos a Constituição, que é um meiotermo entre a dura e absoluta vontade de um Rei e o furor e desordens da
democracia e vede que é tão criminoso quem propaga o republicanismo, como quem
se transvia a ponto de se ir acolher debaixo das asas do poder absoluto (ARGOS DA
LEI, nº 20, 15/03/1825, p. 2).

Não se pode perder de vista que estas discussões que, direta ou indiretamente,
tratavam sobre formas de governo estavam intrinsecamente ligadas à própria licitude da causa
independente. Portugal, que ainda não reconhecera a independência, estava, pelo menos no
entendimento de Odorico e seus interlocutores, à espreita, aguardando uma brecha para
colocar em marcha seu plano de recolonização. Desta forma, atento a estas possibilidades, o
Argos estabelecia que o único caminho seguro para garantir a estabilidade e paz social era
aquele pautado pelos ditames constitucionais, ou seja, pelos “princípios liberais”. A
democracia, em contrapartida, marcada pela falta de coesão, ao promover o retalhamento da
sociedade em vários partidos, facilitava qualquer projeto de reconquista por parte da
metrópole. Igualmente prejudicial ao sistema independente era o absolutismo, visto que
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qualquer inclinação nesse sentido acabava por “justificar os pretensos direitos que sobre o
nosso território quer ter Portugal” (ARGOS DA LEI, nº 20, 15/03/1825, p. 3).
Maria Odila Leite da Silva Dias já destacou que muitos dos homens que, no início do
século XIX, se propuseram a pensar a construção da Nação, a exemplo de Odorico Mendes,
apesar da existência de muitas ideias sonhadoras e utópicas, também tiveram suas atuações
marcadas por discursos que aliavam posturas exaltadas a convicções mais, “dotadas de um
senso arguto da realidade”, como as que se pode verificar numa correspondência de José
Bonifácio a Domingos de Souza Coutinho, em 1813, “[...] amalgamação muito difícil será a
liga de tanto metal heterogêneo. Como brancos, mulatos, pretos livres e escravos, índios, etc.
etc., em um corpo sólido e político” (apud DIAS, 2005, p. 24). Há nas palavras de Bonifácio
uma aproximação muito estreita com os argumentos usados por Odorico para justificar sua
recusa à ideia de democracia. Em lugares como o Brasil, afirmava, os desmandos da
democracia se tornavam ainda mais nocivos por conta do conjunto específico de “princípios
lutadores e heterogêneos”, como o regime escravista, a dimensão do território nacional e a
“grande quantidade de homens criados com ideias diametralmente opostas” (ARGOS DA
LEI, nº 16, 01/03/1825, p. 3).
Para Odorico, no Brasil, o princípio da soberania popular não podia ser apontado
como a razão para as muitas desordens que estavam acontecendo. Segundo ele, a culpa recaía
sobre as ações promovidas pelos “partidistas de Portugal” e pelos “aferrados e revoltosos
democratas”. Acreditava que na democracia a inveja estava acima das virtudes, portanto os
desmandos da democracia não podiam ser considerados como sinônimos de vontade popular.
Assim como devemos clamar contra audaciosos democratas, que não atendem às
circunstâncias da pátria, devemos também zombar e escarnecer dos escritores que
vão aparecendo no Brasil, os quais propagam ideias contrárias ao nosso governo
constitucional, metendo a ridículo o luminoso princípio da soberania do povo;
princípio sem cujo reconhecimento não existem governos verdadeiramente legítimos
(ARGOS DA LEI, nº 16, 01/03/1825, p. 3).

Afirmava que a estratégia dos inimigos da independência era confundir os brasileiros.
Ao associar a soberania popular às desordens existentes no Brasil e ainda reputar os
brasileiros de republicanos, “quer[iam] acusar os independentes verdadeiros de republicanos,
de inimigos do Imperador, a quem eles escarneciam, a quem chamavam Imperador dos
macacos, a quem enforcavam em suas orgias embriagadas em figura de um boneco” (ARGOS
DA LEI, nº 35, 06/05/1825, p. 4). Ora, insistia, se a soberania não residisse sobre o povo,
onde resultaria a legalidade desse mesmo povo para promover qualquer mudança na forma
que é governado? Como poderia romper com Portugal e estabelecer um novo sistema sob a
liderança de d. Pedro? Questionar a soberania do povo era, na visão de Odorico, o mesmo que
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negar a sua liberdade de decidir pela melhor forma de governo que lhe parecesse. Acusava o
Censor de querer provar a ilegitimidade do grito de independência declarado pelo povo ao
romper os laços com sua antiga metrópole.
Se considerada a máxima, atribuída por Odorico a alguns portugueses, de que a
legitimidade de d. Pedro era garantida pelos vínculos sanguíneos com seu pai, haveriam de
permanecerem estabelecidos os laços políticos entre Brasil e Portugal, o que, por conseguinte,
colocaria em xeque a própria legalidade da ruptura. Por esta razão, Odorico denunciava:
alguns escritores vão aparecendo, e têm suas obras corrido todo este império, os
quais asseveram que S. M. I. e C. é soberano legítimo do Brasil, como herdeiro dos
seus maiores. Isto só basta para ao claro conhecermos que esses borradores de papel
levam o fito em alguma oculta insídia, e nada menos, talvez sejam agentes dos
absolutistas Portugueses, a quem muito importa que circulem pelo Brasil tão
desorganizadoras ideias (ARGOS DA LEI, nº 17, 04/03/1825, p. 5).

Verifica-se que para Odorico não restavam dúvidas de que a legitimidade do governo
de d. Pedro estava sustentada na “soberania do povo”. Qualquer intento de ligá-lo à herança
do trono português era rebatido com veemência. Como poderia ser herdeiro de um rei que,
além de ainda estar vivo, havia perdido o direito de governar sobre o Brasil desde o momento
em que o povo decidiu livrar-se do jugo português? Desta forma, a vontade soberana do povo,
que movido pela sua “natural e plena liberdade”, fora quem definira as leis que legitimavam a
autoridade de d. Pedro sobre o governo do Brasil. “O imperador é um soberano conforme a
lei, porque os Brasileiros assim o queremos e o devemos querer” (ARGOS DA LEI, nº 17,
04/03/1825, p. 5).
No artigo chamado “O POVO SOBERANO”, Odorico fez um paralelo entre o que
estabelecia a Constituição e o que vinha sendo divulgado por alguns escritores públicos que
ele acusava de serem partidários do Absolutismo. A veia central da argumentação de Odorico
foi apresentar a Constituição como a instituição responsável por garantir as regras do jogo
político. Assim, sua concepção de soberania popular sustentava-se no entendimento de que a
própria Carta constitucional era reconhecedora desta soberania do povo e que este mesmo
povo, como um corpo social, concedera, por sua própria vontade, o poder de governar às duas
câmaras e ao Imperador. Nessa perspectiva, estava convencido de que somente os que se
deixavam levar pelas ideias absolutistas, amparadas numa crença de privilégios concedidos
por Deus a algumas poucas famílias do mundo, poderiam ser contrários à noção da soberania
assentada no povo. Era, portanto, o povo, aqui percebido como sinônimo de Nação, quem
alçava os governantes ao poder e quem, pela própria natureza dessa soberania, estabelecia os
limites desse mesmo poder. Um acordo fora selado e dele fazia parte o povo, o corpo
legislativo e o Imperador, “que não nega aos brasileiros essa soberania”. Esse acordo foi
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chamado de “pacto social”. Não à toa, Odorico já avisara, de antemão, que para dissertar a
este respeito, fazia uso “das ideias dos grandes mestres; que de nada pode esperar o público,
pois a pobreza dos meus conhecimentos e[ra] bem notória”224 (ARGOS DA LEI, nº 18,
08/03/1825, p. 3-4).
Para Odorico, o “princípio da Soberania Popular” era sempre atacado pelo Censor, que
usando de truques retóricos tentava ludibriar o leitor fazendo-o crer que considerar válida essa
máxima era o mesmo que se opor à autoridade do Imperador. De fato, diferentemente do que
defendia Odorico, para quem a legitimidade da governança de d. Pedro não consistia em ser
ele sucessor de D. João VI, mas sim na soberania estabelecida pela lei e pelos brasileiros,
García de Abranches entendia que este pensamento não passava de um desatino. Para ele,
representante de um grupo que não necessariamente constituído apenas de nascidos na
Europa, d. Pedro era muito mais do que a simples conformação da vontade dos cidadãos
brasileiros, era sim um “príncipe de sangue e legítimo herdeiro do Trono”, “um Imperador
legítimo por todos os títulos” e era justamente nesse ponto que a América espanhola se
diferenciava do Brasil, de sorte que nas suas repúblicas independentes ou ainda nos seus
imperadores constituídos entre os cidadãos estava assentada a causa de sua “desesperação e
desgraça” (CENSOR, nº 07, 24/03/1825, p. 122-123). Dizia não conceber a ideia de um futuro
para o Brasil que fosse distante da figura do Imperador: “não há salvação”.
Este literato perturbador e antissocial, que diz em seu nº 17 que o Imperador só tem
legitimidade de direito ao Império, não por ser filho do Senhor D. João 6ª, nem por
ser do antigo Tronco da Casa de Bragança, mas sim porque ele Argos e os seus
amigos lhe fizeram esse favor (mas não os brasileiros honrados e de bem, que não
dizem tal). [...] Daqui se pode inferir, que o Argos e os seus amigos, em vendo que o
Imperador não anda a seu jeito (pois vemos que nenhuma coisa boa lhes agrada)
pode-lhes dar na cabeça, assim como fizeram esse obséquio ao Senhor Dom Pedro
de Alcântara de lhe darem a Coroa, tirar-lha também quando lhe parecer, e darem-na
a algum dos netinhos do Bruce, ou a quem mais lhes agradar. Pode haver um arrojo
e audácia semelhante!! (CENSOR, nº 07, 24/03/1825, p. 121).

Odorico rebatia. Afirmava que o próprio Imperador se orgulhava de ter no povo a
fonte de seu poder. Insistia que se a raiz do poder imperial não estivesse firmada no corpo da
nação, não haveria uma sustentação válida para qualquer pretensão de legitimidade do grito
de liberdade que o Brasil proferira em desfavor de sua antiga pátria mãe. “Se o povo não fosse
soberano, debalde buscaríamos razões que justificassem a nossa independência” (ARGOS DA
LEI, nº 35, 06/05/1825, p. 3). O raciocínio obedecia à lógica de que se a soberania não estava
no povo, e sim no Rei, não havia qualquer razoabilidade para anuir aos súditos se rebelarem
contra a autoridade real. Portanto, para Odorico, somente aos portugueses e aos partidários da
224
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manutenção do domínio de Portugal sobre o Brasil interessaria questionar o princípio da
soberania popular 225.
Dizia estar em curso um plano arquitetado pelos inimigos do Brasil para criar um
ambiente de instabilidade, e parte da estratégia era exatamente espalhar ideias como a de uma
legitimidade herdada. Lembrava que a prática de gotejar princípios que aos poucos eram
capazes de provocar profundos males em uma sociedade já havia sido experimentada em
outros momentos da história, a exemplo do que faziam os “gazeteiros absolutistas” que, em
Portugal, “liberalizavam muito, mas iam tateando e arriscando algumas proposições de
servilismo”, o que acabara favorecendo o avanço dos anticonstitucionais. Em razão disso,
pregava a necessidade de os brasileiros estarem sempre alerta a estas pregações falsas que
tinham como motivação oculta promover o discurso da união entre o Brasil e a seu antigo
senhor. “Se os tais acharem brecha, vê-los-emos tirar a máscara, e aparecer com toda a
hedionda caterva de princípios antiliberais, hedionda” (ARGOS DA LEI, nº 17, 04/03/1825,
p. 5).
Atento às mudanças em curso no plano geopolítico da Europa e da América, entendia
que o sentido da palavra “legitimidade”, tal qual era reclamado pelos governos absolutos que,
de forma “ruinosa e sanguinária”, atribuíam a ela um significado restrito às monarquias
absolutistas, não era compatível com o cenário de mudanças dos últimos tempos. Teria sido
com base neste pensamento, que várias tropas estrangeiras haviam, há pouco, invadido a
Espanha e derrubado a sua Constituição. Em contraposição a esta ideia que favorecia tão
somente a visão “criminosa” dos que tentavam impedir que o “povo” pudesse se “levantar
contra seu soberano”, apresentava o “sentido próprio” da palavra, em que para ser
considerado “legítimo” bastava tão somente “ser conforme a Lei”. Para Odorico, as palavras
precisavam dialogar com o contexto de transformações que mundo experimentava naquele
momento. Sua compreensão sobre os movimentos que os sentidos das palavras possuíam ao
longo da História, acabaram por levá-lo a conjecturar que todo o esforço por uma
ressignificação do conceito de legitimidade poderia resultar em algo vão, de modo que talvez

Importa ressaltar que as referências de Odorico à “soberania popular” devem sempre ser vistas dentro dos
limites de sua compreensão do que vinha a ser “povo” que, nesse momento, até se confunde com a sua ideia de
“nação”. Como já destacado anteriormente, não há qualquer esboço de inclusão das categorias sociais como
“pobres”, “pretos”, “mulatos” e “índios”. Todavia, no pacto social que se estabelecia entre Imperador, Povo e a
câmaras legislativas, era este povo, enquanto “corpo social”, o elemento mais importante. Por fim, ao mesmo
tempo em que Odorico conferia ao “povo” uma significativa importância para o jogo político, suas constantes
ressalvas à vontade da maioria expressam sua clara preocupação em desvincular de suas ideias as acusações de
defender princípios da democracia. Cf. Argos da Lei, nº 18, 08/03/1825.
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fosse melhor pensar um novo termo e deixar aquele outro para os que dele tomaram posse e
tinham por propriedade exclusiva (ARGOS DA LEI, nº 17, 04/03/1825, p. 5).
Oportunamente, a fala de Odorico nos remete a uma constatação interessante. Nos
últimos anos, os estudos sobre o universo da linguagem têm avançado no sentido de entendêla como algo vivo. A língua, portanto, suscetível a mudanças e adaptações provocadas pelo
contexto na qual está inserida, também promove mudanças nesse mesmo contexto. Há uma
circularidade constante entre um e outro, estabelecendo assim uma nova configuração capaz
de suscitar novas questões que, em contrapartida, provocam a necessidade de novas formas de
compreensão e explicação da realidade posta. Conforme afirmou Poccock, “As novas
circunstâncias geram tensões nas velhas convenções, a linguagem acaba sendo usada de novas
maneiras, ocorrem transformações na linguagem em uso, e é possível imaginar esse processo
conduzindo à criação e à difusão de novas linguagens” (2013, p. 76). Não deixa de ser curiosa
a percepção de Odorico sobre a relação entre os conceitos e os contextos, ainda no início do
século. Em razão disso, afirmava: “Esta palavra legitimidade, enfim, anda já tão
desacreditada, que, para a acepção que ela tem naturalmente, era útil buscarmos outra, e
deixarmos por inteiro ao congresso-diabólico, chamado Santa-Aliança, a sua palavrinha do
peito” (ARGOS DA LEI, nº 17, 04/03/1825, p. 6).
Interessante observar como Odorico sabia se movimentar com destreza pelo complexo
universo linguístico que marcava aquele período específico da política brasileira. Em
“Resposta à carta que contra o Argos vem no nº 12 do Amigo do Homem”, ao rebater as
acusações de ser contrário aos naturalizados e de ser favorável ao impedimento destes
ocuparem os empregos públicos, Odorico, como já fizera em outras ocasiões, dizia mais uma
vez que não tratava todos os portugueses da mesma maneira, posto que havia exceções. Ao
trecho da carta que questionava “acaso estes empregados públicos (fala dos europeus) nunca
foram constitucionais, ou trarão na fronte algum signo característico, por onde se afiance a
sua devoção à causa do Brasil, com ódio implacável à sua verdadeira pátria?”, respondeu
dizendo que a “verdadeira pátria dos nossos irmãos adotivos” não era Portugal, mas sim o
Brasil, “pois no Brasil é que eles são cidadãos”. De modo que, se tomassem Portugal por sua
“verdadeira pátria”, eram definitivamente inimigos do Brasil, pois “estamos em guerra com os
Portugueses”. Ali, Odorico recorria à definição de pátria desenvolvida por Volney - para
quem “pátria é a comunhão de cidadãos que, reunidos por sentimentos fraternais e por
necessidades recíprocas, de suas forças respectivas fazem uma força comum, cuja reação
sobre cada um deles toma o caráter conservador e benéfico da paternidade” (ARGOS DA
LEI, nº 12, 15/02/1825, p. 6). Note-se que o uso dos termos “europeus”, “naturalizados”,
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“irmão adotivos” e “portugueses” em sentidos que ora se comunicam, ora se antagonizam,
revelam a complexidade deste universo linguístico. Especificamente nesta carta, “europeus”,
“naturalizados” e “irmãos adotivos” eram cidadãos, cuja pátria era o Brasil; em contrapartida,
“portugueses” eram os inimigos, o lado de lá de uma guerra que estava em execução.
No plano geral, por trás de toda a discussão sobre soberania, legitimidade,
representatividade, havia uma questão de natureza político-diplomática que precisava ser
resolvida: o reconhecimento do Brasil como país independente, tanto por parte de sua antiga
metrópole como pelos outros grandes governos do mundo. Esse foi, sem dúvida, um passo
importante na consolidação dos projetos da nova Nação, que enquanto não acontecia deixava
em aberto uma série de questões que precisavam ser rapidamente definidas, se não em termos
práticos, pelo menos em matéria de conjecturas. A manutenção daquele estado de incertezas
era, na visão de Odorico, prejudicial não apenas para o Brasil e os brasileiros, mas também
aos próprios súditos portugueses, visto que estes últimos encontravam na resistência da coroa
portuguesa um alimento para os anseios de ver os brasileiros novamente escravizados, “o que
por força da[va] causa à desordem” (ARGOS DA LEI, nº 13, 18/02/1825, p. 4).
Nesse sentido, a análise dos escritos de Odorico Mendes permite encontrar pelo menos
duas situações, aparentemente contraditórias, que servindo como um catalisador das
rivalidades entre “brasileiros” e “portugueses”, alimentavam uma constante onda de boatos e
acusações que no dia-a-dia ganhava mais força quando ventiladas: primeiro, a existência de
uma missão portuguesa de recolonização do Brasil; segundo, o reconhecimento da
independência já ter sido alcançado ou estar prestes a sê-lo, tanto da parte dos Estados Unidos
e outros governos da Europa, quanto de Portugal.
O primeiro capítulo deste trabalho já fez algumas considerações a respeito dos efeitos
catastróficos dos boatos que, entre o final de março e o começo de abril de 1824, foram
espalhados pela cidade de São Luís de que tropas portuguesas estariam prontas a invadir o
Brasil. Como já referido, o Conselho Militar da Província, reunido em 29 de março, temendo
a possibilidade de a invasão acontecer pela capital do Maranhão, visto a fragilidade de suas
defesas, determinou entre outras coisas a imediata correção das falhas na segurança 226.
Daquelas medidas, resultaram os controversos Bandos de 1º e 2º de abril. Miguel Bruce, então
presidente da junta provisória que governava a província, registrou que, mesmo sem se ter
certeza de sua veracidade, a notícia rapidamente se espalhou (BRUCE, 1826). A mesma junta
em ofício enviado ao Ministério dos Negócios do Império comunicou a dimensão do efeito
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daquelas notícias no ânimo de alguns soldados que passaram a planejar um ataque surpresa
aos nascidos na Europa 227.
Todavia, a preocupação em torno de uma possível invasão portuguesa para reconquista
do Brasil não ficou restrita a 1824 e tampouco ao plano dos boatos. Não obstante Gladys
Ribeiro (2002, p. 81) destacar que, na prática, “a guerra parecia distante”, o governo imperial
não apenas considerava válida a preocupação, como adotou medidas preventivas. O decreto
de 27 de janeiro de 1825, dada a “urgente a necessidade de conservar o Exército em pé de
guerra”228, ordenava a manutenção do serviço dos voluntários, reafirmando conveniência de
que as defesas brasileiras permanecessem em estado de alerta até que a independência fosse
reconhecida.
Este estado de incertezas também ganhou voz junto à imprensa do Rio de Janeiro.
Logo na edição de 25 de fevereiro de 1825, o Despertador Constitucional Extraordinário,
após publicar a íntegra do decreto de 27 de janeiro, trouxe uma Proclamação aos “cidadãos
voluntários” que serviam no Exército. O texto lembrava que aqueles soldados haviam se
apresentado voluntariamente para compor as forças armadas em defesa da “Justa Causa,
enquanto ela não terminasse” e diante do fato de o fim não ter sido ainda alcançado,
conclamava a todos que dessem continuidade aos serviços. A “nuvem” que nos últimos anos
“não deixou resplandecer”

a

glória daqueles

soldados,

precisava

ser

dissipada

(DESPERTADOR CONSTITUCIONAL..., nº 4, 25/02/1825, p. 1-2).
O Diário Fluminense, por sua vez, ainda que indiretamente, nas edições de 19 e 21 de
abril daquele mesmo ano, também tratou sobre o tema quando publicou extratos do nº 49, de
janeiro de 1825, do periódico Padre Amaro, que era publicado em Londres nos anos de 1820.
A ideia do texto era “lançar uma vista sobre o quadro da progressiva prosperidade do Brasil”
a partir de um paralelo do que era o início de 1824 e o que se apresentava agora em princípios
de 1825. Depois de exaltar a maneira como o país, sob “a energia do Imperador e pelas sábias
medidas do seu Conselho”, havia superado o estado de calamidades e discórdia do primeiro
momento, para alcançar a condição de “um Estado livre e independente, fortemente
constituído e sabiamente governado”, perguntava quem poderia se colocar à frente do Brasil
para impedir a sua marcha. “Será porventura o Governo Português? Será a Santa Aliança?
Será a Inglaterra? Serão os Estados Unidos do Norte da América?”
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Na verdade, apesar das referências aos outros poderes, o objetivo era discorrer sobre a
incapacidade do governo português de promover qualquer intento de reconquista dos seus
direitos sobre o Brasil. Sendo “um dos países mais pobres, mais dependentes e mais mal
governados da Europa e, além disso, a duas mil léguas de distância”, não teria a menor
condição de fazê-lo. Três coisas faltavam a Portugal para que pudesse recuperar sua
autoridade sobre a antiga colônia, “a 1ª dinheiro, a 2ª dinheiro e a 3ª dinheiro” e isto estava
longe de ser alcançado, posto que “a maior parte do dinheiro que se tem podido realizar à
força de empréstimos e de empenhos, apenas serviu para armar e desarmar fragatas velhas no
porto de Lisboa” (DIÁRIO FLUMINENSE, vol. 5, nº 85, 19/04/1825, p. 339-340).
Todavia, as críticas do Padre Amaro não se limitaram a tratar dos infortúnios materiais
do governo português, mas também sobre o próprio fundamento do direito que aquele país
alegava ter sobre o Brasil, “o direito de descoberta” e o “direito de possessão durante 300
anos”. Para o periódico inglês, a relação devia ser percebida dentro de uma reciprocidade, em
que tanto Portugal quanto o Brasil tinham direitos que precisavam ser considerados, afinal de
contas, diante dos direitos reclamados por Portugal, o Brasil também tinha adquirido direitos
junto a Portugal, “o de ser governado, o de ser defendido por ele, o de lhe ser administrada a
justiça, assim como as suas alfândegas, o seu ouro, os seus diamantes, o seu pau-brasil, &c.”.
Diante de tudo isso, ao invés de qualquer plano de reconquista de direitos, caberia a Portugal
agir de maneira sábia e prontamente tirar o melhor proveito da situação. O ponto de partida
deveria ser o reconhecimento da independência do Brasil e, a partir de então, buscar
estabelecer um acordo comercial que fosse vantajoso para ambos os países. Nesse acordo, em
que Portugal se mostraria “generoso sem dar nada”, as vantagens seriam compensatórias
(DIÁRIO FLUMINENSE, vol. 5, nº 87, 21/04/1825, p. 348).
Ainda segundo o jornal, o tempo mostrava-se como o verdadeiro inimigo de Portugal.
À medida que os anos passavam, ficava cada vez mais latente a capacidade do Brasil de
superar suas dificuldades, o que diminua gradativamente o poder de negociação do governo
português: “há dois anos Portugal poderia ter obtido tudo do Brasil; o ano passado muito; este
ano bastante; para o ano que vem muito pouco ou talvez nada”.
Era isso ou dar continuidade ao malfadado projeto de reconquista, ironizado na forma
de um diálogo:
Mas ainda quando contra o vento e a maré algumas dessas embarcações chegassem a
qualquer parte do Brasil, o mais que poderiam fazer seria gritar por uma buzina “Oh
lá da Praia Grande deixai-me saltar em terra porque este país pertence a Portugal, e
em virtude do direito divino e da constituição do Arcebispado de Évora há de ser
governado como bem agradar ao Pamplona, ao Barrão Intendente Geral da Política e
ao Cardeal Arcebispo Ministro da Justiça. Deixai-vos governar por tão bons
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senhores e submetei-vos a tão suave jugo; apressai-vos a participar conosco da
felicidade pura que fraternalmente vos oferecemos e de que felizmente gozamos”. “A generosidade, generosidade e meia (responderão de terra, também por buzina)
somos muito bons irmãos para não vos privar de tantos bens temporais e espirituais;
maiores em número caber-nos-ia maior porção na felicidade, que tão generosamente
quereis repartir conosco; guardai-a toda para vós; somos muito agradecidos, mas
pouco interesseiros. Reconhecei a nossa Independência, gozai da que tendes, ou da
que podeis ter, e depois amigavelmente trataremos de estabelecer interesses
recíprocos, porém nunca comunhão social. Partez... bom Voyage..... (DIÁRIO
FLUMINENSE, vol. 5, nº 87, 21/04/1825, p. 348).

Apesar de o texto do Padre Amaro traçar um perfil negativo do governo Português, a
quem, na pessoa do ministro da Guerra e Marinha, conde de Subserra, Manuel Inácio
Pamplona Corte Real, chamava de “mentecapto”, não é possível estabelecer uma similaridade
com as ideias defendidas por Odorico Mendes, não obstante também visse Portugal sob uma
perspectiva negativa. Se a centralidade da escrita do Padre Amaro se sustentava na negação
das condições materiais de Portugal de fazer valer o seu direito de conquista, para Odorico a
questão devia ser vista sob outro prisma. Primeiro, era indiferente serem verdadeiras ou não
as notícias sobre as pretensões portuguesas de invadir o Brasil e, segundo, não lhe agradava o
discurso de que Portugal não tinha condições de colocar em execução o plano de reconquista.
O Argos da Lei considerava prejudicial à consolidação do sistema político brasileiro a
sustentação deste argumento, posto que colocava em estado de letargia as defesas do Brasil.
E, por fim, a própria interpretação sobre o “direito de conquista” também era vista de modo
diferente por Odorico. Vejamos.
Sobre a questão em torno de uma possível investida portuguesa contra o Brasil,
Odorico, em resposta a uma carta que foi publicada no Amigo do Homem, dizia ao “brasileiro
postiço”, que em sendo verdadeira a falta de recursos para Portugal invadir o Brasil, a simples
ideia já provocava incômodos. Defendia que os brasileiros estivessem sempre em alerta, pois
a guerra permanecia em aberto, especialmente pelo fato de não terem ainda reconhecido a
independência, fato que, a seu ver, atrasava a “nossa marcha” (ARGOS DA LEI, nº 12,
15/02/1825, p. 6). Essa visão, aliás, sustentava os argumentos de Odorico contra a presença de
“europeus” nas guardas cívicas. Se em algum momento as intenções de reconquista fossem
postas em execução, este projeto seria muito facilitado caso encontrassem os europeus das
províncias, em especial no Maranhão, com armas nas mãos. Entendia que se de algum modo
tivessem que dar armas a alguns europeus, estes deveriam sempre compor os batalhões
formados por maioria de brasileiros natos. O perigo de ver os europeus com armas nas mãos
era, para Odorico, o risco que uma guerra civil reacendida por aqueles que buscavam a
vingança.
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Percepção semelhante dos riscos de um discurso que menosprezava as forças bélicas
portuguesas e que poderia possibilitar um descuido por parte das defesas brasileiras, foi
também compartilhada pelo jornal Estrela Brasileira, do Rio de Janeiro. Em extratos
publicados pelo Argos da Lei é possível ver como o jornal reagiu às notícias recém-chegadas
que denunciavam a tentativa do governo português de intentar “sujeitar por força seus
vassalos rebelados do Brasil”. Portugal estava a fazer “grande preparativos contra este país” e
“duvidar disto não e[ra] razoável”. A justificativa de que a agitação política pela qual passava
Portugal seria empecilho para qualquer tentativa de restauração do Brasil era rebatida pela
Estrela que dizia ser justamente uma incursão contra a antiga metrópole a possibilidade de
Portugal “por as coisas em sossego” (ARGOS DA LEI, nº 34, 03/05/1825, p. 1).
O texto rebatia as falas do “Curioso”, que numa correspondência enviada ao jornal
colocava em dúvidas a capacidade portuguesa de por em execução um projeto restaurador.
Para “o Curioso”, ainda que Portugal contasse com uma tropa de 30 mil homens, era mais do
que certa a impossibilidade de alcançar êxito numa possível invasão ao Brasil. O Estrela
taxava de ridícula essa afirmação, não apenas pelo fato de o litoral brasileiro não ter
condições de repelir um ataque português, mas também porque caso a invasão acontecesse,
aqueles agentes encontrariam um Brasil dividido por uma “guerra civil” que opunha
brasileiros e portugueses, sendo que estes últimos contavam ainda o apoio de “amigos e
partidistas, não só entre seus compatriotas mas ainda entre os mesmos brasileiros” (ARGOS
DA LEI, nº 34, 03/05/1825, p. 2).
De mais, supondo que Portugal invade o Rio de Janeiro com um exército de 12U
[sic] homens, por exemplo, onde estará para ele a dificuldade de o recrutar todos os
anos com 5 ou 6U [sic] homens? Porém, dirá o Curioso, a nossa Esquadra bloqueará
o ponto onde estiver o inimigo e assim impedirá cheguem reforços; como fazia a
Esquadra Inglesa que bloqueava o Egito. Mais devagar Sr. Curioso, era necessário
que para isso tivésseis a superioridade marítima, e é precisamente o caso em
questão.

Na sequência do texto, o Argos da Lei ainda publicou uma correspondência, que
aparentemente também fazia parte do extrato da Estrela Brasileira. Na mesma linha das
ideias que rechaçavam as afirmações do “Curioso”, essa carta reafirmava a importância dos
brasileiros se manterem atentos, “firmes nos seus postos”, para o caso de que seus inimigos
chegassem “de improviso”. Considerava óbvio que Portugal ainda não houvesse feito seu
“último esforço” para reaver o Brasil: “não reconhecemos país algum que fosso disposto a
largar inteiramente colônias tão ricas antes de ter perdida toda e qualquer esperança de
renovar a peleja com a melhor aparência de sucesso”. Lembrava que o Brasil possuía
especificidades que poderiam favorecer os intentos portugueses, como a distância entre as
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províncias que sem comunicação, poderiam ser atacadas sem que pudessem pedir socorro às
outras. Deste modo, ratificava a necessidade dos brasileiros se manterem atentos e que não
dormissem “nos embalos da ideia que qualquer expedição lusitana por ser 'desesperada'
tornar-se-á impossível” (ARGOS DA LEI, nº 34, 03/05/1825, p. 2-3).
Como se pode ver, havia uma semelhança entre a maneira como o Argos da Lei e o
Estrela Brasileira faziam a leitura do momento político que Brasil e Portugal viviam, mas
também é possível ver como este olhar se distanciava das observações feitas pelo Padre
Amaro. Entretanto, como dito anteriormente, não apenas nesse ponto os periódicos
maranhense e londrino caminhavam por vias diferentes de interpretação. O Padre Amaro,
apesar de considerar o respeito e a garantia dos direitos como base de qualquer povo
civilizado, questionava a validade de um direito quando se não tinha mais a posse. Ou ainda
como esse mesmo direito poderia ser reclamado se não se tinha meios fazê-los válidos. Ou
seja, não há enfaticamente a negação do direito, mas sim um jogo de palavras para convencer
o leitor de que Portugal, não obstante pudesse reclamar o direito que julgava ter, não tinha
condições materiais de fazê-lo respeitado. Em contrapartida, Odorico rechaçava de maneira
inflamada os argumentos favoráveis à reclamação deste direito.
O Argos da Lei tentava provar que “o direito de conquista não era um direito e que,
ainda que o fosse, os Brasileiros por esse princípio nenhuma obrigação t[inham] de obedecer
Portugal”. Atribuía o fato de aquelas ideias alcançarem adeptos no Maranhão, na simples
razão dos maranhenses desconhecerem princípios de Direito. Odorico lembrou que, não
obstante a liberdade de imprensa existir desde a constituição portuguesa, não se tinha
conhecimento de qualquer obra, na província do Maranhão, que versasse sobre os princípios
que norteiam o direito de conquista. Aliás, denunciava que o atraso dos cidadãos maranhenses
acerca destes assuntos políticos, a “falta de luzes”, sobretudo os sobre “a nossa independência
e liberdade”, podiam ser explicados pelo fato de que “nem ao menos a Câmara da Capital da
província, ou qualquer outra corporação, subscreve para um periódico estrangeiro, e o que
mais é, para um periódico do Rio de Janeiro ou de outra província do Império; e raro é o
particular que obre diversamente” (ARGOS DA LEI, nº 24, 29/03/1825, p. 1).
Odorico alertava que alguns “brasileiros ignorantes” estavam se deixando levar pelos
argumentos dos “loucos amantes da união entre o Brasil e Portugal”, que questionavam o
direito do Brasil de se declarar independente. Para ele, se era certo que muitos governos do
mundo foram constituídos a partir de guerras de conquista, considerar os excessos
“sanguinosos” como “títulos legítimos” seria o mesmo que validar as ações dos “salteadores e
assassinos”. Assim, o fato das guerras solaparem as leis da natureza, não fazia aquelas leis
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menos importantes. De modo que, depois de conquistado um povo, este devia ser governado
por outros princípios que não aqueles legitimados pela guerra. Ou seja, o governo legítimo era
aquele que se estabelecesse a partir do “consenso dos membros que compõe essa mesma
nação”.
Se a conquista, bem como a usurpação, dão direitos, estes mesmos direitos ficam
incertos e vacilantes até no próprio espírito do conquistador; o qual, uma vez
acalmado o furor em que arde, consultando os seus interesses pessoais, sentirá que
manda em uma sociedade sempre mais forte que ele, e que a esta não é possível o
renunciar ao uso de seu poder e de seus direitos naturais, senão em câmbio das
vantagens e utilidades que espera da submissão e obediência. A força, pois, não dá
direito; se uma nação (diz Rousseau) é constrangida a obedecer e obedece, bem faz;
mas se pode sacudir o jugo e o sacode, ainda obra melhor, pois recobra a sua
independência e liberdade pelos mesmos meios porque lhas haviam tirado (ARGOS
DA LEI, nº 24, 29/03/1825, p. 2).

A referência a Rousseau, mais uma vez revela um Odorico voltado para aqueles
princípios de soberania popular que já discutimos. O governante é intimado a reconhecer a
supremacia da nação em relação ao seu próprio poder. A força que possibilitara a conquista,
não servia como instrumento para a manutenção das relações entre o soberano e o seu povo. O
conquistador não podia estabelecer uma relação de poder em que os conquistados fossem
sempre vistos como inimigos, posto que isso dava ao mesmo povo a liberdade de se levantar
contra o jugo que lhe era imposto. Era com base nessas ideias que Odorico legitimava a ação
do povo brasileiro de declarar sua independência. A releitura do passado português desenhava
a história da conquista brasileira do território sob matizes fortes de desinteresse para com a
felicidade dos conquistados. “Ainda que se diga que o governo português tem direito ao
Brasil porque se despovoou e despendeu dinheiros e fadigas para tornar civilizados os
brasileiros, isto é uma falsidade; se os portugueses aqui se estabeleceram, foi por especulação
mercantil” (ARGOS DA LEI, nº 24, 29/03/1825, p. 3).
De volta aos boatos que provocavam alvoroço na província do Maranhão, tratemos
agora do segundo ponto que, a partir da análise das escritas do Argos, identificamos como
estímulo para as indisposições entre “brasileiros” e “portugueses”: as notícias que davam
conta de a independência já ter sido reconhecida – ou estava prestes a ser - tanto ou Portugal
quanto por outros países da Europa e pelos Estados Unidos.
A natureza das críticas de Odorico a esse respeito era a mesma que sustentava a sua
recusa à ideia de Portugal não ter forças para promover uma missão recolonizadora. Para ele,
qualquer tentativa de fazer convencer aos brasileiros que Portugal estava prestes ao
reconhecimento, não passava de uma estratégia para fazer com que os brasileiros baixassem a
guarda e de forma desatenta fossem surpreendidos por uma investida portuguesa.
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Mesmo que não necessariamente motivadas por interesses escusos, o certo é que as
notícias realmente surgiam de maneira desencontrada. Em 4 de março de 1825, o registro das
movimentações do porto de São Luís acusava a chegada de uma embarcação vinda de
Pernambuco, com escala na Bahia, que trazia a notícia da grande festividade que houve em
Pernambuco quando receberam a informação de que a “Inglaterra havia já reconhecido a
independência do Brasil” (ARGOS DA LEI, nº 17, 04/03/1825, p. 6). Pouco tempo depois, já
no dia 29 do mesmo mês, entrou um brigue inglês com a notícia de que a Inglaterra, apesar do
interesse em fazê-lo, ainda não havia reconhecido independência do Brasil, “sendo falso o que
há tempos correu nesta cidade”. Dizia ainda que “França e Espanha pretendem opor-se ao tal
reconhecimento” (ARGOS DA LEI, nº 24, 29/03/1825, p. 4).
Odorico não tinha dúvidas que por trás de todas aquelas falsas notícias, estariam os
“avessos brasileiros que ainda choram pelos ferros de Portugal”. Acusava-os de espalhar
boatos de que os Estados Unidos ainda não haviam reconhecido a independência do Brasil,
tudo como parte de uma estratégia usada para “trazer o povo enganado e cheio de temores”
(ARGOS DA LEI, nº 03, 14/01/1825, p. 3). A importância do reconhecimento por parte
daquele país era dimensionada por Odorico que, em resposta a uma carta publicada no Amigo
do Homem, explicava:
E quem duvida que o reconhecimento da independência pelos Estados Unidos é
coisa de grande momento? Sendo os Estados Unidos inclinados aos governos
independentes da América meridional, até aqui tinham reconhecido a todos, menos o
do Brasil, e isto com fundamento de que o nosso governo ainda não estava seguro;
ora quem espalha que hoje os Estados Unidos ainda o não reconheceram, quer
mostrar que ali ainda se crê que o nosso governo é precário; e isto deve cansar
temores ao povo, sabendo-se quão político e iluminado é o governo dos Estados
Unidos (ARGOS DA LEI, nº 12, 15/02/1825, p. 4).

De fato, o governo dos Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer o Brasil como
nação independente, fato ocorrido ainda em 26 de maio de 1824, por ocasião da recepção de
José Silvestre Rebello como “Encarregado de Negócios de S. M. o Imperador do Brasil”.
Além das correspondências oficiais que informavam aquele acontecimento, também o jornal
Daily National Intelligencer, de Washington, noticiou o fato, em 28 de maio de 1824. Ambos
os registros foram divulgados no Brasil em edição de nº 27, de 30 de agosto de 1824, do
periódico do Rio de Janeiro, o Espectador Brasileiro.
Depois de fazer as referências ao reconhecimento por parte dos Estados Unidos, o
jornal discorreu sobre os efeitos políticos daquele ato. A tônica do texto, provavelmente
escrito por Pierre Plancher, em muitos pontos caminha no mesmo sentido das observações
feitas pelo Argos, todavia com um punhado a mais de informações que, talvez por conta de
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estar situado na capital política e administrativa do império, parecia privilegiadamente ter
acesso.
Já no início do texto, o Espectador destacou a adequação daquele ato diplomático aos
“princípios políticos” que o governo de Washington vinha adotando em relação à
“emancipação do continente americano”. Tal qual fizera com outros países que haviam
provado serem constituídos de governos estáveis e regulares, o reconhecimento da
independência política do Brasil reafirmava diante de outros governos a certeza de que o
Império brasileiro se mostrava “inteiramente livre da dominação portuguesa”. Quanto a
existência de “alguns malvados” que insistiam em se opor ao sistema político do Brasil,
lembrava que a “Providência” possibilitava a d. Pedro dar provas ao mundo de que seu
governo, “além de regular e estável, é também forte e enérgico” (ESPECTADOR
BRASILEIRO, nº 27, 30/08/1824, p. 4).
Por fim, os efeitos diretos sobre a andamento das negociações diplomáticas do
governo brasileiro em favor do reconhecimento da independência com as outras nações, em
especial com Portugal, foi o ponto que recebeu maior destaque por parte do periódico.
Este reconhecimento de nossa Independência pelos Estados Unidos, não pode deixar
de ter uma grande influência sobre as negociações com que estão ocupando-se em
Londres os Agentes Diplomáticos Portugueses e Brasileiros. As notícias todas que
se recebem da Europa e notadamente cartas de Paris de 8 de Julho próximo passado,
concordam em dizer que inclinam visivelmente essas negociações para um feliz
êxito. >> O Governo Inglês, acrescentam as cartas precitadas, está intimamente
convencido que a empresa de tornar a sujeitar ao Brasil excede muito e muito as
forças de Portugal, e faz todos os esforços para fazer participante d’esta persuasão
ao Governo Português. A coisa porém a que se mostra sobretudo oposto o Gabinete
Britânico é a expedição contra o Brasil; e parece ter, esta oposição, chegado a ponto
que não poderia o Ministro português se ocupar seriamente de algum ataque contra
esse novo Império, sem incorrer a repreensão de Inglaterra, o que deve, por todos os
modos, evitar.>> (ESPECTADOR BRASILEIRO, nº 27, 30/08/1824, p. 4).

Diante de todos esses fatos, o jornal estabelecia como certeza que antes do final do ano
de 1824 o governo português acabaria por reconhecer em definitivo a independência do
Brasil, fato que só veio a acontecer dali a exatamente um ano, no final de agosto de 1825.
Se no Rio de Janeiro o Espectador Brasileiro recorreu à publicação de um periódico
americano para ratificar a veracidade da notícia do reconhecimento da independência por
parte dos Estados Unidos, no Maranhão, o Argos da Lei também usou da publicação de um
“Artigo traduzido da Gazeta Americana – Diário Nacional – de 3 de Setembro e 12 de
Outubro de 1824”, para dar solidez à informação que divulgava. No dito artigo, o presidente
americano James Monroe reconhecia oficialmente Bryant P. Filelen Esquire como ViceCônsul do Brasil, “para residir em Boston”. A força daquele ato reconhecia o representante
brasileiro “com a liberdade de exercer semelhantes funções, poderes e privilégios como são
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concedidos aos vice-cônsules das mais favorecidas Nações em os Estados Unidos” (ARGOS
DA LEI, nº 17, 04/03/1825, p. 2).
Como se pode verificar, os boatos corriam e depois eram desmentidos. Independente
do tempo entre a notícia e a sua réplica, o certo que é que elas ajudavam a marcar posição.
O fato é que o não reconhecimento da independência por parte de Portugal se
mantinha como o maior entrave para a superação imediata de uma série de conflitos que no
dia-a-dia marcavam as relações entre “brasileiros” e “portugueses”. Da parte dos brasileiros,
continuava acesa a desconfiança de que havia sempre um grupo de “portugueses” que, ainda
que de maneira disfarçada, permanecia à espera de uma reviravolta que realinharia os rumos
de Brasil e Portugal: “era para ver o júbilo, e até já o denodo e animosidade, com que certos
Sebastianistas estavam, cuidando que por instantes irão os seus queridos batalhões a entrar a
cidade e reduzir-nos à escravidão (ARGOS DA LEI, nº 24, 29/03/1825, p. 1).
O acordo entre Brasil e Portugal era esperado. Já vimos como o Padre Amaro e o
Espectador Brasileiro, jornais de fora da província, se mostravam favoráveis a ele.
Entretanto, nenhum destes dois foi mais além na projeção de um futuro acordo entre o novo
país e sua antiga metrópole como o fez o periódico O Popular, jornal português publicado em
Londres229. O Argos da Lei de 8 de abril de 1825 publicou e rechaçou um projeto de autoria
dos redatores do Popular que deveria servir de norte para o futuro acordo entre Brasil e
Portugal, como forma de garantir o reconhecimento da independência, mas, ao mesmo, a
manutenção dos laços de amizade e reciprocidade financeira entre os dois países.
A leitura atenta dos artigos propostos permite já de antemão perceber uma clara
tendência à garantia de vantagens aos portugueses em detrimento das relações comerciais do
Brasil com outros países. Numa espécie de “pacto-colonial”, mas travestido de acordo de
reconhecimento de independência, foram apresentados 9 artigos. Destacam-se aqui,
especialmente, os de número 6 e 7.
Art. VI – Todos os Brasileiros gozarão em Portugal, e todos os Portugueses no
Brasil, desde que desembarcarem num ou noutro país, e em quanto residirem nele,
de todos os direitos, privilégios, e exceções, que gozarem em qualquer dos dois
países os próprios naturais.
Art. VII – Portugal e Brasil obrigam-se a não conceder a nação alguma os favores,
privilégios e exceções, que por este tratado mutuamente se concedem; por isso que a
sua comum origem, sangue, religião, recíprocas circunstâncias, atual posição, e
generosidade de Portugal reconhecendo a independência perpétua e absoluta do
Brasil, tornam justo e de equidade entre si as vantagens mútuas, que para outras
nações seria pouco razoável pretender.

229

Para informações mais aprofundadas sobre a publicação de jornais portugueses na Inglaterra, Cf. MUNARO,
Luís Francisco. O Jornalismo luso-brasileiro em Londres (1808-1822). 2013. 349f. Tese (Doutorado em
História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.
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Chama a atenção o fato de que os termos deste Tratado projetado pelo Popular, não
obstante terem sido pensados como instrumento de reconhecimento da independência do
Brasil, deixam transparecer um olhar ainda profundamente arraigado do sentimento de
dominação que Portugal nutria em relação ao Brasil. Embora travestidos de recíprocas
vantagens, os termos do Tratado, que versavam, sobretudo, sobre as atividades comerciais dos
dois países, são expressão do mesmo discurso que as Cortes de Lisboa tentaram fazer valer
quando determinaram a volta de d. Pedro. Naquela ocasião e agora, os interesses comerciais
de Portugal perpassavam pelo restabelecimento da relação de dependência/exclusividade das
negociações do Brasil, tal qual nos tempos coloniais.
Outra questão problemática foram os votos manifestos daqueles redatores de que
aquele projeto servisse de inspiração aos que tanto da parte do Brasil quanto de Portugal
estavam encarregados de promover os arranjos necessários para um futuro tratado de
reconhecimento da independência do Brasil: “e então os Portugueses de ambos os mundos,
estreitamente ligados, deposto o ódio e inimizade e aproveitando-se dos recursos que a
natureza lhes prodigaliza, fariam a inveja e admiração do mundo e a sua própria felicidade”
(ARGOS DA LEI, nº 27, 08/04/1825, p. 2).
Esta manifestação favorável a um acordo entre “portugueses de ambos os mundos”,
fica paradoxal quando pensada como parte de um pacto de reconhecimento do rompimento
definitivo dos laços que união Portugal e Brasil. Parece uma espécie de “independência de faz
de contas”.
Ainda no mesmo Argos, Odorico apresentou a sua opinião sobre os termos daquele
acordo proposto pelo Popular. Todavia, antes de fazer suas análises, abriu espaço para as
considerações feitas pelo autor da obra “O Português e o Popular”, que também circulou em
Londres. Para aquele autor, identificado por Odorico apenas como “erudito brasileiro”, os
termos do tratado deixam claro um misto de “orgulho metropolitano”, “má vontade e
ignorância”. Considerava risível a proposta que tinha por finalidade fazer o Brasil regredir das
conquistas que alcançara depois de seu rompimento com a antiga metrópole. Apenas na
inaceitável condição de “ter saudades do seu antigo estado colonial”, era que tais termos
poderiam ser considerados (ARGOS DA LEI, nº 27, 08/04/1825, p. 2-3).
Entrando diretamente na análise daquela proposta, Odorico tomava como ponto de
partida a estreita relação entre os interesses dos “Liberais” e dos “servis portugueses”, que,
apesar de adotarem táticas diferentes, objetivavam restabelecer a antiga relação de
dependência do Brasil para com Portugal. Enquanto os “servis portugueses” encontravam em
razões divinas o fundamento dos direitos de Portugal sobre o Brasil; os Liberais apelavam

209

para os tratados e acordos comerciais. Em suma, para Odorico, a pretensão d'O Popular era a
de convencer os brasileiros a consentirem a exclusividade comercial com Portugal, o que seria
um verdadeiro retrocesso nos avanços experimentados nos últimos tempos. Para o Argos
existia uma latente distinção entre o Brasil português e o independente. A mesma estratégia
usada em outras edições foi retomada para retratar o atraso cultural, econômico e social que
os brasileiros eram submetidos quando estavam sob o jugo português. “É incalculável o
adiantamento do Brasil, desde que outra cara, que não fosse portuguesa, nos começou a
aparecer: novos costumes, novas artes, novas línguas, principiaram a abrir-nos os olhos”. Até
mesmo o forte apego à mística religiosa foi recordado: “de então para cá não vogam tanto os
frequentes milagres de S. Antônio e a seita dos Sebastianistas”. Para o Brasil, acrescentava, na
sua condição de “nação nascente”, era necessária a influência de quem lhes pudessem
iluminar, oferecer ares de avanço e refinamento cultural, porquanto “cansados estamos já da
sopa, vaca e arroz à portuguesa” (ARGOS DA LEI, nº 27, 08/04/1825, p. 3).
A descabida proposta anunciada no art. VI guardava outra grande armadilha, apesar de
travestida de vantagens recíprocas. Aceitar o gozo dos direitos de cidadania aos portugueses
que estivessem no Brasil e aos brasileiros em Portugal seria ignorar a discrepância entre o
vantajoso Brasil - “país afortunado, virgem, grande, e com pouca população” - e Portugal que
“por sua pequenez, falta de meios, e pouca felicidade em seu governo”, não atraia mais o
interesse dos brasileiros, que, até mesmo em matérias de estudos universitários, já optavam
por mandar seus filhos estudarem na França. Odorico não esqueceu a implicação da
concessão de direitos de cidadania aos portugueses que viessem ao Brasil na melindrosa
questão dos empregos públicos, o que seria inaceitável.
No que tange aos termos do artigo VII, Odorico refutava a ideia de “generosidade de
Portugal” no reconhecimento da independência, em razão de que a grande verdade era a falta
de recursos financeiros para sustentar por mais tempo a sua negativa para tal reconhecimento.
Importante lembrar que a esta altura Portugal ainda não havia reconhecido a independência do
Brasil e, não obstante os muitos boatos de que projetavam uma investida portuguesa para
restaurar seu domínio, Odorico, apesar de bradar a falta de recursos financeiros de Portugal
para tal empreitada, sempre reiterava a necessidade de os brasileiros se manterem alerta. O já
outrora propalado discurso de brasileiros e portugueses serem “do mesmo sangue”, só vinha à
tona quando interessava aos portugueses tomar vantagens, mas era esquecido quando lhes
convinha, a exemplo do que acontecera quando estavam a “berrar no Congresso” (ARGOS
DA LEI, nº 27, 08/04/1825, p. 3-4).
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Enquanto os debates aconteciam, as negociações políticas avançavam lentamente.
Embora um extrato do Times, de 8 de março de 1825, anunciasse que o Embaixador da Corte
britânica para o Rio de Janeiro, Charles Stuart, estava de partida para Lisboa onde trataria
sobre as negociações entre Brasil e Portugal, sabe-se que o acordo só foi firmado dali a cinco
meses. O Argos da Lei noticiou, mas não manifestou nenhuma opinião sobre a matéria.
Distante das últimas discussões que tomaram conta da cena política maranhense e
brasileira nos últimos tempos, desde que fora deportado para Portugal, García Abranches se
preparava para retornar ao Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro, quando chegou a
Lisboa um navio inglês trazendo o “desejado Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e
Portugal”, que estabelecia os termos do reconhecimento da independência do Brasil
(CENSOR, nº 09, 02/02/1826, p. 152). À mesma época também chegaram notícias que davam
conta do fim das desgraças na província do Maranhão, desde a saída de Lobo e governo
provisório do Dr. Patrício José de Almeida e Silva, coadjuvado pelo Conselho Presidial e pelo
seu secretário de governo Joaquim Ferreira França. Pouco depois vinha à tona a notícia de que
Pedro José da Costa Barros, enfim, tomou posse da presidência da província.
Em virtude de tudo isso, sabendo inclusive que seus desafetos não residiam mais na
província, resolveu voltar para São Luís.
Novos tempos se desenhavam na província. Para além do pedido de García de
Abranches para retornar ao Brasil, no final de 1825, outros tantos nascidos de Portugal
fizeram o mesmo caminho. A análise do perfil dos que pediram passaporte para irem ao
Maranhão, no ano de 1826, dá o panorama da nova imagem que se construía da província ante
os filhos da Europa. Ao todo, foram 15 pedidos, dos quais, pelo menos 12 eram de nascidos
em Portugal. Quanto aos outros três, embora não se possa afirmar categoricamente o local de
nascimento, visto que dois eram militares, sendo um acompanhado de sua esposa, e, pelo que
pudemos constatar, os processos envolvendo pedidos de militares raramente vinham
acompanhados de informações como idade ou mesmo local de nascimento. Um destes
militares que solicitava passaporte ao Maranhão foi o Capitão de Artilharia Joaquim José da
Silva, personagem já apresentada neste trabalho. Mas, antes de avançarmos nas questões por
trás desse pedido de retorno ao Maranhão feito por Joaquim da Silva, vejamos outras questões
relevantes sobre esses pedidos.
Como já dissemos dos que tiveram sua naturalidade declarada, 100% dos solicitantes
eram portugueses de nascimento. Destes, 40 % foram declarados como “negociantes”, o que
reforça a certeza de que as mudanças políticas na província refletiam também um cenário
mais favorável às atividades comerciais. Confirmando essa percepção, pelo menos um desses
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negociantes foi apontado como “emigrado”. Aliás, considerando o total dos 15 pedidos, 26 %
também estavam em Portugal na mesma condição de emigrados do Brasil. É justamente nesse
ponto que retomamos a figura de Joaquim José da Silva.
Como vimos no primeiro capítulo, este Capitão retirou-se para Portugal,
voluntariamente, sob a alegação de que não podia “comprometer sua honra” servindo outra
bandeira que não aquele para qual fizera seu juramento. Ainda na esteira do que
apresentamos, em Portugal chegou a receber ajuda da Comissão de Subscrição e Socorro aos
Emigrados do Brasil. Agora, em 1826, ele e sua mulher pedem a permissão para retornarem
ao Brasil, em companhia dos três filhos, porque o soldo que recebia o Capitão não era
suficiente para mudar a condição desfavorável que a família vivia desde sua chegada a
Portugal. Curiosamente, sem que se tenham maiores informações a respeito, o pedido do
Capitão Joaquim José da Silva, dentre todos os pedidos solicitados em 1826, foi o único que
teve a permissão de regresso ao Brasil negada 230.
Por fim, outro caso ilustrativo desse novo cenário visualizado por García de
Abranches, foi o pedido feito pelo padre José Antonio da Cruz Ferreira Tezinho 231. Este,
também já referenciado diversas vezes nesse trabalho, teve permissão para retornar ao
Maranhão ainda no começo de 1826. Diferentemente do que ocorrera em 1823, quando,
embora autorizado a viajar, resolveu permanecer em Portugal, pelas questões que já
levantamos também no primeiro capítulo, Tezinho retornou ao Maranhão ainda naquele ano,
tendo sido um dos nomes que participaram ativamente das festas realizadas no final de 1826.
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Requerimento do capitão da 2ª companhia de Artilharia do Maranhão, Joaquim José da Silva, à infanta
regente D. Isabel Maria, solicitando licença, por tempo ilimitado, para ir com sua família para a província do
Maranhão. AHU_CU_009, Cx. 179, D. 12961.
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Requerimento do presbítero José António da Cruz Ferreira Tezinho ao imperador e rei D. João VI, pedindo
passaporte para deslocar-se ao Brasil. AHU_CU_009, Cx. 178, D. 12921.
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3 NOVOS ATORES, VELHOS PROBLEMAS: IMPRENSA E CONSTITUIÇÃO NOS
GOVERNOS DE COSTA BARROS E COSTA PINTO (1826 – 1829)

3.1 Costa Barros: a Constituição e um pouco menos de constitucionalidade

3.1.1 A sossegada província e os planos revolucionários
Tenha eu força, e queira S. M. I. ser um bocadinho
menos Constitucional, as coisas tomarão caminho com
brevidade, aliás estaremos todos os dias com sustos e
receios232.

O governo de Costa Barros, iniciado em 31 de agosto de 1825, seguindo a linha
adotada por seu antecessor, Patrício José de Almeida e Silva, se lançou de maneira enfática na
articulação de um novo cenário que fosse favorável aos “nascidos na Europa”, o que se
verificou, inclusive, pelo fato de que, durante o seu governo, foram vários os pedidos de
reintegração aos antigos postos. O próprio Costa Barros, em comunicação com D. Pedro, se
dizia favorável à volta dos empregados. Foi nessa ocasião que ele aconselhou o Imperador a
ser um “bocadinho menos Constitucional” 233. Até aquele momento, prevalecia o que fora
determinado por intermédio da portaria de 25 de maio de 1824, quando d. Pedro confirmou
sua aprovação em relação às medidas tomadas pela antiga Junta de Governo, quando esta
decidiu pela demissão dos europeus ligados aos ofícios de justiça. Agora, já em outubro de
1825, diante da assinatura do Tratado de Paz e Aliança de 29 de agosto daquele mesmo ano,
que reconhecia a independência do Brasil, uma nova portaria 234 foi expedida, em atenção às
demandas feitas pela própria junta da Fazenda do Maranhão, para confirmar a reintegração
dos antigos empregados públicos que haviam sido afastados de seus empregos em virtude de
terem nascido em solo europeu. Nessa nova decisão, d. Pedro ressaltou a importância de que
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Ofício de Pedro José da Costa Barros, 26 de Setembro de 1825, comunica as primeiras impressões após sua
chegada ao Maranhão. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-553.
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Ibid.

Portaria de 14 de outubro de 1825 - Ordena a reintegração de alguns europeus a seus antigos ofícios. Cf. José
Paulo de Figueirôa Nabuco de Araujo (1838a, p. 182).
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os critérios a serem observados não mais se baseassem em questões de local de nascimento,
mas sim no terem dado provas públicas e concretas de sua adesão ao império do Brasil.
Esse novo cenário, iniciado com Patrício José de Almeida e Silva e reforçado no
governo de Costa Barros, abriu espaço para a convivência simultânea, mas não pacífica, de
duas realidades profundamente opostas no Maranhão, especialmente no ano de 1826. Nas
narrativas que foram construídas em torno dos dois grupos que rivalizavam na província,
essas realidades ganharam voz e vida. De um lado as “verdades” contadas pelos adeptos da
“causa brasileira”; do outro, as da “causa portuguesa”. Em contraste, os episódios em torno do
descoberto plano de revolução, entre os meses de janeiro e maio, e os festivos meses de
outubro, novembro e dezembro, quando uma série de festas foi realizada na província, em
comemoração à aclamação do Imperador, seu aniversário natalício, ao nascimento do príncipe
Pedro de Alcântara – depois Pedro II – e ao reconhecimento da Independência do Brasil por
Portugal235.
As primeiras comunicações entre o governo do Maranhão e o Rio de Janeiro, no início
de 1826, davam conta de um ambiente de sossego público, embora, ao mesmo tempo,
sinalizasse a existência de “malvados” que estavam desejosos de fazer reacender na província
os tempos de desordem. Logo no mês de janeiro, em comunicado feito ao Barão de Valença,
Costa Barros informou a prisão de alguns “anarquistas” que estavam a obrar o mal e,
inclusive, planejavam tirar-lhe a vida. Esses mesmos homens foram presos e enviados para a
Corte, acompanhados de pedidos para que não fosse permitido aos mesmos retornarem à
província236. Sobre o episódio, várias foram as comunicações de Costa Barros com o governo
central, especialmente a partir de maio. As denúncias destacavam, dentre outras coisas, o fato
de que alguns dos tidos por “anarquistas”, eram indivíduos dotados de destacada condição
financeira na Província. Diante do fato, Costa Barros ordenou a abertura de uma devassa para
apurar os reais objetivos dos que estavam por trás daquele movimento. A ideia era descobrir
“se o plano formado se limitava a destruição de indivíduos ou de classes, para saciar
vinganças, ou se envolvia mudança do Sistema jurado e adotado neste Império” 237.
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Todo o contexto das comemorações em torno da Aclamação do Imperador ficou registrado no panfleto A
Fidelidade Maranhense demonstrada na sumptuosa Festividade, que no dia 12 de Outubro e seguintes, a
solicitação do Ilmo e Exmo Sr. Presidente Pedro José da Costa Barros fez à câmara da cidade. São Luís:
Tipografia Nacional, 1826, p. 53. Arquivo Nacional, Seção de Obras Raras;
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Ofício de Costa Barros ao Barão de Valença, em 23 de janeiro de 1826, narra os últimos acontecimentos na
província e denuncia a prisão de alguns indivíduos. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-534.
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Ofício de Pedro José da Costa Barros, em 24 de maio de 1826, narra a descoberta de planos para assassiná-lo.
Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-131.
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No processo que foi aberto, encontra-se transcrito o conteúdo de alguns “pasquins
subversivos” que foram localizados em pontos estratégicos da cidade. Não obstante, nas suas
denúncias, sempre tenha enfatizado que o atentado à sua pessoa também significa um ataque
indireto ao próprio Imperador, a análise do conteúdo do pasquim não põe em discussão a
fidelidade a D. Pedro ou à Constituição. Todo o conteúdo de tais pasquins demonstra que se
tratava de um embate direto à pessoa de Costa Barros.
As ações do presidente do Maranhão em torno desses projetos revolucionários, que
alegava existirem, foram profundamente marcadas pelas notícias recém-chegadas do Pará. A
comunicação feita pelo então presidente daquela província, José Félix Pereira de Burgos, em
15 de maio de 1826, informava a Costa Barros os “acontecimentos” que tomaram a Vila de
Cametá em finais de abril 238. Dali a poucos dias, já em 26 de maio 239, Burgos voltou a se
comunicar com o governo do Maranhão para informar que acabara de receber notícias de que,
no dia 13 do corrente, uma contrarrevolução havia restabelecido a ordem. Enquanto para José
Félix Pereira de Burgos o restabelecimento da paz significou a comprovação da lealdade ao
imperador, para Costa Barros o estouro da revolta representava a prova de que os homens por
trás do movimento haviam se esquecido das juras de fidelidade que haviam feito. Na narrativa
de Costa Barros, o levante foi apresentado como uma ação, antes de tudo, covarde, visto que
ocorrera no momento em que as muitas vítimas foram pegas de surpresa, passando “do sono à
morte, sendo alguns arrastados e dilacerados nas praças públicas” 240. A lista das “desgraçadas
vítimas da insurreição de Cametá” foi enviada ao Imperador 241.
Embora se tratasse de um acontecimento que teve lugar na província do Pará, o evento
de Cametá foi destaque nos dois periódicos maranhenses escritos por brasileiros nascidos em
Portugal: o Amigo do Homem, de João Crispim, e o Censor, de García de Abranches,
chegando mesmo a alcançar a Corte. O longo artigo publicado no periódico de João Crispim,
em 21 de junho, foi reproduzido pelo Censor, em 04 de julho, revelando questões importantes
do cenário político-social em que se encontrava a província do Maranhão. Segundo o texto,
238

Ofício de José Félix Pereira de Burgos, presidente da província do Pará, ao presidente do Maranhão Costa
Barros comunicando, em 15 de maio de 1826, os últimos acontecimentos referentes à rebelião em Cametá.
Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-131.
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Ofício de José Félix Pereira de Burgos a Costa Barros, em 26 de maio de 1826, informando os novos
acontecimentos que restabeleceram a paz em Cametá. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-131.
240

Carta de Costa Barros a D. Pedro, em 3 de junho de 1826, narra os últimos acontecimentos... Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-534.
Ofício de Costa Barros ao Imperador, em 14 de junho de 1826, com a “Lista dos Brasileiros transatlânticos
que eram estabelecidos e residentes dentro da Vila de Cametá”. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-131.
241

215

no dia 22 de abril, estourou um “vulcão revolucionário” que, apesar de não ser Cametá o foco,
foi o lugar onde se encontrou menor resistência para acontecer. Ao final daquele dia, os
habitantes da vila foram tomados de sobressalto ao “eco horroroso da mosquetaria, ao
estrondo dos machados, que derrubavam as portas, dos gritos dos assaltantes, das
exclamações e gemidos das vítimas” (CENSOR, nº. 16, 04/06/1826, p. 231).
Segundo o autor, a narrativa dos acontecimentos, com destaque para o grau de
violência empregado, revelava profundas semelhanças com o que já acontecera em solo
maranhense, como se podia comprovar a partir do grito de guerra dos rebeldes, tantas vezes
ouvido pelos habitantes do Maranhão: “Isso é nosso: morram os ladrões que vieram nos
roubar o que era nosso; e Viva o Imperador” (CENSOR, nº. 16, 04/06/1826, p. 231, 232).
Apesar de que, para João Crispim, os gritos de “viva o Imperador”, acompanhados de
perseguição, prisão, espancamentos e assassinatos dos “brasileiros transatlânticos” e de alguns
“brasileiros natos” (p. 234), não passassem de uma afronta à pessoa de D. Pedro I, a nosso
ver, a divisa proclamada pelos que se rebelaram revela uma característica importante das
agitações que se desenrolaram no Maranhão nos anos que marcaram o pós-independência:
não obstante as acusações de levantarem bandeiras republicanas ou ainda democráticas, esses
movimentos, que tinham como alvo principal e declarado os “portugueses”, em momento
algum assumiram ser contrários ao Imperador.
Não se limitando apenas em publicar o mesmo artigo que saíra no Amigo do Homem, o
Censor também apresentou uma leitura a respeito do que se sucedera na província vizinha.
Para ele, estava mais do que evidente que todo esse cenário de horror era doce aos olhos dos
que, no Maranhão, compunham os “Oráculos da Caterva”, ou seja, aqueles que, desde a
Independência, suspiravam pela maldade. São “propagadores da discórdia [...] que não tem
outro fim, nem maior prazer que a repetição de carníficas [sic] cenas, e a perseguição bárbara
e sanguinária da geração Lusa” (Censor, nº. 16, 04/06/1826, p. 235).
A acusação de García soou gravemente na Corte, sobretudo nas páginas de Astrea.
Partindo da premissa de que não havia liberdade de imprensa no Maranhão, o que deixava
livre o caminho para que o Censor e o Amigo do Homem pudessem atuar em sintonia com o
presidente Costa Barros, a edição de nº 40 trouxe uma longa correspondência em que o autor,
não identificado, apresentava respostas diretas à publicação do periódico maranhense
(ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 162). Vale lembrar que desde que o Argos da Lei saiu de
cena, com a ida de Odorico Mendes para a Corte, por ocasião de sua eleição para deputado, o
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grupo dos “brasileiros” ficou sem um representante no debate impresso, que durante o ano de
1825 foi protagonizado pelo Argos da Lei e o Censor242.
Ao rechaçar com veemência as palavras de García de Abranches, sobretudo a
afirmação de que o atentado de Cametá encontrara motivação numa espécie de
“ancestralidade antropofágica do Brasil”, o correspondente de Astrea dizia que aquelas
palavras tinham a capacidade de animar ainda mais as paixões e rivalidades entre “cidadãos
unidos pelas mesmas leis e pelos mesmos juramentos”. Assim, “o relojoeiro”, como foi
pejorativamente chamado o redator do Censor, foi acusado de promover um discurso capaz de
causar mais danos aos “bons maranhenses” do que até mesmo as “privações de empregos,
devassas, prisões e tiranias” (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 162).
Na tentativa de elucidar de maneira cabal as razões por trás de todas as desavenças que
rompiam a paz social no Maranhão, o autor da carta adotou um tom mais brando. Tentando
superar o debate sobre a nacionalidade brasileira, a rivalidade entre “brasileiros natos” e os
“cidadãos brasileiros nascidos fora”, incentivada pelo Censor, foi relativizada, ficando
imputada a apenas “um pequeno número” que aplaudia os escritos de García de Abranches.
Considerava que “os ódios e só os ódios” estariam como raiz daqueles males. Percebe-se que
o autor, não obstante relativize as desavenças imanentes das questões em torno do local de
nascimento dos indivíduos envolvidos nos conflitos, que se desenrolavam no Maranhão,
atribui um peso significativo à adesão à causa independentista. O ódio ao qual fazia referência
era, nesse sentido, motivado por aqueles que, nascidos em território brasileiro ou não, se
colocaram, desde o princípio, em oposição à independência do Brasil. Deste modo, tanto os
nascidos no Brasil quanto os europeus, eram vítimas de perseguições desde que se declararam
a favor da independência (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 162).
Essa mesma leitura que minimizava a importância do local de nascimento como fator
determinante das posturas adotadas pelos indivíduos foi partilhada por outro correspondente
que também teve sua carta publicada, em ocasião anterior, em Astrea, mais precisamente na
No rol dos que Garcia classificava como defensores das “doutrinas incendiárias” e dos “escritos venenosos
dos democratas autores”, inclui-se agora o novo periódico que saiu à luz naqueles dias, por título O Piparote,
cujo autor foi identificado apenas como “Cazuza ou Zé Bernardo Burro Serra”. Não há números preservados
desse periódico e não é possível definir com maiores detalhes a natureza dos escritos daquele jornal, mas Garcia
toma-o como um fraco opositor, não medindo as palavras na hora de imputar ao redator do Piparote os adjetivos
mais baixos na hora de destacar a falta de luzes ou mesmo de competência para escrever ou lhe fazer oposição:
“autoreco”, “bobo”, “tolo”, “toleirão”, “basbaque”, “mentecapto”, “asno rotundo e roliço” (CENSOR, nº 16,
04/07/1826, p. 236-237). Compara-o, ainda, a outros “mentecaptos” que vagam pelas ruas de São Luís: “Manuel
Cóco, o Esquirola, o Galagalinhas, o Beldroega, o Quezilia, [...] a Cabaço com Cuia, que se intitula D. Zabel”
(CENSOR, nº 16, 04/07/1826, p. 241-242). A Bandurra, nº 8 e 9, de 11 e 25 de maio de 1828, respectivamente,
afirma que o autor do piparote era José Bernardes Belfort e Serra, filho de uma das famílias mais destacadas da
província.
242
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edição de nº 36. Enquanto o autor da correspondência publicada em 16 de setembro,
considerou importante registrar que as “medidas precisas para abater os brasileiros” estavam
sendo executadas sob “a influência de um filho bastardo do Brasil”, em referência a Costa
Barros (ASTREA, nº 36, 16/09/1826, p. 146, 147), para o autor da carta publicada no nº 40, se
“o juramento à Constituição decidiu a questão da liberdade [e] o trato com Portugal, a da
Independência”, restava apenas o “ódio” como motor das vinganças (ASTREA, nº 40,
26/09/1826, p. 162). Nesse sentido, de volta à crítica que fazia ao Censor, importa destacar
que o autor da segunda carta não negou a García de Abranches a condição de brasileiro. Se
em outras ocasiões, no calor dos debates em que se envolveu, foi negado ao redator do Censor
o seu direito à cidadania brasileira, aqui, mesmo sem afirmar expressamente no texto, ela é
confirmada, quase como que servindo de prova de uma espécie de ingratidão da parte de um
“adotivo” que recebera a graça da cidadania brasileira, mas insistia em trabalhar contra o
Brasil. Essa leitura, aliás, não ficou restrita aos correspondentes. O próprio jornal caminhou
nessa mesma linha de raciocínio quando, fazendo críticas à questão da “antropofagia”, disse
que esse “erro histórico” só poderia ser desculpável caso viesse da pena de “estrangeiros mal
informados; mas em um escritor nacional ou é muita ignorância, ou muita insanidade”. E
mais, ao comentar o fato de aqueles escritos do Censor terem sido publicados, na Corte, pelo
Espectador Brasileiro, arrematou: “não admira que um estrangeiro copie injúrias a brasileiros
escritas por um brasileiro” (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 162).
De volta à carta, o autor rechaçou a ideia de que os “cidadãos brasileiros nascidos
fora” pudessem compartilhar das impressões que García de Abranches tinha construído no seu
periódico, de que os brasileiros natos pudessem estar a comemorar o “horroroso massacre” de
Cametá. Em razão disso, lembrava que “alguns europeus” também foram a favor da
Independência, de modo que não havia razões para crer que nos tempos de “convulsões
políticas” os males pudessem tocar distintamente aos cidadãos a partir dos seus locais de
nascimento. Assim, tanto os nascidos no Brasil quanto os que nasceram na Europa, estavam à
mercê das desgraças que resultavam de situações em que o “povo em agitação perd[ia] o uso
da razão”. Todavia, ao passo em que afirmava que aquele episódio lhe “devorava o coração”,
o autor da correspondência descartou a fala do Censor, quando este afirmara ser aquele
atentado o “mais atroz, o mais bárbaro e cruento da história” (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p.
162).
Percebe-se aqui o mesmo que já se verificou em outras ocasiões de debates entre
Odorico Mendes e García de Abranches, quando “portugueses” e “brasileiros” disputavam a
narrativa de terem sido suas aflições mais dolorosas que as do outro. Assim, na carta em
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análise, o autor, não obstante considerasse terrível o que se deu em Cametá, lembrava que na
mesma província do Pará “duzentos e cinquenta e três” brasileiros foram “fuzilados ou
afogados por falta de ar no porão do Palhaço”. Deste modo, mesmo dizendo ser impossível
comparar qual daqueles “dois nefandos acontecimentos” teria sido o de mais horror, lembrava
que o caso dos brasileiros se excedia no “cúmulo da barbaridade”, “por compreender nove
vezes mais vítimas”. Esse raciocínio se sustenta numa lógica que servia, numa análise mais
ampla, à desconstrução de qualquer discurso de vitimização por parte de García e do
“pequeno número” de “brasileiros nascidos fora” que o aplaudiam. Lembrava que ambos os
partidos tinham que ter em conta que os males que imputavam ao outro, também eram, de
algum modo, resultado do “abuso de autoridade” por eles próprios cometidos. Nos últimos
parágrafos, esboçou um convite à conciliação que, na prática, acabava por demarcar as
posições antagônicas adotadas pelos grupos em oposição durante o governo de Costa Barros.
Ao passo que dizia ser necessário “esquecer as opiniões passadas” e “trabalhar pela harmonia
social”, continuava a apontar o periódico de García de Abranches como “órgão dos outrora
inimigos da Independência e do Império”, que derrotados em seu projeto, prestava-se a
“vomitar injúrias e sarcasmos contra os que formaram o partido triunfante” (ASTREA, nº 40,
26/09/1826, p. 162, 163).
Se o Censor encontrou oposição no Rio de Janeiro, também contou com aliados.
Fazendo coro à leitura de que todos aqueles males eram resultantes das funestas doutrinas dos
“apóstolos da discórdia” que, no Maranhão, ainda encontravam o impedimento para seus
planos na figura de Costa Barros (CENSOR, nº 16, 04/06/1826, p. 236), o Espectador, em
setembro de 1826, publicou um breve resumo do estado de coisas em que se encontrava o
Maranhão. O texto dizia que a cidade de São Luís já estava há alguns dias “flutuando nos
receios de ver reproduzidas as cenas aterradoras que em outro tempo cobriram de negro crepe
os semblantes de seus habitadores”. Apresentava Costa Barros como o homem que, até aquele
momento, se colocava como principal empecilho para que os malvados vissem concretizar os
seus planos. Ao “dar rosto aos perversos”, fazendo referência às prisões decretadas por aquele
governo, afirmava que Costa Barros havia adquirido muito inimigos que, dentre outras coisas,
planejavam atentar contra a sua vida. O jornal transcreveu uma proclamação daquele
presidente aos habitantes do Maranhão, com a data de 24 de maio, em que Costa Barros
denunciou as “víboras” que tentavam renascer os tempos de horror vividos na província.
Dizia que a “inflexível espada” da Lei seria baixada sobre “os que tinham traçado o plano da
subversão, lágrimas e morte” (ESPECTADOR, nº 98, 01/09/1826, p. 1, 2). Alguns já presos,
outros ainda seriam alcançados.
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Como se pode verificar, para Costa Barros, os recentes acontecimentos na Vila de
Cametá significavam uma preocupação a mais no sentido de que haviam servido de
combustível para animar os interesses dos “malvados” que habitavam a província do
Maranhão. Assim, cogitou a possibilidade de que houvesse uma articulação entre os
revoltosos de Cametá e os mal-intencionados do Maranhão. Para isso, tomou como evidência
das “combinações” o fato de que as notícias sobre a revolta em Cametá estavam circulando na
província do Maranhão antes mesmo que houvesse tempo hábil para a comunicação entre os
dois governos243. A ação imediata do imperador foi convocada para que se pudesse por fim ao
“estado violento em que está esta província” 244.
Foi numa longa correspondência ao Imperador que Costa Barros expôs que, apesar de
todos seus esforços para fazer “prosperar os diferentes ramos da árvore social, e [de] viverem
nos braços da Paz e da segurança as diversas classes” do Maranhão, não sabia por que
“fatalidades” os seus “desejos não são coroados”. Com referências aos tempos do governo de
Bruce, destacou que por muito pouco não se viu renascer o cenário de horror outrora
experimentado na província. Como que justificando suas medidas para combater os projetos
anarquistas, Costa Barros lembrava que o presidente da província não podia se eximir da
responsabilidade de agir. Se naqueles tempos em que a província sofrera desgraças, mesmo
que não se quisesse considerar terem sidas orquestradas pelo próprio Bruce, não se podia
negar que, no mínimo, foram por ele toleradas. A referência a Bruce se justificava porque para
Costa Barros havia um paralelo direto entre os rumos dados à devassa aberta contra Bruce e
aqueles movimentos que se observavam no Maranhão agora no início de 1826. Quando a
Portaria de 9 de agosto de 1825 declarou ilegal a devassa aberta contra Bruce e seus
coadjuvantes, sob a justificativa de não ter sido aberta a mando de D. Pedro, imprimiu-se,
junto aos que sofreram, o temor de que a impunidade dos antigos crimes alimentasse novos.
Era o sucesso dos maus e a desgraça dos bons 245.
Da parte do governo, as providências tomadas, até aquele momento, envolviam o uso
terrestre da força de parte das tripulações do Cacique e Leopoldina, somadas às tropas dos
regimentos de 1ª e 2ª Linhas. Todavia, Costa Barros apresentava ressalvas a estes dois últimos
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Carta de Costa Barros a D. Pedro, em 3 de junho de 1826, narra os últimos acontecimentos... Arquivo
Nacional, Série Interior, IJJ9-534.
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Ofício de Costa Barros a D. Pedro, em 3 de junho de 1826, solicita imediata resposta do Imperador para os
problemas da província. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-534.
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Correspondência de Costa Barros a D. Pedro I, em 27 de maio, narra os esforços feitos por ele para garantir a
paz na província do Maranhão. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-131-A.
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em razão de que, “como já mais de uma vez se tem visto”, apontava os riscos destes pudessem
ser seduzidos. Por tudo isso, o presidente do Maranhão se dizia receoso quanto à segurança
futura da província. A solução para a prevenção daqueles males que se desenhavam era, como
já propusera anteriormente, a substituição imediata das forças que faziam a segurança da
província. Na avaliação do presidente do Maranhão, D. Pedro deveria enviar “alguma tropa
estranha aos sucessos anteriores, que não conheça a província, nem seja dela conhecida” 246.
Aqui, não deixa de ser curiosa a constatação de que esse conselho em muito se assemelha às
observações de Cochrane, quando o Almirante aconselhou que para o Maranhão fosse enviado
um presidente de fora da província, que estivesse acima das disputas locais e vinganças
pessoas. Se a nomeação de Costa Barros atendia, de algum modo, àquela ressalva, agora, era
o próprio Costa Barros quem propunha soluções vindas de fora para resolver problemas
internos da província.
Assim, as medidas adotadas contra os que foram acusados de tramar contra sua pessoa
e contra o próprio imperador foram apontadas por Costa Barros como mais que necessárias,
posto ter restabelecido a paz, ainda que a contragosto dos que lucravam com a anarquia. As
“proclamações incendiárias”, afixadas em lugares públicos, foram vistas como verdadeiras
declarações de guerra, por isso optou por prender os acusados nas embarcações que estavam
no porto da cidade, na escuna Leopoldina e no brigue Cacique.
Em 24 de maio de 1826 247, Costa Barros encaminhou ao governo imperial uma lista
com os nomes dos que se encontravam presos sob custódia. A lista era composta de 21 nomes,
a saber: Raimundo Francisco Bruce, José Francisco Gonçalves da Silva, José Lopes de
Lemos, Manoel Caetano de Lemos, João Alexandre de Lemos, José Raimundo de Morais,
Francisco do Valle Porto, Clementino José Lisboa, José Lamagner Frazão, Joaquim José
Muniz, Manoel José de Medeiros, Camillo de Lellis de Morais Rego, Carlos Felippe Gomes
de Castro, Felippe José Alves, O Francês Jessali, José Joaquim Pau d’Agua, Antonio Lellis de
Moraes Rego, José Benedito Correa de Faria, Um caixeiro do Alferes Pinto, José Alexandre
Lindoso e Joaquim Raimundo [Corrêa] Machado.
A prisão destes indivíduos aconteceu antes mesmo de que se desenvolvesse qualquer
investigação mais aprofundada para apurar a veracidade das acusações e o grau de
participação de cada um deles. Costa Barros não omitiu essa informação ao governo imperial,
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Ofício de Costa Barros ao Imperador, em 14 de junho de 1826, conta as novidades... Arquivo Nacional, Série
Interior, IJJ9-131.
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Nacional, Série Interior, IJJ9-131.
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mas tratou de justificar sua decisão, ainda que contrária à Constituição, com argumentos de
que, tão logo procedera a prisão dos envolvidos, a situação da província voltou à normalidade.
Foi assim que relatou no final de junho de 1826, ao Secretário de Estado dos Negócios do
Império. A devassa ainda estava em andamento e sua demora se justificava pela distância em
que se encontravam algumas testemunhas.
Interessante observar que nesse momento, enquanto alguns já se viam presos, Costa
Barros afirma que a província já gozava de tranquilidade e sossego, sem, no entanto, deixar de
registrar que, não obstante essa calmaria, estava convencido de que os desejos de vingança,
que alimentavam alguns, ainda não haviam de todo morrido 248. Mesmo que indiretamente, a
ressalva de que ainda existiam movimentações contrárias ao governo, acabou por justificar
novas prisões. Deste modo, em 19 de julho 249, já findadas as investigações, uma nova lista
com nomes dos que foram confirmados na devassa foi enviada ao Rio de Janeiro. Nessa nova
lista, foram apresentados 18 nomes, dos quais apenas 7 compunham a primeira. Ou seja, 14
dos que estiveram presos não tiveram seus nomes confirmados. Como já dissemos
anteriormente, Costa Barros ressaltou que entre os capturados constavam alguns homens de
“situação vantajosa e elevada fortuna” que foram apontados como “mola da projetada
revolta”. Todavia, uma vez que, por suas condições financeiras, não foram pronunciados pela
maior parte das testemunhas, lhes havia posto em liberdade. Nessa nova lista, ao lado dos 7
remanescentes - Raimundo Francisco Bruce, José Lopes de Lemos, José Raimundo de
Morais, Camillo de Lellis de Morais Rego, Carlos Felippe Gomes de Castro, o Francês Jessali
e José Alexandre Lindoso -, foram incluídos 11 novos nomes: José Antonio de Lemos;
Raimundo Pereira de Cárceres Albuquerque; Manoel Gualberto Leão; o tambor-mor Thomáz
de Aquino; o sapateiro Carlos Vitorino; o Cabo do Batalhão nº 22 Antonio de Souza; Furriel
do mesmo Corpo e irmão de Antonio, José de Souza; o Alferes Romualdo Antonio da Silva;
Antonio Feliciano Lopes; o Sargento Bizouro do Batalhão nº 22 e Manoel Caetano de
Carvalho.
Aqui, algumas questões devem ser destacadas. Primeiro, não obstante Costa Barros
tenha dito que a avantajada condição financeira de alguns resultou na impossibilidade de
confirmar suas participações, isso não serviu de empecilho para que na nova lista se
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preservasse o nome de Raimundo Francisco Bruce, filho do ex-presidente, e antigo desafeto
de Costa Barros, Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce; segundo, dentre os 11 novos
nomes, havia um número considerável de indivíduos de menor prestígio econômico e,
consequentemente, de pouco destaque no jogo político da província. Como se pode verificar,
em substituição aos nomes de maior pompa, foram incluídos um sapateiro, um cabo, um
tambor-mor, um furriel, um alferes e um sargento.
Para além das confirmações e dos novos nomes que compuseram a lista final, nos
parece importante destacar as ausências da segunda lista em relação à primeira. Embora a
nossa pesquisa não nos tenha possibilitado apurar informações mais detalhadas sobre todos os
14 indivíduos que foram liberados após a devassa, alguns nomes chamam a atenção. O
primeiro deles é José Francisco Gonçalves da Silva, filho do Alcaide-Mor de ItapecuruMirim, José Gonçalves da Silva, conhecido como o Barateiro 250. O Barateiro foi um dos mais
destacados comerciantes do Maranhão na passagem do Brasil colonial para o Império. José
Francisco Gonçalves da Silva, já fora apontado como aliado de Bruce (VELLOSO, 1825a)
nos primeiros anos de seu governo, mas depois teria se afastado do mesmo, tendo inclusive
movido processo contra Bruce, no Rio de Janeiro (GALVES, 2010). A sua prisão foi
comentada no Rio Janeiro, através de uma carta, datada de 31 de maio, publicada no
Espectador Brasileiro:
Sr. Redator [...] Saberá que no dia 22 do corrente mês, foi preso José Francisco
Gonçalves [...] junto com outras pessoas, e se acham a bordo dos navios de guerra,
como suspeitos de entrarem em uma sonhada conspiração, contra a pessoa do
Presidente desta província. Este trama, que a muito estava traçado, pôs-se agora em
prática, e, apesar dos Conselhos Presidencial e Militar desaprovarem altamente tais
medidas sem causa alguma conhecida, nem ao menos provável, o Presidente
mandou tirar uma Devassa, que de certo não produzirá efeito algum, porque nada
havia mais do que a intriga e a má vontade contra as pessoas presas.
A sua sorte tem-se tornado pior por umas notícias, que chegaram de uma desordem
popular acontecida na Vila de Cametá, no Pará, que os intrigantes têm espalhado ser
de combinação com esta Província, mas nada há de mais falso (Espectador
Brasileiro, nº 94, 28/08/1826, p. 2).

A segunda ausência importante é a de Francisco do Valle Porto que, também ligado ao
Corpo de Comércio da Província do Maranhão, fora sócio e contador do Barateiro. Depois,
temos a ausência de Clementino José Lisboa, Capitão ajudante de ordens no governo de Lobo
e amigo próximo de Odorico Mendes. Em seguida, entre os libertos estava José Lamagner
Frazão, proprietário de terra e agricultor da região de Itapecuru. Lamagner Frazão também foi
membro do corpo de Comércio da Província (GALVES, 2010). A quinta ausência importante
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foi Manoel José de Medeiros, antigo aliado de Bruce, também ligado ao comércio
(VELLOSO, 1826a). Medeiros foi aquele mesmo que se tornara brasileiro a bordo da Escuna
Dido, de que era proprietário, quando retornou de Portugal ao Maranhão, em janeiro de
1824251. A sexta ausência foi a de Antonio Lellis de Moraes Rego, participante ativo das
questões políticas do Maranhão, tendo assinado o “Auto da Câmara Geral”, de 28 de julho de
1823, que consolidou a adesão do Maranhão à Independência, e também do “Auto de
Juramento da Independência do Brasil”, em 7 de agosto de 1828, que jurou fidelidade e
obediência a D. Pedro I. Segundo Marcelo Cheche Galves, os membros da família Moraes
Rego eram “frequentadores assíduos” da casa de Bruce (2010, p. 193).
Importa destacar, no entanto, que as prisões não se limitaram apenas aos nomes que
compuseram as listas. Uma carta publicada por Astrea, em setembro de 1826, apresentou o
nome de três pessoas que “entre muitos”, desde setembro, se encontravam presos sem que se
tivesse cumprido o devido processo legal. Tratava-se do alferes Claudio José da Silva, Manuel
Coelho da Paz e José Miguel Pereira. A estes, somava-se ainda os nomes de José Manoel do
Nascimento Pestana, Pedro Francisco Martins e Joaquim de Brito Salgado que, não obstante
já estivessem soltos, também estiveram presos por um longo tempo. As suas prisões, destacou
o autor da carta, se deram sem que tivessem conhecimento das razões, “porém sabe-se que
[foi] para satisfazer nos tios portugueses que tratam de perseguir a todos que trabalharam na
Independência”. Como se pode ver, esta denúncia amplia a lista dos presos que foram
indicados nos documentos oficiais encaminhados por Costa Barros à administração central, o
que permite inferir que o número de pessoas diretamente envolvida nas agitações que se
vivenciava no Maranhão era bem maior do que o que ficou registrado naqueles ofícios.
Todavia, ainda segundo a carta, ficava ao cargo de um “Esquadrão dos nossos adotivos” jurar
a conduta inadequada dos brasileiros, para que estes últimos fossem prontamente presos
(ASTREA, nº 36, 16/09/1826, p. 146, 147).
De todo esse processo, o que se pode concluir é que, desde o momento em que foi
oficialmente empossado no cargo de presidente da província - depois do contratempo
provocado pela decisão de Cochrane de não lhe permitir assumir o governo e, mais do que
isso, tê-lo enviado, contra sua vontade, à província do Pará -, Costa Barros teve que enfrentar
a oposição daqueles que, naquele episódio, foram favoráveis à decisão de Cochrane de manter
Lobo à frente do governo, sendo alguns destes ligados, direta ou indiretamente, à figura de
Miguel Bruce. Aliás, na província, a oposição a Costa Barros também se fez sentir mesmo
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após o fim do seu governo, especialmente por meio do impresso o Farol Maranhense252, cujo
redator era o brasileiro nato, José Cândido.
É certo que durante o período em que Costa Barros esteve à frente do governo do
Maranhão, a província contava com dois jornais circulando regularmente: o Censor e o Amigo
do Homem, ambos alinhados às ideias defendidas pelos adeptos da “causa portuguesa” 253. Na
prática, depois da saída de Odorico Mendes, e do Argos, do cenário das disputas periódicas, o
primeiro jornal a estar alinhado a uma ‘causa brasileira’, foi o Farol Maranhense. Isso só veio
ocorrer depois que Costa Barros deixou o poder. Curiosamente, os primeiros números do
Farol traziam como tema principal discussões em torno da figura de Odorico Mendes.
Menos por coincidência e mais por conformidade do novo cenário político inaugurado
com a interinidade do vice-presidente Romualdo Antonio Franco de Sá, que assumiu após a
saída de Costa Barros, o ano de 1828 se iniciou com três jornais circulando regularmente na
província. Além do já citado Farol Maranhense, havia ainda a Minerva 254, escrita por David
da Fonseca Pinto, e a Bandurra255, jornal escrito por João Crispim, que há pouco havia
encerrado as atividades de seu antigo jornal, o Amigo do Homem. Ambos, David e Crispim
eram brasileiros nascidos em Portugal. Estes dois jornais faziam a defesa de Costa Barros ante
as investidas do Farol e seus correspondentes.
Devidamente representados, os “partidos” em oposição encontravam vozes naqueles
periódicos. Não obstante Costa Barros já tivesse deixado o poder, seu governo foi tema de
muitos dos debates ali travados. Por trás dos embates sobre as ações concretas do ex252

Começado a circular em 27 de dezembro de 1827, a história desse jornal pode ser dividida em duas fases: a
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presidente, uma série de questões se faziam presentes. Despotismo e constitucionalidade eram
dois lados de uma mesma moeda.

3.1.2 “Cidadão benemérito” ou “monstro da soberba”: as faces de Costa Barros nos impressos
da Corte e do Maranhão

Enquanto no Maranhão, para além do Farol Maranhense, a oposição a Costa Barros se
manifestou nos nomes denunciados e postos em custódia lá em maio de 1826, no Rio de
Janeiro, a nova configuração política do império, já com a participação dos deputados
maranhenses nas atividades legislativas, possibilitou também uma oposição veiculada na
imprensa carioca, com destaque à atuação de Odorico Mendes, já deputado, à frente do jornal
Astrea.
A primeira referência direta ao governo de Costa Barros feita por aquele periódico, foi
em 3 de agosto de 1826. Naquela edição, apareceu uma série de acusações do que seriam
atropelos à Constituição praticados sob a tutela do então presidente da província do
Maranhão. Na denúncia, pelo menos quatro abusos: a violação ao sigilo das cartas (art. 179, §
27), a violação de domicílio (art. 179, § 7) a prisão de cidadãos sem que tivessem culpa
formada (art. 179, § 8) e omissão diante de abusos cometidos por pessoas subordinadas ao seu
governo (art. 179, § 29). Nos meses seguintes, as denúncias foram sendo analisadas
detalhadamente, com destaque para a atuação dos jornais, Censor e Amigo do Homem.
Enquanto o redator do primeiro foi apresentado com alguém que trabalhava a serviço do
“partido dominante que tende à vingança em perda da harmonia social”, o segundo foi tido
como o “órgão mais imediato” do governo (ASTREA, nº 31, 5/09/1826, p. 121).
Dois documentos, publicados pelo Amigo do Homem, foram analisados por Astrea:
uma Proclamação, de 20 de maio, e uma Portaria, de 24 do mesmo mês, em que, segundo o
periódico fluminense, ficou provada a ousadia do presidente do Maranhão, ao querer se
equivaler à pessoa do Imperador, quando considerou que o atentado que se planejava contra a
sua vida, era o semelhante a um ataque ao próprio Imperador. Nem mesmo o “orgulho” ou a
ignorância sobre a “terminologia do Direito Político e a natureza do Poder” justificava a um
funcionário público tal pretensão, posto que era o presidente de província, “simplesmente, um
agente do Poder de quem deve executar as ordens na conformidade das leis”.
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No texto, Costa Barros era acusado de ter jurado à Constituição “condicionalmente”,
ou seja, submetia-se a ela somente quando achava “por bem” fazê-lo. Apesar de admitir a
existência de pessoas contrárias ao presidente, dizia que isto não legitimava as suspeitas de
que estivesse em curso um plano para atentar contra a sua vida. A prova maior das suspeitas
infundadas podia, ainda segundo o jornal, ser comprovada pela lista das pessoas acusadas pelo
governo de estarem envolvidas no atentado, visto que se tratavam de “pessoas que tinham a
perder muitas centenas de mil cruzados, uns brasileiros, outros europeus de nascimento,
quando tais crimes costumam ser perpetrados pelos que só tem a ganhar”. Como se pode
verificar, ainda que de maneira escamoteada, as acusações imputadas ao governo provincial
revelam um clima de hostilidade que estava de alguma forma vinculada às disputas travadas
desde os tempos da adesão à independência. Costa Barros foi acusado de ter feito nomeações
e promoções a pessoas que, “em outros tempos”, sabidamente haviam tomado partido
contrário à Independência do Brasil (ASTREA, nº 31, 5/09/1826, p. 121).
Nesta edição, o jornal assumiu o compromisso de, a partir daquele número,
acompanhar mais de perto o desdobrar dos acontecimentos políticos no Maranhão.
A reação do Amigo do Homem à publicação de Astrea, o “delegado mercenário dos
anarquistas”, se deu logo nos primeiros números de 1827. Numa clara referência a Odorico
Mendes, a quem acusava de estar por trás das publicações do jornal da Corte, João Crispim
afirmou: “o redator de Astrea, [...] tem cem olhos para ver lá de longe [...] o que se passa no
Maranhão” (grifo do autor) (AMIGO DO HOMEM, nº 3, 10/01/1827, p. 14, 15). A referência
aos “cem olhos” se fazia por conta do nome do antigo jornal publicado por Odorico Mendes
na província do Maranhão, o Argos da Lei. Segundo a mitologia grega, Argos era um
personagem que possuía cem olhos. Na continuidade das refutações ao nº 31 de Astrea, João
Crispim não deixa passar despercebida a relação entre os escritos do Argos e de Astrea, a
quem chama de “Snr. Astrea Mendes”. O uso recorrente da expressão “partido dominante”,
por parte de Astrea, mas também, outrora, do Argos da Lei, foi tomado como prova da relação
de Odorico com a autoria dos textos publicados no periódico fluminense, pelo menos
daqueles relativos à província do Maranhão: “vemos agora no Astrea as mesmas expressões,
pronunciadas em tom igual às do predito periódico, e, se não nos enganamos, elas parecem
frutos da mesma árvore” (AMIGO DO HOMEM, nº 9, 31/01/1827, p. 57). A mesma
expressão, “Astrea Mendes”, foi usada num panfleto publicado no Rio de Janeiro, para se
referir ao Astrea, que, na ocasião, foi chamado de “primogênita filha do Argos da Lei, ou para
melhor dizer Algoz da Lei, como denominavam os Maranhenses sisudos” (INIMIGO DOS
FACCIOSOS, 1826, p. 1).
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Para o Amigo do Homem a ideia de “partido dominante” levantada pelo Astrea carecia
de uma revisão, visto que permitia uma inversão no entendimento de quem foram, de fato, os
“sacrificantes e os sacrificados” na recente história do Maranhão. Nesse sentido, a discussão
mais uma vez reflete a cisão entre brasileiros natos e os naturalizados. Esta rivalidade estava
ainda ligada à própria abertura do processo de investigação para apurar a responsabilidade dos
acusados de planejar um atentado contra Costa Barros. Crispim lembrou que não foram “os
europeus” que, sedentos pela vingança contra os acusados, levantaram as suspeitas que
motivaram as investigações e prisões, “mas sim por pessoas que muito interessam no bem e
sossego de sua pátria natal, pois são, como uma ou duas exceções, todos filhos desta
província” (AMIGO DO HOMEM, nº 9, 31/01/1827, p. 56, 57). Ao que nos parece, a própria
negativa de que uma questão estivesse ligada à outra, ou ainda da relação das rivalidades entre
brasileiros e portugueses e as prisões que estavam sendo executadas, por si mesma já é um
indicativo de como aquelas questões ainda se faziam presentes nas ações e ideias dos
envolvidos no debate impresso no Brasil pós-reconhecimento da independência.
Ao negar que as questões de identidade nacional motivassem as medidas adotadas por
Costa Barros, como se este estivesse influenciado pelos interesses de vingança dos europeus
que compunham o “partido dominante”, Crispim busca fortalecer o discurso de que os lados
opostos representavam muito mais uma demonstração da rivalidade entre os que buscavam a
harmonia social e os que tinham interesses em reviver as desgraças pretéritas. O Astrea era,
nas palavras do mesmo Crispim, uma “folha cujo suco é destinado a dilacerar os ligamentos
do corpo social, isto é, a paz, a harmonia, o sossego, a tranquilidade dos cidadãos entre si, e o
respeito, obediência e afeição àqueles que os governam” (AMIGO DO HOMEM, nº 9,
31/01/1827, p. 56).
Importa lembrar que do outro lado, a oposição a Costa Barros e seus aliados reforçava
a todo instante o caráter antibrasileiro dos conflitos que se desenvolviam no Maranhão. Para
estes, havia sim a oposição entre os que eram fiéis ao Imperador e ao Brasil e aqueles que,
sobretudo europeus, se aproveitavam do momento para se vingarem dos que lhes obrigaram a
se submeter à ruptura com a antiga metrópole. Percebe-se que são duas “verdades” distintas
de uma mesma realidade.
Quando, em 1828, o Farol analisou o teor de um ofício encaminhado por Costa Barros
ao ministro Estevão Ribeiro de Resende, em 26 de setembro de 1825, apenas um mês após ter
assumido a presidência da província do Maranhão, uma dessas “verdades” se fez presente. O
referido ofício foi publicado com a inserção de 9 notas de rodapé que traziam comentários do
redator do Farol. As notas questionavam pontos específicos daquela comunicação. Primeiro,
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quando Costa Barros afirmou que uma multidão foi ao seu encontro, no ato de sua posse, José
Cândido respondeu que logo essa mesma multidão se deu conta de que o novo presidente não
cuidou de dar seguimento à “harmonia” promovida pelo brevíssimo governo de Patrício José
de Almeida e Silva, pois se juntou a pessoas “mal intencionadas” que tinham por fim por
execução as suas “vinganças particulares”. O que se viu, portanto, ainda segundo o Farol,
foram “homens pacíficos” sendo presos pelo simples fato de “haverem prestado bom grado à
Causa do Império”. À referência que Costa Barros fez à portaria de 25 de maio de 1824, por
meio da qual d. Pedro reconheceu as demissões que foram feitas no Maranhão à época da
independência, o Farol lembrou que, “em menoscabo da Portaria”, os maiores “inimigos do
império” assumiram “cargos e empregos”. Ainda nesse primeiro ponto, afirmou ter se
levantado, naquele governo, o “partido anti-brasileiro”, tendo “à sua testa” o presidente Costa
Barros. Esta portaria foi apontada como sendo uma “teia de aranha” diante de Costa Barros
que tentou a todo custo dela se desvencilhar. No segundo ponto, questionava a afirmação de
Costa Barros quando disse que “homens hábeis” foram substituídos em seus empregos por
pessoas que não dispunham de “nenhuma disposição” para tais cargos. Considerando o pouco
tempo de administração do novo presidente e a improvável condição de já ter feito, por si
próprio, a análise detalhada da capacidade ou não dos empregados públicos, para o Farol, não
havia outra explicação para tal afirmação que não fosse a influência do “ódio e rancor” que os
“validos” de Costa Barros nutriam contra os “indivíduos nascidos no Império”. Todavia, o
ponto de maior revolta por parte do Farol se deu em virtude de Costa Barros ter aconselhado
o Imperador a ser “menos Constitucional”. A partir daí, o Farol afirmava serem cabais as
provas do quanto aquele ex-presidente era um “indigno brasileiro” e “péssimo cidadão”
(FAROL MARANHENSE, nº 11, 27/02/1828, p. 55, 56).
Esse foi também o tom das denúncias apresentadas, por carta, no nº 36, de Astrea. A
edição, quase que exclusivamente dedicada aos assuntos políticos do Maranhão, trouxe a
primeira parte daquela correspondência, anunciada como “prelúdio às notícias” que seriam
publicadas sobre a “infeliz e ditosa” província do Maranhão. O teor da carta vai ao encontro
das muitas acusações que foram imputadas ao governo de Costa Barros, durante o mesmo ano
de 1826, e subsequentes, que foram publicadas nas mais diversas formas na imprensa carioca
e maranhense: um presidente tomado pela soberba, que, com “absolutismo”, promovia uma
verdadeira “guerra a todos os brasileiros que se distinguiram no conflito da independência”.
Associado a ele, neste malvado intento, estariam “os nossos tios”, termo usado pelo autor da
carta, que foi explicado em nota de rodapé do jornal, da seguinte forma: “Tios chamam no
Maranhão aos inimigos da independência e corresponde ao que nós aqui apelidamos de Pés

229

de Chumbo”. As denúncias, não obstante girassem também em torno das “arbitrárias e
demoradíssimas” prisões, se concentraram, principalmente, nas questões referentes aos
empregos militares e civis. Enquanto no primeiro se viu a promoção de muitos portugueses,
“os mais obstinados inimigos que tivemos”, aos postos de comandos de “diferentes Corpos”,
mediante a demissão dos Brasileiros, “que dignamente os ocupavam”; na esfera civil se podia
verificar “a mesma obra ou ainda mais excesso que nos Militares”, quando foram despejados
os brasileiros e substituídos por homens que, “mais exaltados”, se posicionam contrariamente
à independência do Brasil (ASTREA, nº 36, 16/09/1826, p. 145, 146).
As denúncias passam, então, a ser direcionadas aos casos em que houve a substituição
de brasileiros por portugueses. No plano militar, foram apontados os nomes de José Maria
Faria de Mattos, Joaquim Raimundo Marques Doque, Sevirino Alves de Carvalho, todos
classificados pelo jornal como declarados inimigos dos brasileiros. Num processo de
“esbulho” dos brasileiros, elevava-se “aos postos militares de primeira ordem aos
portugueses”. Essas nomeações, que podiam ser confirmadas nas gazetas Censor e Amigo do
Homem, anexas à carta enviada ao jornal, serviam como prova de um desejo de “insultar aos
brasileiros e achincalhar a Independência do Brasil”. Já no âmbito civil, o primeiro caso
registrado foi o de Antonio José Saturnino das Mercês, apontado como “um português que se
acha feito escrivão da Fazenda Pública”. Como já vimos ainda no 2º capítulo deste trabalho,
Saturnino era tesoureiro geral da Junta da Fazenda, quando foi demitido em razão das
medidas gerais implantadas na época do governo de Miguel Bruce. Segundo a carta,
Saturnino já estava naquele momento reintegrado ao corpo de funcionários da Fazenda,
todavia agora no cargo de escrivão daquela Junta. O certo é que agora, em 1826, a carta
publicada no Astrea fazia referências a Saturnino, “um português”, que tanto no passado
quanto no presente se mostrava “muito inimigo da Independência”. Para o autor, todo esse
movimento de reintegração dos “portugueses” aos empregos públicos, dos quais haviam sido
demitidos, fazia parte de um projeto de “reforma dos empregos” promovida pelo governo de
Costa Barros. Avaliava essas decisões como ação deliberadamente pontual para “abater os
brasileiros”, colocando em xeque a própria definição de independência, ao passo que fazia
retornar o antigo estado de coisas que vigorava na relação Brasil-Portugal antes da
emancipação proclamada por D. Pedro: “enfim, parece que só no nome somos independentes,
e que em tudo o mais somos míseros colonos” (ASTREA, nº 36, 16/09/1826, p. 146, 147). O
autor informou ainda que Costa Barros justificava as promoções feitas aos Portugueses
dizendo serem elas executadas com o consentimento do Imperador, todavia essa informação
não parecia crível ao autor.
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O correspondente caminhou ainda no sentido de contestar o cenário de perturbação da
ordem social que estava, segundo o governo, se desenhando na província. Segundo o autor, a
província gozava da “mais perfeita tranquilidade, assim como a deixou o Marquês Lord
Cochrane”. Não havia descontentamento dos brasileiros, senão com o governo e sua
deliberada ação de reduzir estes mesmos brasileiros a “um estado de nulidade” que existia nos
tempos do “sistema colonial”. O desenho de um governo favorável aos portugueses, em
detrimento dos brasileiros, foi enfatizado com o relato da chegada de “um tal Borges”, vindo
de Portugal acompanhado de sua família, para o Maranhão, onde já residia um irmão seu. O
autor denuncia que, tão logo chegara, foi agraciado com um “ofício no hospital”. Este relato
foi acompanhado ainda da declaração “suponho que jurou a Independência em Lisboa”, que
levantava dúvidas sobre até que ponto os portugueses que chegavam ao Brasil, no pósindependência estavam, de fato, aptos a serem considerados cidadãos brasileiros. A ideia de
colocar em suspeição as razões por trás da vinda desses filhos da Europa ao Maranhão,
durante o governo de Costa Barros, consubstanciava os discursos que negavam os
sentimentos de fidelidade à causa brasileira. Tanto foi assim, que à ironia de questionar se o
juramento fora feito em Lisboa, o jornal incluiu uma nota de rodapé com a seguinte
explicação:
D’estes exemplos há inumeráveis no Maranhão. Muitos portugueses foram para
Lisboa por não quererem aderir ao nosso sistema; voltaram depois de tudo feito, e
são considerados brasileiros contra a Constituição. O autor da carta cita este
exemplo, por ser mais notável, pois o tal Borges nunca ao menos tinha estado no
Brasil, se não agora depois que o Maranhão é governado pelo Sr. Barros (ASTREA,
nº 36, 16/09/1826, p. 147).

Por fim, a carta denunciou ainda os casos de Antonio Manoel Alves e de Joaquim
Alves de Abreu Guimarães Picaluga. Enquanto o primeiro concorria para o ofício de CapitãoMor de Itapecuru-mirim, não obstante estivesse cego, supostamente seria escolhido ao cargo
pelo simples fato de ser irmão de João Crispim, o redator do periódico Amigo do Homem,
chamado aqui de “mentor de Costa Barros”; o segundo, “tirano”, nascido em Portugal, tão
logo chegara ao Maranhão, foi logo feito Inspetor das Tropas, com um soldo mensal de
30$000 réis (ASTREA, nº 36, 16/09/1826, p. 147).
Essas mesmas denúncias foram levadas ao plenário da Câmara dos Deputados, por
Odorico Mendes, em 17 de outubro. Na ocasião, Odorico Mendes lembrava que, no
Maranhão, já fazia algum tempo não eram aprovadas nenhuma promoção para a Marinha ou
para o Exército. Denunciou que uma recém-criada comissão para tratar das promoções
começara a fazer preterição “da maior parte” daqueles que lutaram a favor da causa da
independência do Brasil, “chegando o descaramento a ponto de estarem servindo ali
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estrangeiros, em menoscabo dos nacionais” (ANAIS DO PARLAMENTO BRASILEIRO,
1876, p. 217).
A “maior injustiça” acontecia, segundo Odorico, porque os “inimigos do Império”
estavam sendo escolhidos para ocuparem empregos, enquanto os que prestaram serviços à
pátria estavam a ser lançados à margem. De maneira mais enfática denunciou que “desde que
no [seu] país se proclamou a Independência”, haviam parado de confirmar as patentes de
oficiais, talvez porque estivessem aguardando o retorno dos que haviam sido enviados a
Portugal por terem sido considerados “inimigos da independência”. A situação era tal que
aqueles que retornavam à província logo ocupavam cargos nos batalhões no lugar dos
“cidadãos brasileiros” que eram excluídos. Na prática, o que se via, ainda segundo Odorico
Mendes, eram os soldados brasileiros sendo obrigados a ter como seus superiores justamente
os homens contra os quais lutaram durante a guerra pela adesão.
Em resposta a uma intervenção feita por Clemente Pereira, Odorico ratificava sua
denúncia exemplificando os casos do Major Picaluga e de Ponçadilha. O primeiro fora
enviado a Portugal juntamente com os “quatrocentos maranhenses” presos a mando do
“partido lusitano”. Odorico lembra que Picaluga fazia parte dos que foram “protestar a sua
adesão ao governo da metrópole” para que não ficassem dúvidas quanto às suas fidelidades a
D. João, tendo, inclusive, sido agraciado com uma patente dada pelo rei. Agora, de volta ao
Maranhão, havia sido confirmado no comando de um batalhão, do qual fora excluído “o
brasileiro que o comandava” (ANAIS DO PARLAMENTO BRAZILEIRO, 1876, p. 217218). Quanto a Ponçadilha, que, pouco antes da Independência, havia partido para Portugal a
fim de solicitar o envio de tropas lusitanas para auxiliar no combate aos independentes,
retornara ao Maranhão, onde recebeu a confirmação de patente dada por d. João.
A partir da fala de Odorico, importa destacar como o caso de Picaluga foi
representativo dos novos tempos que se assentava no Maranhão, sobretudo depois da chegada
de Costa Barros ao governo da província. Ainda no primeiro capítulo destacamos o curioso
fato de os soldados da Tropa de Primeira Linha - “os quatrocentos maranhenses” a quem
Odorico se referiu – terem prestado juramento de fidelidade a d. João mesmo quando já
haviam recebido convites, por parte do novo governo que se estabeleceu na província logo
após a adesão, para retornarem ao Maranhão. O próprio Odorico, por diversas vezes, à frente
do Argos da Lei, protestou contra a prisão e desterro dos “quatrocentos brasileiros” que foram
“miseravelmente” embarcados para Portugal. Nesse seu discurso feito à Câmara dos
Deputados, o epíteto “brasileiros” foi substituído por “maranhenses”, talvez porque nesse
novo momento o que interessava era justamente a consolidação de uma imagem totalmente
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avessa à que pretendia quando estava à frente do Argos. Ali se provava o apego à causa
independente. Agora, Picaluga, por ter composto o grupo dos “quatrocentos maranhenses”
que foram prestar juramentos de fidelidade a d. João, era julgado como indigno de substituir a
um oficial brasileiro no comando de um batalhão composto pelos homens que pegaram em
armas a favor do Brasil.
A íntegra dessas falas proferidas por Odorico Mendes, na Câmara, foi publicada
também pelo Astrea, nº 203, seguidas de uma correspondência, assinada por “hum
maranhense”, em que solicitava a publicação de um “aviso”, de 3 de outubro de 1827, pelo
qual a Secretaria de Negócios da Justiça, em virtude de um parecer da Comissão de
Constituição do Senado, mandava abrir um diligência para investigar os crimes que eram
imputados a Costa Barros durante o seu governo à frente do Maranhão. O Aviso foi publicado.
Já em 30 de outubro, o Astrea voltou a tratar da fala de Odorico na sessão do dia 17,
em virtude de uma carta enviada pelo deputado José Clemente Pereira que, dizendo ter lido no
nº 203 a reprodução das falas de Odorico Mendes na sessão do plenário da Câmara de 17 de
outubro, e tendo sido citado por Odorico, não teve sua fala transcrita pelo jornal, posto que
este alegasse não ter tido acesso a elas. Deste modo, na dita correspondência, José Clemente
Pereira encaminhou ao jornal as partes referentes à sua fala que serviram de interlocução às
colocações de Odorico Mendes, para que fossem também publicadas pelo Astrea.
Em resposta às denúncias feitas por Odorico Mendes, no que tangia às promoções dos
oficiais da Marinha e da Guerra e ainda sobre a substituição deliberada de brasileiros por
inimigos estrangeiros nos empregos militares, o discurso proferido por Clemente Pereira
rechaçava a ideia de que os ministérios estariam envolvidos naquelas arbitrariedades ou ainda
nas preterições indicadas por Odorico.
Outro ponto interessante que se depreende da fala de Clemente Pereira é que o
desenho que se fazia do Maranhão a partir da fala de Odorico na Câmara encontrava oposição
dentro do mesmo plenário. Às denúncias de que o governo da província estava preterindo os
“oficiais amigos da causa do Brasil” para premiar e promover os “oficiais inimigos da nossa
Independência”, que num dado momento haviam se retirado para Portugal, era refutada com
base no que ele, Clemente Pereira, dizia ter sido inteirado:
Mas eu sou obrigado a declarar, que averiguando estes fatos, fui informado que
esses oficiais promovidos não eram inimigos do Brasil, por terem abraçado a causa
da Independência, e jurado a Constituição; e que foi depois de terem praticado estes
atos, que eles se retiraram para Portugal, a fim de escaparem às revoluções que tem
havido naquela província, voltando quando as coisas estavam em mais quietação; e
bem se vê, que se isso assim é, esses oficiais são Brasileiros (ASTREA, nº 205, p.
843).
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Como se pode ver, mais uma vez, o ser ou não ser brasileiro dependia do
reconhecimento das partes em disputa. Até aqui se tem visto que, a base das acusações em
torno do estado de coisas que se vivenciava no Maranhão, desde as disputas políticas
esquentadas durante a administração de Costa Barros, girava sempre em torno dessa mesma
temática: a condição de cidadão brasileiro. Em resposta às denúncias de que Costa Barros
estava a fazer promoções militares sem seguir a Lei e de fazer listas para hábitos, o Amigo do
Homem, de 7 de março de 1827, apresentou documento em que o secretário do governo,
Joaquim Ferreira França, atestava publicamente que todas as promoções militares feitas a
mando de Costa Barros foram confirmadas pelo Imperador.
Crispim lembrou ainda que tão logo Costa Barros assumiu a presidência da província,
pôs-se a responder a uma ordem imperial256 que o impelia a enviar ao Imperador uma lista
com os nomes dos homens que, naquela província do Maranhão, haviam contribuído para “o
bem da pátria”. Dizia que, uma lista contendo 22 nomes foi enviada ao Imperador, sendo que
dentre aqueles, apenas um nome era, segundo Crispim, digno de reprovação, em razão de que
aquele “era já professo na ordem da – Barata” (grifo do autor). Embora o jornal tenha
informado ter tido acesso à lista, não fez a publicação da mesma. Todavia, informou que a
lista sequer chegou à mão de d. Pedro, por ter sido obstada por uma “certa pessoinha”, a quem
não indicou quem era (AMIGO DO HOMEM, nº 19, 07/03/1827, p. 117)257. Conservada entre
os documentos do Arquivo Nacional, a lista continha, na verdade, 17 nomes, dos quais 11
eram de “brasileiros natos” e 6 de “brasileiros pela Constituição”, que, segundo Costa Barros,
“mais têm se distinguido na província” e com ele se “sacrificado pelo bem da ordem” 258. Para
Crispim, a lista provava a todos o desprendimento de Costa Barros a questões de nascimento:
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Tratava-se da Portaria de 2 de dezembro de 1824. A íntegra deste documento também foi transcrita no jornal.

257

De fato, anexa à lista encaminhada por Costa Barros, em 8 de novembro de 1826, há um despacho com a
seguinte instrução de que deveria ser conservada na Secretaria até que em ocasião posterior fosse levada ao
Imperador. Logo abaixo, consta “não foi atendida”.
258

Costa Barros encaminha ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, em 8 de novembro de
1826, uma lista dos indivíduos que mais tem se destacado na província. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9131.
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Tabela 2 – Lista dos Brasileiros que mais se distinguiram, no Maranhão, encaminhada por
Costa Barros ao governo imperial.
NOME

OCUPAÇÃO

NASCIMENTO

Joaquim Ferreira França

Coronel secretário do governo

Brasileiro nato

Antonio Bernardo de
Oliveira Pimentel

Tenente-coronel da 2ª Linha Ajudante
de Ordens

João Carlos Machado

Major Ajudante de Ordens

Brasileiro pela
Constituição
Brasileiro pela
Constituição
Brasileiro nato

João Rufino Marques

Capitão Oficial-Maior
Coronel Comandante Geral da Vila de
João Paulo Dias Carneiro
Caxias
Francisco Germano de
Coronel Comandante Geral da Vila de
Moraes
Pastos Bons
Tenente-coronel Comandante da Vila
Severino Alves de Carvalho
de S. Bernardo

Brasileiro nato
Brasileiro nato
Brasileiro nato

José Gonçalves Teixeira

Tenente-coronel Comandante do
Batalhão de 2ª Linha da Vila do Paço

Brasileiro pela
Constituição

Marcos Antonio Brício

Major Comandante do Batalhão nº 22

Brasileiro nato

José Theodoro Correia de
Azevedo Coutinho

Coronel de 2ª Linha Comandante Geral
Brasileiro nato
da Vila de Alcântara

Antonio da Costa Nunes

Comandante do Destacamento da Vila
de Caxias, alferes do Batalhão nº 23

Brasileiro nato

Redator do diário Amigo do Homem

Brasileiro pela
Constituição

Tenente da 2ª Linha

Brasileiro nato

Tenente-coronel da 2ª Linha

Brasileiro pela
Constituição

João Crispim Alves de
Lima
Pedro José da Silva
Guimarães
Joaquim Raimundo
Marques
José Demétrio de Abreu
Tiago Carlos da Rocca
José Joaquim de Castro
Launé

Tenente-coronel Comandante do Corpo
Brasileiro nato
de Polícia
Brasileiro pela
Fidalgo italiano
Constituição
Capitão do Batalhão nº 23

Brasileiro nato

Fonte: Ofício encaminhado por Costa Barros ao Ministro dos Negócios do Império. Arquivo Nacional, Série
Interior, IJJ9-131.

A exceção de apenas dois, todos os nomes eram de militares - da capital e de pelo
menos outras três vilas do interior da província - que ocupavam postos de comando. As
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exceções, curiosamente, ficam por conta dos nomes de João Crispim e Tiago Carlos de La
Rocca, ambos brasileiros pela Constituição que estavam associados às atividades da imprensa.
Como já vimos, Crispim era o redator do periódico Amigo do Homem e La Rocca, como se
verá mais adiante, foi um dos mais ferrenhos defensores de Costa Barros, no Rio de Janeiro,
quando publicou uma série de livretos, em 1828.
Para além das questões relacionadas às promoções, ainda no ano de 1826, o Astrea
continuou suas denúncias contra Costa Barros. Para isso, valeu-se, mais uma vez, de uma
correspondência enviada ao jornal, por “um maranhense imparcial”. A carta, lançada com a
pretensão declarada de não permitir que os abusos praticados pelo presidente do Maranhão
ficassem “sepultados no esquecimento”, logo de início, alinhava-se à ideia de uma
perseguição aos indivíduos que se posicionaram a favor da independência do Brasil. Toda a
narrativa que compõe os primeiros parágrafos caminha exatamente no sentido de fortalecer a
ideia de uma verdadeira caçada aos que, nos tempos pretéritos, ousaram se posicionar a favor
da independência do Brasil. Neste cenário, o governo de Costa Barros foi retratado como
ambiente favorável aos que, historicamente contrários aos ideais independentistas,
encontravam na estrutura do governo as condições para levar a cabo o desejo de vingança que
ficou guardado desde o momento em que se viram obrigados a condescender à ruptura dos
laços de união que regiam a relação entre Brasil e Portugal. Agora, nesse novo tempo que se
estabeleceu com a chegada de Costa Barros ao poder, a vida dos brasileiros se tornava,
segundo o autor da carta, um verdadeiro caos: “Desgraçado todo aquele que no Maranhão
serviu à causa da Independência! É um crime que não se perdoa, é uma marca de réprobo, e
um título de desprezo, de ódio, e de vingança” (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 161) (grifos
do autor).
Mais uma vez, falava-se de uma divisão de partidos na província do Maranhão, mas a
leitura dos argumentos usados pelo autor da carta permite inferir que longe de representar
posições políticas distintas, com projetos de governo diferentes, era apenas a expressão de
uma rivalidade entre as elites. O pano de fundo dessa divisão continuava sendo o mesmo que
movimentou as rivalidades entre “brasileiros” e “portugueses” no pós-adesão. De um lado, o
partido vencedor, representado pelos que “sempre” seguiram “as bandeiras da independência”
– nesta narrativa se incluía também a pessoa de Costa Barros -, e do outro lado o partido dos
“inimigos”, que tendo sido derrotados buscavam agora meios de fazer renascer seus projetos
de “dominação e vingança” (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 161).
Diferentemente do que se viu em outros documentos, os ataques diretos à pessoa de
Costa Barros são acompanhados de recuos. Ao fazer referências ao histórico posicionamento
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do presidente do Maranhão a favor da causa independente, questionava o porquê de agora ele
se associar, ainda que indiretamente, aos inimigos do Brasil. Afirmava haver uma
“parcialidade” de Costa Barros para com os membros daquele “partido” que, por razões de
“ódios antigos”, chamava de “demagogos, republicanos e perturbadores todos aqueles que
queria perseguir” (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 161-162). No final documento, voltava a
questionar:
V. Ex. que militou, como nós, desde o princípio debaixo das bandeiras da
Independência, que motivos tem para tanto nos abater?”. Apresentava ele próprio a
resposta: “Ah! Já sei! Seu coração é grato e flexível; a boa hospedagem, os
afetuosos e lisonjeiros afagos daqueles a quem a consciência ditava necessidade de
favor traíra a sinceridade de V. Ex. (ASTREA, nº 40, 26/09/1826, p. 163).

As reações às publicações do Astrea também se fizeram presentes no próprio Rio de
Janeiro. A exemplo do que acontecia com Miguel Bruce, o presidente Costa Barros também se
viu envolto numa série de debates por meio de panfletos publicados na Corte, tanto dos que
caminharam na mesma linha acusatória adotada por Astrea, quanto dos que saíram em defesa
do presidente do Maranhão. No primeiro grupo, dos que reforçaram a acusação contra Costa
Barros, destacamos, já de início, o panfleto “Feitos assaz remarcáveis do ex-presidente do
Maranhão...”, publicado em 1827. O autor, identificado como “Veritas”, dizia que em meio à
grande monta de agitações políticas que o Maranhão tinha vivido nos últimos tempos, ainda
teve que lidar com a “desastrosa desventura” de ter em seu governo a figura do “monstro da
soberba”, Costa Barros, cujo governo foi acusado de ter adotado as medidas mais tirânicas e
funestas possíveis, para fazer valer a vontade opressora de um homem que tinha o sinistro
objetivo de perseguir “Cidadãos distintos” por darem provas indubitáveis de seu amor e
fidelidade ao Imperador. Alegava que muitos “militares honrados” foram expatriados
simplesmente por não terem se submetido à vontade do “tirano Mandarim”. Confirmando,
ainda outra vez, o entendimento de que os lados em disputa mantinham um discurso
vinculado à fidelidade a D. Pedro, o autor dizia recorrer à Imprensa, porque ela tinha a
“estimável vantagem” de fazer chegar ao Trono os relatos dos abusos cometidos por Costa
Barros.
A leitura apressada do detalhado relato que fez da cena política no Maranhão, nos
tempos de Costa Barros, poderia levar o leitor mais desatento a imaginar que se tratava de
uma narrativa sobre a agitada noite de 15 de setembro de 1823, que já discutimos no primeiro
capítulo. Mas não era sobre o pós-adesão. O texto falava do ano de 1826:
Eis que se veem cheias as masmorras, desmembradas inocentes famílias, separados
Pais, Filhos, Esposos, e entregues ao Sepulcro dos mares, corando tão danados
procedimentos com as erráticas ideias de conspirações de seu puro invento,
deixando assim para sempre nos corações de probos Cidadãos, a desconfiança de
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cavilozos [sic] planos de novas tiranizações [sic], e de triunfo do estipendioso [sic]
despotismo!!! (VERITAS, 1827, p. 2).

Como se pode verificar, a referência às prisões, destruição das famílias e de mortes nos
mares, de fato se assemelham àqueles primeiros meses do pós-adesão. Agora, a cena é outra.
Segundo o autor, não há, pelo menos em termo de discurso, uma rivalidade declarada entre
“brasileiros” e “portugueses”. Como já dissemos os dois lados em oposição, se diziam em
conformidade com a vontade imperial e os interesses da Nação. Todavia, as denúncias que
antes eram feitas quase que exclusivamente por nascidos na Europa, agora também eram
proferidas por brasileiros natos. O autor do panfleto também acusou Costa Barros de se
sobrepor às regras judiciais e à própria Constituição (VERITAS, 1827).
O panfleto “Mais Uma Vez o Senhor Pedro Joze da Costa Barros...”, sem assinatura de
autoria, também acusou Costa Barros de promover perseguição a indivíduos cujo crime teria
sido unicamente o de “haverem servido à causa da emancipação do Brasil”. Como se pode
ver, nestas acusações, Costa Barros é tido como alguém que se colocava em oposição àqueles
que foram sempre fiéis a d. Pedro, o que ficava provado, segundo seus acusadores, pelo fato
de ele se posicionar favoravelmente aos interesses dos portugueses. Assim, seguindo esta
lógica, sendo ele alinhado ao “partido dos lusitanos”, a perseguição que fazia aos adeptos da
causa brasileira, estava mais do que justificada. Tal qual já se observou em outros casos em
que nascidos no Brasil se colocaram a favor daqueles que haviam se tornado brasileiros pelas
regras estabelecidas na Constituição, a sua própria condição de brasileiro foi posta em xeque.
Chamado de “Brasileiro degenerado”, por ter “jurado ódio eterno a quantos nasceram na sua
mesma pátria”.
Impresso em 1827, o texto lembrava que da devassa feita pelo então presidente para
investigar a “tal revolução”, “ninguém saiu culpado”, e os que previamente haviam sido
presos, acabaram sendo postos em liberdade (MAIS..., 1827, p. 1). Esse ponto, aliás, deixava
mais do que provada a vontade do ex-presidente Barros de fazer “aditamentos à
Constituição”, posto que se a lei máxima não permitiu a prisão sem culpa, salvo as exceções
que não se aplicavam ao caso, resolveu aquele presidente que a Constituição era
“improvidente” e assim “fez legislador” (MAIS..., 1827, p. 2).
Na contramão destas publicações, também se viu sair impressos na Corte, favoráveis a
Costa Barros. Foi assim que o “Inimigo dos Facciosos” publicou, em 1826, o panfleto “Carta
Salutífera contra algumas das correspondências da Astrea...”, resposta direta às muitas
publicações de Astrea. O próprio título da obra reforça a leitura de que a “questão dos
portugueses” continuava em aberto, mesmo, aproximadamente, 3 anos depois da adesão do
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Maranhão à Independência, e, mais ainda, já assinado os termos de reconhecimento da
Independência do Brasil por parte da sua antiga metrópole. A tese de que o governo de Costa
Barros era um aliado dos “portugueses”, portanto contrário aos interesses do Brasil, ponto
central das acusações feitas ao então presidente, era o que o “Inimigo dos Facciosos” se
propunha a rebater. O documento em questão sustentava todas as suas argumentações na ideia
de que, não obstante a efetiva participação de cidadãos brasileiros nascidos na Europa no
quadro dos aliados de Costa Barros, o seu governo dava provas cada vez mais concretas de
alinhamento aos interesses do Brasil. Aliás, para o autor da Carta, essa união entre cidadãos
natos e naturalizados era justamente o elemento mais forte da comprovação de uma vontade
de fazer o Maranhão superar as mazelas passadas provocadas pelo estado de anarquia ao qual
os facciosos insistiam em fazer retornar, mas que encontravam obstáculo justamente naquele
governo.
Tratando especificamente do que foi publicado no Astrea, nº 36, o texto comentou o
termo “tios”, usado pelo autor da carta publicada naquele periódico em referência aos
brasileiros nascidos em Portugal. Para o “Inimigo dos facciosos”, estava em disputa a
construção de uma narrativa que colocava aos “tios” a pecha de inimigos do Brasil, pelo fato
de terem se posicionado contrários à independência do Brasil, lá em 1823. Longe de negar
que os portugueses foram contrários à independência, o autor sustenta duas ideias para
justificar o fato e, assim, desconstruir as acusações de que aquela decisão passada refletia uma
postura presente de inimizade para como o sistema independente adotado no Brasil. A
primeira ideia foi tomar a decisão de não aderir imediatamente à independência como prova
da fidelidade daqueles indivíduos aos juramentos que faziam. Uma vez que o monarca a quem
deviam fidelidade e respeito era o rei de Portugal, o Senhor Dom João, não havia porque
esperar deles, na qualidade de súditos fiéis que eram, outra atitude que não a de se manterem
firmes aos seus juramentos. Nesse sentido, essa condição de apego às suas juras servia agora
como prova de uma fidelidade inquestionável a D. Pedro, a quem já haviam feito um novo
juramento. Assim, entra em cena a segunda ideia que foi sustentar a versão de que, embora
num primeiro momento tenham sido contrários ao projeto de independência, pelas razões já
explicadas, tão logo tomaram conhecimento de que a bandeira da independência fora
levantada pelo “príncipe legítimo”, D. Pedro, não se demoraram em aceitar o pleito e em jurar
fidelidade e obediência ao seu novo Soberano.
Chamo a atenção para o fato de que esta versão romantizada da adesão dos
“portugueses” à independência, não só desconsidera os embates reais que aconteceram por
toda a província do Maranhão, no bojo das lutas pela adesão à independência, como também
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deixa transparecer uma ideia de legitimidade de D. Pedro condicionada à sua herança
portuguesa. Mesmo sem problematizar a questão, o “Inimigo dos facciosos” compartilha da
mesma linha de argumentação defendida, em certa medida, pelo Censor, quando em debate
com Odorico Mendes, conforme vimos no segundo capítulo deste trabalho, lembrava que a
legitimidade de D. Pedro passava por sua condição de filho de D. João.
Os argumentos do Inimigo dos facciosos nos remontam à mesma estratégia utilizada
por João Crispim, quando à frente do seu novo periódico a Bandurra - publicado no
Maranhão no ano de 1827, em substituição ao seu antigo jornal o Amigo do Homem –
sustentou um ferrenho debate com seu opositor, José Cândido, redator do Farol Maranhense.
Na ocasião, o nº 4 do Farol, ao discutir assuntos relativos ao passado da província, afirmava
que os mesmos homens que no passado foram “acérrimos constitucionais”, eram agora os
“defensores do despotismo” (FAROL MARANHENSE, nº 4, 03/01/1827, p. 19). A resposta
de Crispim veio à luz, logo na edição seguinte da Bandurra.
Para João Crispim, se fazia necessária a refutação direta e veemente daquela
afirmação, posto que recaía, sobretudo, sobre os portugueses, que se mantendo fiéis às Cortes
Portuguesas, se posicionaram contrários à adesão do Maranhão à independência do Brasil. A
defesa de Crispim, ele próprio nascido na Europa, se sustentou em pelo menos três linhas. A
primeira recorria à “sentença nos primeiros Tribunais do Império” que já havia julgado que os
homens que se mantiveram fiéis aos seus antigos votos constitucionais não cometeram crime
algum, pois “fizeram então o seu dever” (BANDURRA, nº 3, 24/02/1828, p. 105). Vejamos:
Se esses – muitos homens há aqui – são, na linguagem do redator do Farol, aqueles
que, aferrados aos juramentos que deram, defenderam a Constituição de Portugal,
até que ela caiu e depois abraçaram a Causa do Brasil com o mesmo entusiasmo e a
sustentam com a mesma firmeza de caráter, e que por fazerem o seu dever em outro
tempo àquele respeito, quer o do Farol que sejam ainda agora inimigos da Causa do
Brasil [...] e que nem a Nação lhes pague o que lhes deve, que não tenham empregos
púbicos, quanto mais serem Deputados (BANDURRA, nº 3, 24/02/1828, p. 107).

Vê-se aqui que a discussão vai além. Não se trata apenas de discutir infidelidade ou
descompromisso com a causa brasileira. Envolve desde questões ligadas ao direito de
propriedade, de restituição por prejuízos com as guerras pela independência, empregos e até
mesmo representação política.
Na segunda linha, desafiava José Cândido a apontar quem eram estas pessoas que,
segundo ele, ousavam se contrapor ao novo sistema adotado no Brasil. Acusava tudo de ser
fruto do interesse de “saciar uma maledicência assalariada” (BANDURRA, nº 3, 24/02/1828,
p. 106). Todavia, foi sobre a terceira linha de defesa que Crispim se debruçou mais
longamente. Trava-se de desconstruir a ideia de que nascidos no Brasil foram favoráveis à
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independência, enquanto os nascidos na Europa se opuseram a ela. A seu ver, toda essa forma
dicotômica de pensar as posições políticas não tinha outro interesse que não o de fazer
renascer em solo maranhense a “desconfiança recíproca entre cidadãos”, levando assim “uma
parte dos cidadãos a suspeitar da outra”. Registre-se que a negação da simples tomada de
posição a partir do local de nascimento não foi problematizada por Crispim no sentido de
tecer uma análise sobre uma identidade nacional. Nos textos da Bandurra esta discussão não
foi desenvolvida. Apesar de permear os debates políticos desde o pós-independência, ainda
que, às vezes, de forma superficial, na Bandurra a negação da fidelidade a uma causa definida
pelo simples local de nascimento se deu muito mais no sentido apontar falhas na
argumentação do seu oponente. Foi nesse intento que Crispim registrou que o Farol, ao
afirmar “muitos homens há aqui”, se esquecia, propositadamente, de fazer referências ao que
chamou de “homens há lá”:
que sendo natos, e mais natos, e natíssimos, deram, digamos assim, por paus e por
pedras, insultaram a Independência da sua Nação, disseram impropérios ao Augusto
Regenerador dela, aconselharam aos povos a desobediência, a infidelidade e o
perjúrio, e foram, oh se foram, ao menos em a maior parte, a maldita causa de
exaltação de alguns indivíduos indiscretos, sustentados por discursos pronunciados
por alguns inimigos da grandeza, da independência, e da liberdade do seu país, da
Pátria que lhes deu o ser, que os sustenta, condecora e honra; mas esses alguns são
de cá, e, por isso, tem carta branca para serem impunemente Protheus políticos
(BANDURRA, nº 3, 24/02/1828, p. 107).

Assim, ao apontar exemplos de homens que, nascidos no Brasil, se posicionaram
contrários à independência, mas que ainda assim não foram lembrados pelo Farol, a Bandurra
busca desqualificar a natureza do discurso do seu oponente, visto que fazia-o parecer muito
mais um conjunto de ideias em favor de interesses de um grupo que buscava atender a seus
interesses próprios. Estes homens, representados pelo Farol, longe de serem amantes do
sistema brasileiro, ao alimentarem essa “rivalidade infeliz e desgraçada”, trabalhavam contra
o “progresso da causa magna do Brasil e da sua independência”. Para a Bandurra, a
manutenção desta rivalidade, que fora responsável pelo derramamento de sangue de muitos,
entrava na conta do “mercenário” Farol e “seus correspondentes” (BANDURRA, nº 3,
24/02/1828, p. 106).
De volta ao panfleto escrito pelo “inimigo dos facciosos”, uma vez contestada a versão
que colocava os “Tios” - no Rio de Janeiro chamados de “Pés de Chumbo” - na condição de
inimigos da independência, desde os primeiros movimentos até aquele momento presente, o
autor seguiu um caminho semelhante ao de João Crispim: passou a analisar a conduta dos
“sobrinhos” no jogo político. Acusava-os de utilizar a acusação contra os “Tios” para
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justificar os muitos crimes de roubos cometidos contra os nascidos em Portugal. Se quiseram
a Independência, também quiseram promover
perseguições fundadas em estultas inventivas, assassínios perpetrados por chusmas
de homens armados, em um que durma a sono solto ao abrigo da Lei, no seio de sua
família, e depois o roubo, que é o objeto principal, cujas façanhas eles têm por
grandes rasgos de Brasileirismo, com tanto, que sejam acompanhadas e aplaudidas
com Vivas ao Imperador, como é da tática!!! Nisto são eles constantes, e se
divergem é só nos meios de desenvolver o plano. E se as Autoridades se opõem a
estas vontadinhas! Deus nos defenda? Logo são déspotas, são partidistas, e o mais
que lhes sugere a sua desesperação” (INIMIGO DOS FACCIOSOS, 1826, 2).

A breve referência que fez aos “Tios” como “Pés de Chumbo” no Rio de Janeiro, foi
acompanhada ainda dos termos “Marotos”, “Marinheiros”, “Puças” e “Carcundas” [sic], como
sendo a estratégia dos “sobrinhos” para menosprezar aqueles que não se deixam facilmente
convencer por movimentos que tentem suprimir a ordem estabelecida. No caso específico do
Maranhão, entendia a aproximação de Costa Barros com “alguns brasileiros nascidos em
Portugal”, não pelo fato de serem europeus, porque via neles o caráter que tanto incomodava
aos “tais sobrinhos”. Deste modo, para além dessa proximidade de Costa Barros com os
nascidos na Europa, atribuía parte do ódio que sentiam em relação àquele presidente, ao fato
de não verem atendidos os seus interesses no que dizia respeito aos pedidos de se serem
agraciados com hábitos de Cristo ou do Cruzeiro (INIMIGO DOS FACCIOSOS, 1826, 2-3).
No entanto, de todas as obras em defesa de Costa Barros, a de maior fôlego foi a
escrita pelo Cavalleiro da Rocca, em 1828. Nos primeiros capítulos deste trabalho, já fizemos
referências aos livretos publicados por La Rocca. Agora, veremos de maneira mais detalhada
a leitura que fez sobre a governança de Costa Barros, a quem chamou de “incorruptível na
administração dos seus altos deveres 259”. Dada a situação em que aquele “cidadão benemérito
à Pátria” se via com sua reputação manchada diante da “opinião pública”, por conta de
“libelos infames” que foram publicados por seus adversários, o Cavalleiro da Rocca,
questionava a inépcia do Senado que não saia em defesa de um dos seus membros, e mais,
teria permitido que aquelas acusações fossem proferidas mesmo dentro das suas sessões (LA
ROCCA, 1828a, p. 13).
Seu texto parte da narrativa das indisposições de Costa Barros com Cochrane, quando
este último decidiu expulsar o recém-chegado Costa Barros, para assim pôr em execução seu
plano de pilhar os cofres da província. Naquele contexto, a associação de Odorico Mendes
com o Lorde britânico foi lembrada. A referência à atuação de Odorico, “honrado cidadão, tão
benemérito à Pátria”, à frente do Argos, como “apologista” de Cochrane, foi toda escrita num
259

O Cavaleiro da Rocca fez questão de destacar que Costa Barros, tão logo assumira a presidência da província,
despachou 126 ofícios civis e militares que se achavam em desordem (LA ROCCA, 1828a).
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forte tom de ironia: “conhecido particularmente por ser Súdito Fiel, e constante Amigo do
Trono, aprovou na sua admirável Patriótica Folha todas as determinações tomadas pelo digno
Pacificador do Norte, elogiando-o, e pondo-o nas nuvens”. Como se não quisesse deixar
dúvidas sobre serem irônicas as suas palavras, parte para o ataque direto. Lembrou que aquele
atentado à Constituição, ainda que “irregular, ilegal, e atentatório à Autoridade do Imperante”,
não foi condenado por Odorico, “mas naquela época não era Deputado”. A “má fé” e a
“demência” teriam sido as razões para Odorico ter aprovado a conduta de Cochrane quando
este expulsou Costa Barros para fora da província (LA ROCCA, 1828a, p. 33, 34).
O ataque direto à figura de Odorico se justifica porque naquele momento, a figura do
deputado maranhense se apresentava como a voz mais ativa de oposição a Costa Barros no
cenário da Corte, tanto no âmbito de suas atividades parlamentares, quando de sua
participação na redação de Astrea. Desse modo, é preciso registrar que sendo o intento do
Cavalleiro da Rocca fazer a defesa de Costa Barros frente ao público da Corte, ali, no Rio de
Janeiro, tornou-se imperativo destituir Odorico Mendes da condição de intérprete fiel e
imparcial dos acontecimentos políticos na província do Maranhão.
A rixa com o Censor, aqui apresentado como “Opúsculo Literário”, escrito pelo
“homem de bem e honrado” García de Abranches, também foi lembrada. As insistentes
publicações em desaprovação à decisão de Cochrane em não dar posse a Costa Barros, como
já vimos neste mesmo trabalho, resultaram na expulsão de García. O Cavalleiro da Rocca
lembra então, que naquela ocasião, o “Grão-Liberalão do Argos”, Odorico Mendes,
posicionou-se favorável ao ataque contra “a liberdade individual e sagrada dos Cidadãos”,
quando julgou ser justa a sua sorte. “Eis quais são os princípios destes Liberalões [sic]
Constitucionais anfíbios, que fazem tanta bulha a Tribuna e ditam Leis” (LA ROCCA, 1828a,
p. 35).
As palavras do Cavalleiro da Rocca foram se tornando cada vez mais enfáticas.
Dialogava com o público leitor do Rio de Janeiro. Ele precisava ser convencido. O mesmo
deputado que assumira recentemente a função de fazer leis era apresentado agora como
personagem importante de uma trama que se construiu contra um “Cidadão pacífico” que fora
forçadamente “desterrado”. Perceba-se que García de Abranches é a todo instante
referenciado como um cidadão brasileiro. A sua forçada partida para Lisboa havia sido uma
clara “violação a todos os princípios Constitucionais” e, ainda assim, o “Deputado da
Província do Maranhão”, que sempre se mostrava “tanto Constitucional (em palavras)”, nada
fez contra aquele atentado.
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Foi lembrado ainda que após a partida de García de Abranches, o Argos da Lei ficou
livre para expor todas “as sandices que lhe passavam à mente”, posto que o único que poderia
se opor a ele era João Crispim, “homem muito científico”, que era responsável pelo Amigo do
Homem. Entretanto, sendo também Crispim um brasileiro pela constituição, nas mesmas
condições do redator do Censor, e vendo-se diante de muitas “injúrias” que lhes foram
endereçadas, “receando a sorte do Censor”, se viu obrigado a ficar em silêncio (LA ROCCA,
1828a, p. 35, 36, 37).
O cenário detalhado da chegada de Costa Barros ajuda a entender como La Rocca lia
as questões-chave da política e da sociedade maranhense:
Quando ele desembarcou no Maranhão, o que achou? Ódios e prevenções absurdas
entre Brasileiros e Portugueses; o interior da Província agitado, e os espíritos em
fermentação; a soldadesca indisciplinada; no Erário, duzentos mil réis só em espécie
metálica; pouco ou nenhum respeito às autoridades constituídas; a Alfândega em
relaxação; a Intendência em desordem; e podemos asseverar, sem mentir, nenhum
entusiasmo pelo Invicto Grão Pedro, que nos governa com tanta glória (LA
ROCCA, 1828a, p. 39-40).

Tratando especificamente de um dos pontos centrais das discussões em torno do nome
de Costa Barros, afirmava que o novo presidente ousou desconsiderar as rivalidades entre os
“partidos brasileiro e português”, para reconhecer apenas um único partido. Para tanto,
estabelecia que “a qualquer que tivesse jurado a Independência do Brasil e fidelidade à S. M.
I. e à Constituição era Brasileiro, como a Lei prescrevia, e a este título protegeria
indistintamente todos os Cidadãos honestos”. Decisão essa que contou com a aprovação
imediata de todos os “homens de bem”, ficando apenas os “Repúblico-Revolucionários”
insatisfeitos. Do caos generalizado que ameaçava o Maranhão, quase que imediatamente após
à posse do novo governo, “os malvados desapareceram, tanto que se podia viajar e correr a
província de uma extremidade à outra com o dinheiro na mão” (LA ROCCA, 1828a, p. 40,
41). De modo mais detalhado, disse:
Com efeito, as portas que se fechavam (quando ele chegou) às seis horas da tarde,
ficaram abertas, à vontade; a comunicação entre os habitantes tomou o seu estado
primitivo; os ajuntamentos e sociedade em casas particulares se restabeleceram
como antes, onde se dançava e cantava, coisas desconhecidas no governo Brucino; o
Comércio continuou suas especulações; a segurança pública, tanto de noite como de
dia, consolidada, tanto a polícia estava bem feita; a harmonia e a boa inteligência
reinavam em todas as classes dos Cidadãos, como a tranquilidade interna até as
extremidades da Província; de sorte que o Maranhão podia-se considerar como uma
só família (LA ROCCA, 1828a, p. 53).

Outra constatação interessante é que à medida que avança nas qualidades do governo
de Costa Barros, sempre conclama aos “homens de bem e imparciais” (LA ROCCA, 1828a, p.
49) a confirmarem sua fala. Há uma distinção muito clara, no seu discurso. Os que apoiavam
o novo governo eram os tais cidadãos de bem. Do outro lado, estavam os “liberalões”,
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“republicanos”, “inimigos ocultos de S. M. I.” (LA ROCCA, 1828a, p. 41), “Constitucionais
anfíbios”, os que “cheiram Jacobinismo” (LA ROCCA, 1828a, p. 55). Lúcia Bastos, tratando
sobre o novo vocabulário político inaugurado com o advento do movimento vintista de 1820,
lembra que os termos “jacobino” ou “jacobinismo” passaram a ser usados para se referir aos
indivíduos considerados “perigosos” por pregarem “doutrinas revolucionárias” (NEVES,
2003, p. 192). Nesse sentido, para La Rocca, não havia dúvidas de que os tais “liberalões” se
travestiam de constitucionais para no fim fazerem valer suas perigosas doutrinas. Como se
verá mais adiante, a mesmo pensamento foi compartilhado pela Bandurra e pelo Censor.
Curiosamente, neste esforço em fazer a defesa de Costa Barros, o autor chegou mesmo
a contradizer ao próprio Costa Barros. Ao longo deste trabalho já foi demonstrado como a
questão relativa às desobediências promovidas pelas forças militares, responsáveis em
primeiro momento pela segurança da província, sempre foram uma preocupação constante
dos que de alguma forma trataram sobre a temática da segurança pública. De igual forma, La
Rocca também tratou sobre o tema, todavia, seguindo a lógica adotada pela sua escrita,
traçou, mais uma vez, uma linha divisória entre o cenário posterior e anterior à posse de Costa
Barros. Neste novo cenário, “de soldados indisciplinados os tornou tais que ao simples nome
do Imperador teriam afrontado os maiores perigos”, de modo que, passaram a servir de
“modelo pela disciplina, asseio e brio guerreiro” (p. 41-42). Sempre destacando a harmonia
entre os soldados, corpo de polícia e corpos de milícias. Este último, como já referenciamos,
rearmado no rápido governo de Patrício José de Almeida e Silva. A contradição ao próprio
Costa Barros se verifica nas comunicações oficiais deste mesmo presidente com os
ministérios para denunciar que o histórico de indisciplina dos soldados, não lhe permitia
confiar que seriam capazes de se manterem em obediência por um longo tempo.
No que tange à revolução que Costa Barros dizia ter sido projetada contra ele e contra
seu governo, La Rocca também teceu comentários. Da “infernal Assembleia” reunida para
traçar os planos contra o governo, havia participado “Lúcifer e Belzebu, Alecto e Megera”. E
tudo fora tramado exatamente em resposta ao “mais perfeito sossego” que a província gozava.
O plano, segundo La Rocca, era composto de 6 pontos, que na sua essência tratavam de
assassinar o presidente da província e todos os que forem “suspeitos e contrários” ao novo
sistema que queriam implantar; tomar as armas dos quartéis e entrega-las a alguns militares
sediciosos; rearmar os Pedestres que eram a “antiga chusma revolucionária, chamados
tecnicamente Lustrantes”; e, por fim, substituir o sistema de governo, que “provavelmente
devia ser a já projetada Equatoriana ou Carvalhana [sic], que é o mesmo” (LA ROCCA,
1828a, p. 57).
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Destes pontos, chamamos a atenção para algumas questões importantes. Toda a
narrativa de La Rocca, até aqui, caminhou no sentido de apresentar que Costa Barros fora, de
fato, o limiar entre o passado tenebroso e novo tempo que se estabeleceu na província do
Maranhão. Se, como vimos no segundo capítulo deste trabalho, o presidente Lobo também
assumira uma narrativa de “novos tempos”, para La Rocca, somente a partir desse novo
governo que se estabeleceu em 1826, verdadeiramente, o Maranhão alcançou o estado de paz
que se almejava. Por isso, os pontos apresentados como sendo parte do plano da “turba
revolucionária” fazem referência àqueles que, há pouco tempo, haviam tornado a vida na
província um verdadeiro caos (LA ROCCA, 1828a, p. 57). Não à toa fez referências às tropas
indisciplinadas, aos assassinatos e lustros que teriam sido cometidos pelos Pedestres.
A narrativa que se segue traça uma ideia de que a conspiração estava em curso já há
algum tempo, se estendia pelo interior da província, mas também extrapolava a fronteira da
mesma, alcançando o Pará. Segundo La Rocca, o governo teve conhecimento de denúncias
que informavam a existência de “indivíduos desconhecidos” em circulação pelo interior da
província, e, por coincidência, “a esta mesma época diferentes caratas do Pará anunciavam
que aí os espíritos estavam em fermentação”. A ameaça republicana por trás da conspiração
foi constantemente enfatizada pelo autor do texto. Todavia, como se observou em outras
ocasiões pretéritas em que acusações do tipo foram imputadas a adversários políticos, também
aqui sempre foram feitas à base de suposições, muito mais do que certezas. No interior da
província, onde os tais “indivíduos desconhecidos” foram vistos, dizia-se terem ouvido
“criminosos gritos de República” (LA ROCCA, 1828a, p. 57-58). Assim, para esvaziar as
reações contrárias a Costa Barros, quando denunciavam que tudo não passava de uma
invenção de sua cabeça, ou ainda fruto de uma perseguição política aos fiéis súditos de D.
Pedro, La Rocca tornou-se voz de outra narrativa.
Passou então a comentar, nominalmente, sobre os indivíduos que foram presos por
Costa Barros e depois se converteram em seus acusadores: o Capitão José Francisco
Gonçalves da Silva, o Tenente Coronel reformado Valle Porto, um “tal Medeirinho”, o excontador do Erário Lopes de Lemos, o Capitão de Milícia Clementino Lisboa, o ex-almoxarife
da Intendência Francisco Raimundo Bruce, o Capitão de Milícia José Frazão Lamanher e seu
cunhado Joaquim Muniz. Um a um, todos os acusados são relacionados à figura de Bruce,
ainda que com algumas ressalvas de momentos de ruptura com aquele ex-presidente, tendo
participado ativamente das desordens promovidas durante aquele governo. Outra importante
acusação que recaiu sobre todos, em especial sobre Valle Porto, foi a de serem partidários das
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ideias republicanas e de “espalharem notícias em favor de Buenos-Aires” (LA ROCCA,
1828a, p. 65).
Outra ressalva sempre destacada por La Rocca foi o fato de alguns dos que se
levantaram contra Costa Barros serem “portugueses”, o que, na sua opinião, colocava por
terra a acusação de que seu governo “protegia os portugueses em preferência dos brasileiros”.
Valle Porto, o “obstinado republicano” era um “indivíduo português” (LA ROCCA, 1828a, p.
62), assim como o Medeirinho. Já Clementino José Lisboa, não obstante fosse filho de um
piloto português, foi apontado como o “mais acérrimo inimigo dos patrícios de seu pai. Se se
lhe perguntar o motivo, lhe responde: porque nasci no Brasil” (LA ROCCA, 1828a, p. 65).
Esse ódio aos europeus foi reforçado na narrativa de La Rocca, com especial destaque para
Joaquim Muniz, “conhecido no Maranhão por seu inveterado ódio contra os Europeus; que à
época quando se estavam assassinando e roubando, gritava não ser bastante, que deviam-se
exterminar todos e acabar a raça” (LA ROCCA, 1828a, p. 68-69).
Volto a chamar a atenção para o fato de que estão em disputa dois lados que se
opunham. As acusações eram mútuas. Para os inimigos de Costa Barros, ele perseguia os
justos cidadãos brasileiros e o fazia por ser ele próprio favorável aos portugueses. Do outro
lado, os seus inimigos, se não por ele 260, mas através de seu defensor, são chamados
constantemente de “repúblico-revolucionários” (LA ROCCA, 1828a, p. 58).
Para justificar a decisão de Costa Barros em mandar prender os envolvidos nos
projetos revolucionários, mesmo sem que se tivesse sido concluída a investigação, La Rocca
lembrou que aquelas prisões foram resultantes de uma vigília severa que se fez a “todos os
que a opinião pública notava, suspeitava, e conhecia por serem Repúblico-Revolucionários”
(p. 58). Aqui, mais uma vez, vemos se repetir fatos recentes das disputas no Maranhão. Se há
pouco os “portugueses” foram vítimas de “suspeitas”, agora era a vez dos “brasileiros”
vivenciarem situação semelhante. Alguns daqueles presos não passavam de “doutorinhos [sic]
encobertos revolucionários” que estavam por trás dos “libelos anônimos”, escritos em
“linguagem jacobina” (LA ROCCA, 1828a, p. 60).
Aqui temos pelo menos duas questões importantes para serem pensadas, que reforçam
a percepção de que, naquele momento, os grupos em oposição tomavam para si posições que
outrora estavam mais alinhadas à conduta dos seus adversários. Desde a relativização da
Constituição, num dado momento defendida por Odorico e duramente criticada por García de
Abranches, conforme vimos no capítulo anterior, passando pelos riscos de basear-se em
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suspeitas para imputar crimes, denunciados por García e incentivado por seus adversários, o
que se tem agora é quase que uma inversão de papeis e narrativas. No entanto, importa
destacar mais uma vez que não se trata aqui de traçar uma leitura homogeneizante dos
membros dos grupos em disputa. Quando vemos o Cavaleiro da Rocca apoiar a conduta de
Costa Barros que, em dadas circunstâncias, atribuía ao governo o poder de agir para além das
normas constitucionais, temos, em contrapartida, a figura de García de Abranches, um dos
principais nomes do grupo alinhado à “causa portuguesa”, se posicionando veementemente
contra aquelas decisões.
Vitima que fora de uma expulsão sem direito a processo, García de Abranches
entendia que independente das suspeitas, somente o Tribunal da Relação estabelecido na
cidade de São Luís possuía a competência legal para julgar e só depois definir o castigo ou
absolvição dos suspeitos. Em razão disso, em 20 de maio de 1826, enviou uma carta ao
Presidente Costa Barros a fim de que ele apresentasse ao Conselho Presidial, se assim
julgasse digno. Na referida carta, García expunha sua preocupação com boatos de que
estariam planejando enviar para o Rio de Janeiro, antes mesmo de julgados e preparados os
processos, os presos suspeitos de planejar uma revolta na província: “tal medida, ela, além de
ser contrária à Lei, seria mesmo incompatível com as circunstâncias atuais; em vez de obviar
o mal que existe, ela o agravaria em extremo; daria mais impulso à rivalidade, cobriria de
mágoa acerba e de luto todas as famílias respeitáveis desta Cidade”. Por mais que as ameaças
existissem, mesmo dentro da Província, como também fora dela - o caso de Cametá era
tomado como exemplo -, Garcia entendia que a “dolorosa experiência” vivida pelos cidadãos
maranhenses em um passado tão próximo e tenebroso não permitiria que qualquer tentativa de
retorno ao estado de desordens ganhasse força. Qualquer revolta resultaria apenas em mortes
e roubos, o que não era desejo dos que desejavam a paz e tampouco de qualquer “família
ilustre” da cidade. “Todos estão preparados e com coragem para defender suas propriedades,
suas famílias e pessoas, e o sossego público, que ninguém em tais circunstâncias ousará
impunemente perturba-lo” (CENSOR, nº 16, 04/07/1826, p. 248, 249).
A posição do Censor, como se pode verificar, estava na contramão da defendida por
La Rocca. Dentre as garantias constitucionais, ao menos duas foram constantemente
apontadas como empecilhos para a pronta ação do governo no intuito de prevenir os males
que ele acreditava existirem, a inviolabilidade da residência e das cartas, bem como proibição
de prisão sem culpa formada (Título 8, art. 179, § VII, e XXVII e VIII, respectivamente). Por
esta razão, La Rocca indagava:
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Perguntamos nós a todos os políticos, magistrados e a todos os que se acharem
governando os povos, que fariam sem semelhantes circunstâncias? De um lado a
Constituição veda prender um cidadão sem culpa formada; e de outro sem esta
extraordinária medida se expõe talvez a província a ser inundada de sangue. Como
então regular-se? Atender-se-á para não violar a Constituição, que arrebente a
conspiração, e que se execute o maior atentado que põe em risco não só a vida do
delegado do Imperador, mas a dos povos de uma província inteira, ou se forçado
pelas circunstâncias e iminente perigos se fação prender os suspeitados réus? (LA
ROCCA, 1828a, p. 71).

La Rocca dizia-se certo que, entre um inocente preso injustamente e o risco de uma
incalculável ruína, preferia optar pelo primeiro. Sobre as cartas que foram interceptadas a
mando de Costa Barros, dizia: “Não há dúvida que a Constituição há de ser sagrada, mas há
casos que deve ser a primeira a ceder aquela imperiosa necessidade de ‘salus Populi prima
Lex este’”261 (LA ROCCA, 1828a, p. 79).
Ainda em 1828, pela tipografia Torres, também no Rio de Janeiro, veio à luz um
livreto em resposta ao escrito pelo Cavalleiro da Rocca. Fazendo uso da mesma estratégia
retórica utilizada por La Rocca quando na abertura do seu primeiro livreto, desmereceu a
figura de Odorico Mendes, este novo impresso, chamado Resposta da por um maranhense...,
já, de início, questionava a “credibilidade” do Cavaleiro da Rocca. Antes de qualquer
discussão de ideias, as primeiras páginas do texto tratam quase que exclusivamente de expor
ao ridículo a pessoa do autor, com indicações, por exemplo, ao seu mau-gosto para roupas,
constatado desde o primeiro momento de sua chegada ao Maranhão: “E como ousa
chichisbéu, um biltre, um mísero aventureiro, de estranha nação, a vir-nos querer imbuir
ideias estranhas [...]?” (RESPOSTA..., 1828, p. 4). Ao longo de todo o texto as referências
pejorativas ao “estrangeiro” foram sempre constantes. Como já vimos no segundo capítulo,
esse é só mais um caso em que se negava ao estrangeiro a legitimidade para se envolver em
assuntos relacionados à nação brasileira: “É forte mania destes estrangeiros sem
estabelecimento, destes vagamundos sevandijas, aventureiros desconhecidos, que deviam ser
o objeto de especial cuidado de uma boa polícia; atreverem-se a infamar honrados cidadãos
no seio de sua pátria [...]” (RESPOSTA..., 1828, p. 28-29).
O autor da Resposta faz um retorno à época das agitações políticas que, em Portugal,
resultaram na Revolução Constitucionalista do Porto, para apresentar aquele como sendo o
momento em que os brasileiros foram iludidos por uma proposta de amizade por parte dos
lusitanos, que mais tarde se mostrara um mal, que ansiava por ver “nos pulsos [dos
brasileiros] as antigas algemas no cativeiro da forjada recolonização” (RESPOSTA..., 1828, p.
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8). Ali, naquele momento, as “Províncias do Norte” passaram a experimentar os males da
discórdia que colocou brasileiros na linha de frente dos ódios e injúrias dos lusitanos.
De maneira análoga, um correspondente do jornal Farol Maranhense, também em
1828, ao analisar as rivalidades envolvendo “brasileiros” e “portugueses” no Maranhão,
estabeleceu uma relação direta entre os acordos firmados no contexto da Revolução do Porto
e ação de Costa Barros quando presidente do Maranhão. A longa carta, assinada por “o
brasileiro”, lembrava que à época do movimento constitucional de 1820, os brasileiros se
juntaram aos portugueses que já estavam “cansados de sofrer males”. O texto apresenta uma
visão em que antes mesmo da independência seria possível identificar dois grupos distintos,
mas unidos sob a mesma “pátria”, os brasileiros e portugueses. Quando fala da Revolução
Constitucionalista do Porto, apresenta como sendo um movimento mais ligado a Portugal,
mas que contou com o apoio dos brasileiros, numa espécie de companheirismo. A seu ver,
quando manifesto o tempo em que as Cortes se mostraram desejosas de rebaixar o Brasil à sua
antiga condição de colônia, e os brasileiros se viram obrigados a, debaixo da liderança de d.
Pedro, declarar a sua independência, os portugueses, agora chamados de “brasileiros de
Portugal”, não demonstraram a sua gratidão para com aqueles que há pouco lhes foram
companheiros em suas lutas. Assim, quando a independência ecoou do “Ipiranga ao
Parnaíba”, a unanimidade não se concretizou em razão de que, contra a vontade de 17
províncias, os “inimigos do Brasil” construíram “asilo” nas províncias do Maranhão e Pará.
Aqui, mais especificamente no Maranhão, ainda segundo o autor da correspondência, foram
estes mesmos homens que se associaram a Costa Barros e foram por ele indicados como
“beneméritos da pátria adotiva” prontos a serem premiados com “crachás e cruzes” por
serviços prestados ao imperador d. Pedro. Foi a partir de então, continua, já no governo de
Barros, que as rivalidades iniciadas no tempo da independência ganharam maior fôlego,
quanto os brasileiros natos se viram alvo de “ultrajes, insultos, impropério, ataques e
massacres”

promovidos

por

aqueles

“lusos

miseráveis

e

desgraçados”

(FAROL

MARANHENSE, nº 37, 06/06/1828, p. 174, 175).
Como se pode ver, nas duas narrativas, a ideia de um acordo firmado entre
“brasileiros” e “portugueses” em favor de um movimento político mais alinhado aos segundos
do que aos primeiros, traz intrínseca uma leitura que percebe uma distinção de nacionalidade
que não estava posta naquele contexto de 1820. A eclosão do movimento constitucionalista na
cidade do Porto encontrou uma resposta positiva nas muitas províncias do Brasil, que viram
ali a oportunidade da construção de um novo tempo, onde as práticas absolutistas refletidas no
chamado “despotismo ministerial” iram encontrar um ponto final. Esse novo tempo trazia a
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esperança de ver serem implementadas algumas das bandeiras que a onda liberal que tomou
conta da Europa no final do século XVIII. O fim da tirania e o início de um novo pacto entre
todos os portugueses. Como lembra Gladys Ribeiro, naquele contexto, os termos ‘brasileiros’
e ‘portugueses’ representavam apenas a indicação dos locais de nascimento dos indivíduos e
não trazia qualquer conotação que se aproximasse de uma ideia de nação. Até porque, havia
apenas uma nação, a portuguesa e esta era composta pelos portugueses nascidos nos dois
lados do Atlântico. Não obstante algumas rixas entre brasileiros e portugueses, o cenário era
muito mais de concórdia do que necessariamente de uma deflagrada guerra entre eles. Havia
um ponto de convergência entre os nascidos no Brasil e em Portugal. Assim, “a luta comum
era travada contra o absolutismo e a tirania” (RIBEIRO, 1997a, p. 492).
O autor da Resposta e “o brasileiro” constroem essa narrativa para marcar o governo
de Costa Barros como o ponto exato em que as rivalidades entre “brasileiros” e “europeus”
ganharam ares mais incendiários. Da parte do autor do escrito publicado no Rio de Janeiro,
percebe-se que esta leitura não esconde também a intenção de reposicionar a figura de Miguel
Bruce nas páginas da história recente da província. Como já apontamos, é possível estabelecer
uma relação entre Bruce e algumas das figuras mais destacadas da oposição a Costa Barros.
Nesse sentido, por exemplo, descarta toda e qualquer culpa lançada sobre Bruce de que
tivesse sido ele o responsável pelos males vividos na província do Maranhão durante os
primeiros anos do pós-independência. Sem negar que “algum bafo do contagioso vento” do
republicanismo tivesse alcançado o Maranhão, descarta, no entanto, as imputações feitas a
Bruce e a qualquer um dos seus aliados políticos (RESPOSTA..., 1828, p. 9). Essa ressalva se
faz importante porque, como vimos, na narrativa de La Rocca, eram os aliados de Bruce que
se opunham ao governo de Costa Barros.
Não custa lembrar que desde dezembro de 1827, Bruce já estava de volta à
província262. Embora não tenhamos encontrado qualquer registro de ação direta dele nas
publicações que circulavam na província, o Farol deu voz a uma série de correspondências
que, direta ou indiretamente, fizeram uma releitura do governo de Miguel Bruce. Em 9 de
maio, por exemplo, o “descendente dos Tupinambás” desafiava os autores do Censor,
Bandurra e Minerva a provarem quando aconteceu de Bruce mandar cometer os roubos e
assassinatos. Usando a mesma estratégia já utilizada por outros, diminuía o impacto dos
crimes que diziam ter sofrido os europeus:
262

O registro do movimento do Porto de São Luís, feito pela Bandurra, indica que, em 14 de dezembro de 1827,
entrou o brigue de guerra brasileiro denominado Bonfim, vindo do Rio de Janeiro, trazendo entre os passageiros
o ex-presidente Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce (BANDURRA, nº 49, 19/12/1827).
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quem não sabe que essas três lojas que uns poucos de toleirões da gentalha
arrobaram, pensando que assim se desforravam das muitas perseguições e injúrias
que sofrido tinham? [...] Eis aqui o delineado o batalhão dos machados. Eis aqui os
encarecidos e exagerados roubos que a trombeta infernal tem decantado pela vasta
extensão do Brasil [...] (FAROL MARANHENSE, nº 29, 09/05/1828, p. 141).

Se muitos dos relatos contrários a Bruce circularam no Rio de Janeiro tratando sobre
suas arbitrárias e despóticas medidas, o autor da “Resposta”, que já se definiu como um aliado
de Bruce, utilizou a mesma construção narrativa usada contra Bruce para se referir a Costa
Barros:
[...] tantas deportações violentas, prisões arbitrárias, perjúrios, ferros, grilhões,
algemas, troncos, suspiros de tantas famílias, umas sem pai, outras sem esposo; aqui
a mãe pranteando o incerto destino de filhos, que conhece inocentes, ali a esposa
aflita imersa no abismo da miséria, sem poder levantar-se da terra, que pragueja,
porque não traga ao Déspota em suas entranhas!!!... (RESPOSTA..., 1828, p. 28).

Percebe-se que a narrativa segue sempre na ideia de construir uma ideia de que a paz
já estabelecida na província fora rompida, quase que exclusivamente, por conta da descabida
decisão de “forjar conspirações”. Costa Barros é, na visão do autor, o verdadeiro responsável
pela desarmonia que se instalou na província desde a sua chegada, quando já estavam
“esquecidos os vestígios da discórdia e desunião”. Os maranhenses terão sempre à memória
que Costa Barros “pôs em convulsão a capital da província do Maranhão”, que ele, “por tirar
partidos, fomentou partidos” (RESPOSTA..., 1828, p. 31, 32). No que dizia respeito às
vítimas dos atropelos promovidos pelo então presidente da província, passou a fazer um relato
mais detalhado sobre as pessoas que foram presas. Obviamente que a narrativa se apresentou
como o extremo oposto do que fizera o Cavalleiro da Rocca. O capitão José Francisco
Gonçalves da Silva, por exemplo, foi lembrado como “um cidadão honrado” e um dos “mais
ricos proprietários” do Maranhão, sobre o qual não houve qualquer comprovação de que
estivesse envolvido com movimentos facciosos, tendo sido absolvido das acusações pela
justiça, e “não comprou a sua liberdade com cartuchos de peças de ouro”. Não negava a
amizade deste com Bruce, posto que, como já dissemos, Bruce é apontado como um homem
probo, “de caráter firme” (RESPOSTA..., 1828, p. 22, 23).
Quando à dita fidelidade de Costa Barros a D. Pedro, o autor afirma que não passava
de “adulação”, verdadeiros “laços de sinuosas e enganadoras aparências”. Portanto, mesmo
que o Príncipe não tivesse como “ouvir os gemidos nem ver as lágrimas dos perseguidos”, Ele
não se deixava enganar pelos falsos amigos. Assim, a intenção da escrita contra Costa Barros
era motivada menos pelo “espírito de vingança” e mais pelo desejo de levar ao conhecimento
do Imperador o comportamento do “mais vil dos homens”, Costa Barros (RESPOSTA...,
1828, p. 32).
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Dizendo não querer se alongar sobre os acontecimentos pretéritos que tantos males
causaram ao Maranhão, preferia deixar “ao historiador imparcial a narração da verídica
origem facciosa, que tantos males fez pesar sobre a província” (RESPOSTA, 1828, p. 14).
Assim, tal qual Odorico Mendes fizera em outra ocasião, apresentou as ações dos
“brasileiros” muito mais como resposta às desgraças que anteriormente lhes impuseram os
“portugueses”. No livreto, passou a listar uma série de crimes que afirmava terem sidos
cometidos pelos lusitanos contra os naturais do Brasil. Neste ponto, aliás, mais uma vez
encontramos alinhamento entre este autor e o correspondente do Farol, “o brasileiro”. Na sua
carta, este último listou os casos de excessos “roubos, assassinatos, estupros e violências de
todo o gênero” que foram cometidos pelas tropas lusitanas quando estiveram na Bahia, estes,
sim, seriam o “batalhão dos machados”. No que dizia respeito ao Maranhão, lembrou ainda do
caso dos 400 que foram deportados para Portugal, e ainda dos “200 e tantos mortos
barbaramente no porão do Palhaço, 5 cruelmente espingardadas; e todos em geral coberto de
opróbios e insultos”. Em contrapartida, continuou, os brasileiros, quando subjugaram os
portugueses, tão somente lhes “tiraram as amas e os empregos, das quais novamente estão de
posse”. Vê-se que aqui reafirmada a narrativa de que o cenário pré-adesão era favorável aos
portugueses. O autor não faz coro às denúncias de vingança praticada pelos brasileiros contra
os europeus, pelo contrário reconhece que, durante a crise, “homens baixo e sem educação
roubaram 3 ou 4 lojas e fizeram um assassínio em Estevão Gonçalves Braga”, mas este não
foi o proceder dos “natos de bem”. Estes, por sua vez, deram mais uma vez demonstrações de
sua cordialidade (FAROL MARANHENSE, nº 37, 06/06/1828, p. 175, 176). Quando no
“tempo que lhes durou o terror pânico” saíram em defesa dos europeus, oferecendo-lhes o
abrigo de suas casas e sustentando-os enquanto foi necessário:
Qual foi a casa do Empregado Público que na maior efervescência fosse acometida?
Qual a do particular em que se cometesse estupros e atentados contra a honra? [...]
qual foi a casa religiosa que aqui fosse roubada, ou ao menos profanada? Qual foi o
eclesiástico de representação que fosse pelos brasileiros atacado? Pelos portugueses
durante a sua preponderância constitucional apontamos alguns (FAROL
MARANHENSE, nº 37, 06/06/1828, p. 176).

O livreto em resposta a La Rocca, questionou ainda a descrição feita por este ao estado
em que se encontrava a província quando da chegada de Costa Barros e das benfeitorias
promovidas por ele. O autor aponta “contradições” entre um discurso de paz e completo
sossego que La Rocca fez em seu relato, com a repentina mudança do cenário provocada
pelas “conspirações”. Desse modo, entre o pleno sossego e a imediata tomada de medidas
cautelares, tudo não passava de “vãs ideias”, “sonhos de enfermo”, fruto da cabeça de Costa
Barros (RESPOSTA..., 1828, p. 20). Mesmo que as denúncias de conspiração fossem de fato
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levadas ao conhecimento do presidente, as normas legais não permitiam que se tomasse as
medidas preventivas adotadas pelo governo, se não havia provas de tais crimes. “A
Constituição estava jurada. Ninguém podia ser preso sem culpa formada”, afirmava
categoricamente o autor do impresso, que passou então a explicar qual deveria ter sido o
encaminhamento por parte do governo caso resolvesse investigar as denúncias dentro do que
estabelecia a lei: “Não se dava crise: e admitida a suposição, era sem dúvida a marcha da lei,
remeter ao Juiz competente todas essas denúncias, que pudessem servir de escopa de nefando
crime, para se proceder na forma da mesma lei” (RESPOSTA..., 1828, p. 21). Também a
despeito dos ataques à Constituição, lembrava que o atentado contra o sigilo das cartas não se
justificava sob qualquer aspecto, visto que os meios legais deveriam sempre ser preferidos às
“irrupções irregulares” (RESPOSTA..., 1828, p. 24). Assim, “recalcitrando contra a Lei
fundamental do Império, acarretou a uma boa porção do Povo do Maranhão toda a casta de
males, injúrias, extermínios, perseguições” (RESPOSTA..., 1828, p. 32).
Visão semelhante foi compartilhada por um correspondente do Farol Maranhense,
numa longa carta direcionada a David da Fonseca, redator da Minerva, questionando a defesa
que fez do convite de Costa Barros ao Imperador para que ele fosse menos constitucional.
Segundo o autor da carta, identificado como “inimigo dos corcundas”, David argumentou que
quando Costa Barros assim escreveu, apenas manifestou os seus sentimentos e a isto a
Constituição não apresentava qualquer impedimento. Para o autor da carta, no entanto, a
questão não estava posta sobre aquelas palavras serem ou não a expressão dos sentimentos de
Costa Barros, posto que não tivesse dúvidas que o eram não só em relação a Barros, mas
também aos seus aliados, dentre os quais apontava a “Madama Minerva”. Porém, afirmava
não encontrar na Constituição uma só permissão para que se cometesse atentado contra
qualquer parte dela, ainda que fosse o menor possível: “quem nos afiançaria que infringida em
parte ao princípio, não seria no todo ao depois?” (FAROL MARANHENSE, nº 17,
25/03/1828, p. 87).
O ponto de maior contestação por parte do “inimigo dos corcundas” se deu na
afirmação, feita pela Minerva, de que “O Exmº Sr. Barros foi de opinião, que puramente com
meios constitucionais nada se aproveitaria”. Diante disso, apresentou uma série de diferenças
entre as movimentações baseadas no despotismo e as feitas por meios constitucionais, para
provar que em nenhum sentido os meios despóticos podiam ser considerados mais eficazes do
que os estabelecidos pela Constituição:
que pelos meios constitucionais procura-se descobrir o delinquente e castigá-lo pelas
formas legais e justas; não o maltratando com açoites, algemas, grilhões, troncos, e
mil torturas, que arranquem uma confissão falsa, e só extorquida à dor e

254

desesperação, não se confundido assim o inocente com o culpado; que pelos meios
constitucionais não se vai à noite à casa do Cidadão (seu asilo inviolável) arrancá-lo
dos braços da esposa aflita, e dos filhos em lágrimas, sem mais formalidade de
processo, e sepultado no fundo de um calabouço, ou no porão de um navio, muitas
vezes por uma falsa acusação de um inimigo ou para satisfazer as paixões e
vinganças do Turco que governa; que pelos meios constitucionais não se permite que
em obséquio a uma mulher o chefe de uma província, mande sem culpa formada,
sem ouvir a parte, prender, e deixar ao arbítrio e vingança da queixosa, um cidadão
honrado e pacífico, que teve a desgraça de desagradar à respeitável Matrona &c. &c.
&c. (FAROL MARANHENSE, nº 17, 25/03/1828, p. 88).

Como se pode ver, essa justificativa usada pelos defensores de Costa Barros,
compartilhada, por exemplo, pelo Cavalleiro da Rocca, se sustentava na ideia de que
“havendo circunstância que exige maior presteza para obstar ao perigo que ameaça a causa
pública”, os meios constitucionais eram por demais vagarosos. Aqui, o autor da carta
estabeleceu dois caminhos na sua contestação. Primeiramente, questionou até que ponto essas
circunstâncias excepcionais de fato existiam nos tempos de Costa Barros, posto que “naquele
tempo não houveram [sic] comoções populares, não houveram [sic] revoluções nem contra o
sistema da nação nem contra as autoridades da província”, sendo, portanto, fruto apenas da
cabeça do próprio Costa Barros. A prova maior de que não havia culpados, foi o resultado da
devassa em que todos os acusados por Costa Barros saíram inocentes; em segundo lugar, indo
numa direção exatamente oposta à defendida pelos aliados do ex-presidente, que afirmavam
ser melhor pecar contra um do que colocar em risco a segurança de todos.
Se, para o Cavaleiro da Rocca, mesmo não havendo dúvidas de que a “Constituição, o
Digesto, os Alvarás, etc. etc. etc., devem ser sagrados”, havia “circunstâncias extraordinárias,
e tão poderosas, que tudo deve ceder diante delas, e muito mais quando se trata de salva a
Pátria de sua total ruína” (LA ROCCA, 1828b, p. 39), para o “inimigo dos corcundas”, era
“melhor errar com a constituição do que acertar com o despotismo”:
[...] para provar esta minha asserção, basta-me lançar mão da mesma decantada
revolução de Barros, e digo que se Barros pelas suspeitas, ou secretos avisos que
teve, em vez de mandar prender sem mais processo ou indagação alguma tantas
pessoas de principais desta cidade, proprietários e negociantes, pais de famílias que
faziam grande falta às suas casas, houvesse mandado proceder à Devassa sobre este
negócio, não só obrava mais conforme à Constituição, como também evitava o
clamor de tantas vítimas inocentes, que pretendeu despoticamente sacrificar à sua
vingança; [...] eu estou persuadido desta verdade, que vale mais que escapem à
vingança da Lei 2 criminosos, do que morra um só inocente (FAROL
MARANHENSE, nº 17, 25/03/1828, p. 88).

A tréplica de La Rocca veio, ainda em 1828, pela Tipografia Plancher. O texto, mais
dedicado a apontar os crimes cometidos à época do governo Bruce, reforçava a ideia de que a
chegada de Costa Barros teria sido o momento em que a província, enfim, passou a viver o tão
esperado sossego. Momento em que, os velhos aliados de Bruce, tentaram colocar em prática
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seus projetos “repúblico-revolucionários-anti-monárquicos” (LA ROCCA, 1828b, p. 21) e
foram obstados por Costa Barros.
É certo que todos esses escritos mantinham em evidência a província do Maranhão,
que desde os tempos das guerras pela independência ocupava, momento ou outro, as páginas
de impressos que circulavam na Corte. As discussões em torno da figura de Costa Barros, que
colocavam em debate questões importantes para se pensar a conformidade da província ao
sistema monárquico-constitucional, revelaram aspectos peculiares da forma de se pensar a
relação entre as autoridades constituídas e os indivíduos que participavam, direta ou
indiretamente, do jogo político na província do Maranhão. No entanto, tal qual se observou
com Miguel Bruce e se repetiu com Costa Barros, a chegada de Manoel da Costa Pinto, em
meados de 1828, reacendeu o debate político entre os grupos alinhados à “causa brasileira” e
à “causa portuguesa”.

3.2 Costa Pinto, o presidente “mais constitucional que a própria Constituição”

3.2.1 “Cabalas, seduções e suborno”: as rivalidades políticas e o exercício da legislatura

Depois de muita pressão por parte do governo imperial, o resultado das eleições, no
Maranhão, para a composição da primeira legislatura, indicava os nomes do ex-presidente
Manoel Teles da Silva Lobo, João Bráulio Muniz, Francisco Gonçalves Martins e Odorico
Mendes. Assim, dando por encerradas a publicação do Argos da Lei, Odorico Mendes partiu
para o Rio de Janeiro, onde, já no final de abril de 1826, teve registrada sua presença na
Assembleia do dia 30. A participação ativa do ex-redator do Argos da Lei nos assuntos
políticos da sua província natal, marcaram sua atuação nos debates travados na Corte, bem
como na imprensa fluminense. Entre o Rio de Janeiro e o Maranhão, não obstante as muitas
reclamações sobre a dificuldade de comunicação, se manteve ativa uma rede de comunicação
que, por meio de cartas e dos periódicos, fazia circular as informações entre a longínqua
província e a Corte, possibilitando assim, um alinhamento entre o que se discutia nos
periódicos da província e os debates travados no plenário da Câmara dos Deputados.
Representante do grupo político que no Maranhão estava vinculado à “causa
brasileira”, e que, de maneira efetiva, desde o governo de Costa Barros, se via distante do
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poder, Odorico Mendes teve sua atuação na Assembleia comentada, exaustivamente, pelos
jornais que se publicavam na província, especialmente no final de 1827 - nos últimos números
do Amigo Homem - e durante o ano de 1828, quando circulavam os jornais a Bandurra, a
Minerva e o Farol Maranhense. Os debates em torno de Odorico Mendes e de sua ação como
deputado pela província do Maranhão revelam aspectos importantes de como os dois grupos
pensavam a política nacional e, em especial, suas implicações na vida prática da província.
Deste modo, havia muito mais em jogo do que a simples e pura discussão sobre a aprovação
ou reprovação da pessoa de Odorico Mendes.
Assim, quando os Decretos de 14 de setembro e 8 de outubro de 1827 foram
publicados pelo Amigo do Homem, um velho tema veio à tona e uma nova e acalorada
discussão estava prestes a se iniciar. No primeiro, as ordens imperiais determinavam que a
“Comissão Mista das liquidações entre o Império do Brasil e Portugal” - estabelecida de
acordo com o artigo 8º do Tratado de 29 de agosto de 1825, que selou o acordo de
reconhecimento da Independência do Brasil por parte de sua antiga metrópole – desse início
imediato às suas atividades. No segundo, por sua vez, a Comissão estabelecia os termos em
que se deviam processar os pedidos de restituições e indenizações, conforme artigos 6º e 7º do
Tratado de 29 de agosto de 1825, deixando facultado aos reclamantes, a possibilidade de
remeterem seus processos também por carta à comissão que já está instalada no Rio de
Janeiro. Mesmo não tecendo nenhum comentário imediato sobre aquelas determinações, foi o
próprio João Crispim, redator do Amigo do Homem, quem revelou o debate já iniciado na
imprensa da Corte, depois que Odorico Mendes levou a discussão ao plenário da Câmara dos
Deputados. O extrato da Gazeta do Brasil, publicado no Amigo do Homem, fazia duras
críticas a Odorico Mendes.
Os debates tiveram início quando o Astrea, periódico fluminense, abriu sua edição, de
27 de setembro de 1827, com a publicação de uma correspondência assinada por “um
maranhense”, que solicitava a divulgação, no jornal, da fala de Odorico Mendes, na seção da
Câmara dos Deputados, em 24 de agosto daquele mesmo ano, quando propôs que fossem
pedidos esclarecimentos ao governo do Maranhão sobre um pagamento que seria feito a
Antonio José Meirelles, que reclamava prejuízos em suas fazendas e gados em virtude da ação
de soldados das tropas independentes durante a luta pela adesão do Maranhão à
Independência do Brasil. Em sua fala, Odorico reconhecia que, de fato, a guerra havia
provocado “estragos de gados e de outros gêneros”, mas estes foram resultado da ação das
“tropas de todos os partidos”. A partir de então, surgia duas linhas de contestação defendidas
pelo próprio Odorico. Primeiro, não obstante os prejuízos terem acontecido, denunciava
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existir um grupo de homens, inimigos do sistema adotado no Brasil, que estava a alimentar
um discurso que deslegitimava a luta dos brasileiros pela sua emancipação política, uma vez
que afirmavam ser o desejo pela independência fruto da vontade dos brasileiros de “roubarem
e matarem” aos portugueses. Em segundo lugar, Odorico dizia não haver razões para se falar
em indenização àqueles que sofreram prejuízos em razão de terem sido eles próprios
causadores dos males que se abateram sobre o Brasil, quando se posicionaram contra o desejo
de independência dos brasileiros. Nesse sentido, acusava a reclamação de dívidas que muitas
vezes estavam apenas no plano do “imaginário” e que se sustentavam em “justificações
falsas”. Este era, segundo Odorico, o caso de Meirelles, apontado como “o chefe mais terrível
da facção anti-independente” (ASTREA, nº 191, 27/09/1827, p. 781). Foi então que o
deputado maranhense apresentou uma proposta de Projeto de Lei para tratar daquelas
reclamações de indenização, com o seguinte teor:
Art. Único: A nação não é obrigada a pagar cousa alguma aos que, tendo pegado em
armas, ou por outra qualquer maneira obrado contra a causa da Independência do
Império, sofreram prejuízos na sua fazenda, por ocasião da guerra que o Brasil
sustentou contra Portugal (ASTREA, nº 191, 27/09/1827, p. 782).

A Gazeta do Brasil, em resposta a Odorico, colocou em pauta duas questões: a
validade do acordo firmado entre D. Pedro e seu pai, que resultou no reconhecimento da
Independência do Brasil, e a ingratidão de Odorico Mendes para com seu antigo benfeitor,
José Meirelles. Quanto à primeira questão, recorreu à ironia dizendo que um projeto de lei tão
útil e urgente devia ser aprovado com “aclamação”. Assim, seriam rescindidos, “de uma só
penada”, todos os acordos firmados no âmbito da “louca negociação” que resultou no Tratado
de 29 de agosto de 1825: “sendo aprovada a lei, como foi apoiada, restará apenas uma questão
muito simples de decidir em Direito público, a saber – Se o Brasil ficará pertencendo ao Sr.
Odorico Mendes; ou se acaso reverterá para El-Rei de Portugal” (AMIGO DO HOMEM, nº
47, 12/12/1827, p. 273). No que dizia respeito à ingratidão de Odorico para com José
Meirelles, para além das insinuações da Gazeta, as discussões seguintes travadas pelos jornais
a Bandurra, Minerva e Farol Maranhense revelaram que a questão não se resumia a um malagradecido Odorico. Havia muito mais coisa em jogo e, como veremos mais adiante, as
eleições para nova legislatura era uma delas.
O primeiro número da Bandurra saiu às ruas em 15 de janeiro de 1828. Aquela era
uma nova fase para a imprensa maranhense, que, marcada pelo despertar de “desejos
periodicais” [sic], como afirmou o próprio João Crispim, viu surgir o Farol Maranhense.
Sobre o primeiro número desse novo periódico, saído ainda em 26 de dezembro de 1827, o
ex-redator do Amigo do Homem dizia que, da expectativa de “uma luz que alumiasse”, o que
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se viu foi a emissão de uma “luz vaga, trêmula e errante”. Pontualmente, a Bandurra, nessa
sua primeira edição, se posiciona como antagônico ao Farol, acusando-o de produzir uma ‘luz
errante’, responsável por induzir os cidadãos a traçarem caminhos errados, como o de “novas
contendas” e o “sustentar rivalidades e dissenções entre cidadãos” (BANDURRA, nº 1,
15/01/1828, p. 4, 5).
Feitas as primeiras observações, o jornal entrou de vez nos temas políticos. O Farol
foi criticado em razão das opiniões emitidas em contrário às publicações feitas pela Gazeta do
Brasil263, do Rio de Janeiro, que, segundo a Bandurra, se tratava de um periódico dedicado
aos interesses do Brasil, cujo “ilustre redator” era um “homem de vasta literatura”,
“respeitador do Trono” e “amante do Soberano”. A confusão se dava em razão de que o Farol
não aceitava o fato de aquele jornal se posicionar contra as ações de uma “pequena facção”,
que chamou de “facção jacobina” (BANDURRA, nº 1, 15/01/14828, p. 5, 6). Marca de uma
formação retórica de seu tempo, já referenciadas outras vezes ao longo deste trabalho, antes
mesmo de condenar o conteúdo das palavras do Farol, tratou de rechaçar a própria forma que
o “petit enfant” tratara o redator da Gazeta publicada na Corte:
Declarou pois o Redator do Farol guerra à Gazeta do Brasil; porém com que armas?
Com armas do seu manejo; epítetos que lhe não cabem, chalaças de Trapiche, em
linguagem molecal; como por exemplo: Sr. Gazeta, sem se lembrar ou sem saber,
que Gazeta é do gênero feminino, e Sr. é masculino, e por isso esta concordância é
em língua de preto (BANDURRA, nº 1, 15/01/14828, p. 6).

A Bandurra destaca que em sua publicação o Farol questionava as bases em que
sustentam as escritas da Gazeta do Brasil, assim, apresenta como resposta: a fidelidade ao
Imperador e o apego às leis e à verdade. Estas eram, segundo Crispim, as razões que
animavam a luta do redator fluminense contra “quatro ou cinco homens que, por suas falas,
parecem ter motivos particulares e não o amor, a honra e a glória da sua Nação”
(BANDURRA, nº 1, 15/01/1828, p. 7). Nesta lista, incluía o nome do deputado Manuel
Odorico Mendes, apresentado como um ingrato aliado do redator do Farol Maranhense
(BANDURRA, nº 1, 15/01/1828, p. 15). As queixas da Bandurra em relação a Odorico se
desenvolvem a partir da análise da fala do deputado maranhense na sessão da Câmara de 24
de agosto de 1827, quando Odorico Mendes tratou sobre os pedidos de indenização em
virtude dos danos e prejuízos sofridos durante a guerra pela independência. Além da
transcrição do projeto de lei, proposto por Odorico, que desobrigava o Brasil de pagar
263

Segundo Lúcia Bastos Pereira das Neves, a Gazeta do Brasil foi um jornal oficioso do governo de Pedro I.
Recorrendo a Tarquínio Lopes, lembra que o jornal foi considerado “o primeiro ‘pasquim subvencionado’ na
história da imprensa do Brasil”. Ainda segundo Lúcias Bastos, “em diversas ocasiões, Pedro I utilizou-se desse
periódico para inserir algumas de suas cartas, em que fazia críticas agudas contra alguns dos deputados”
(NEVES, 2000, p. 237).
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qualquer indenização aos que “tendo pegado em armas, ou por qualquer maneira [tenham]
obrado contra o Brasil”, condenou a oposição de Odorico aos pedidos de indenização feitos
pelo comendador Antonio José Meirelles. No que dizia respeito à figura de Meirelles, a
Bandurra rechaçava as acusações de que o “cidadão Meirelles” tivesse sido líder de facções
ou ainda tivesse incentivado as guerras que se desenvolveram no Maranhão durante a adesão
à Independência. Como argumento principal, lembrava que sendo Meirelles um capitalista,
“ao comerciante nada convém tanto como a paz”. Este mesmo cidadão, lembrava, era credor
de uma série de dívidas na província e, como mostra de sua boa conduta e amor à pátria, já
havia dado inúmeras provas de bom caráter junto aos que, muito em virtude das desgraças
provocadas pela guerra, lhe deviam. Se pedia indenizações, o fazia de maneira justa, visto que
teve perdas ocasionadas pela guerra (BANDURRA, nº 1, 15/01/1828, p. 10).
O esforço de Crispim por defender a figura do Comendador Meirelles, no entanto, não
se resumiu àquele único número. Em muitas outras ocasiões a discussão foi retomada.
Todavia, foi na edição de 6 de abril, que revelou os sentidos por trás daquela defesa. Acusava
o Farol de querer “sustentar a maldita rivalidade” que tantos prejuízos causava à
Independência, à Constituição e ao Sistema. Com o objetivo de “dividir para enfraquecer, e
enfraquecer para governar, e governar para perturbar e depois colher”, o Farol tentava fazer
crível a existência de “clubes europeus” formados para criar empecilhos ao sistema
independente adotado no Brasil. Era justamente nesse ponto que entrava a figura de Meirelles,
acusado de ser o “chefe” dos “conluios”. Para a Bandurra, a defesa de Meirelles era
importante para marcar posição nesse momento crítico de (re)definição dos espaços em que se
travavam as disputas políticas. Meirelles não era apenas Meirelles. Era muito mais. Segundo
João Crispim, quando se acusava o “cidadão Meirelles”, colocava-se em suspeição toda a
“massa dos brasileiros trans-Atlânticos”. A defesa feita a Meirelles representava, nas palavras
da própria Bandurra, a defesa de “todos os Brasileiros pela Constituição do Império, que com
aquele Cidadão fazem-se corréus na oposição ao sistema atual” (BANDURRA, nº 06,
06/04/1828, p. 187-188). Isso é importante.
Como se pode ver, a Bandurra tinha ciência de que as questões, às vezes travestidas de
particulares, eram mais amplas e representativas de uma discussão que envolvia muito mais
do que uma pessoa especificamente. Tratava-se de uma questão que dizia respeito a todo um
grupo de indivíduos, que não obstante heterogêneo em vários aspectos – ressalte-se que nem
todo brasileiro ‘trans-atlântico’ era um rico comerciante – assumia certo grau de coesão na
hora de fazer frente a outro lado. Deste modo, a partir de algumas perguntas que deixavam
transparecer uma lembrança da inversão do jogo, em que os portugueses foram,
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corriqueiramente, as vítimas das ações dos brasileiros, pedia aos acusadores de Meirelles que
apresentassem os casos em que brasileiros tinham sofrido quaisquer males da mão ou a
mando do Comendador e de seu grupo: “Quantos destes [brasileiros] foram roubados por
aqueles influídos de Meirelles? Quanto brasileiros foram vítimas dos exaltados Europeus,
sendo por estes arrastados já sem vida para o meio da rua, e ali arrancadas suas entranhas à
ponta de uma espada?”. E, no que parece ser uma referência a Odorico, lembra que “um
deputado da Assembleia atual”, já afirmara que aqueles foram apenas “oscilações políticas
necessárias para a regeneração do Brasil!!” (BANDURRA, nº 06, 06/04/1828, p. 189, 190).
O redator da Bandurra percebia que a negação dos prejuízos sofridos pelos
portugueses não tinha implicações restritas a questões particulares. Crispim entra na discussão
porque naquele momento sabe que se trata de algo mais complexo, como já dissemos, o
pagamento ou não das indenizações. Uma carta publicada no Farol em que o autor afirmava
que, se nas quitandas beberam “alguns copos de cachaça” isto logo se transformava, nas
queixas feitas pelos portugueses, em se terem “varrido lojas inteiras de fazendas”, não podia
ficar sem resposta. Veja-se que semelhante acusação também já fora feita por Odorico, no
mesmo sentido de deslegitimar as reclamações feitas pelos europeus. Todavia, não era uma
questão de legalidade que estava em discussão, era muito mais da aplicação da lei ou não, ou
mesmo da substituição desta mesma lei, como pretendia o projeto apresentado por Odorico.
De todo modo, o governo imperial já havia estabelecido as regras para os tais pagamentos. No
plano local, os debates no Maranhão se seguiam como se a lei imperial estivesse aberta para a
consulta pública. O certo é que, tal qual já fizera García de Abranches quando se viu em
situação semelhante durante os tempos em que rivalizou com Odorico Mendes, Crispim
também não deixou sem resposta a acusação que se fazia aos portugueses de exagerarem suas
perdas: “sim, brasileiros, vós o sabeis, pois observastes; Lojas de fazendas e de muito valor
ficaram varridas” (BANDURRA, nº 03, 06/06/1828, p. 142-143).
Quanto a não aderência imediata ao movimento independentista, João Crispim
lembrou que Meirelles, como outros tantos da mesma época independência, não fizera outra
coisa que defender com “justo aferro e constante aderência” aquele sistema que ele, e os
“mesmos brasileiros” tinham jurado recentemente. Assim como fizera quando redator do
Amigo do Homem, dizia que o Imperador já havia julgado tudo como sendo “uma virtude, isto
é, a fidelidade ao juramento dantes prestado” (BANDURRA, nº 06, 06/04/1828, p. 189). Se a
nova ordem constitucional, fruto do movimento de 1820, fora adotada e jurada tanto por
“brasileiros” quanto por “europeus”, perguntava Crispim, “não foram uns e outros acérrimos
sustentadores e defensores desse mesmo Sistema enquanto nesta Capital não chegou o grito
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geral da Independência?”. Não aceitava que recaísse sobre Meirelles a acusação de ter sido “a
mola para tantas desgraças”:
Foi pois um crime em Meirelles sustentar quanto lhe era possível o juramento de um
sistema que há pouco se havia geralmente adotado; e não foram crimes tantas
mortes, roubos, e outros mil desastres praticados depois de estabelecida a
Independência, e que nada de relativo tinham com ela e que somente ela e o
Imperador serviam de pretexto à perpetração de tantos males, quando ao estrondo de
um tiro de espingarda, e de um machado invocavam, os malvados, o Nome do
Imperador? Seria o dinheiro do Negociante Antonio José Meirelles, por ele
manejado com sagacidade e indústria a mola real destes fatos, e de outros
semelhantes, que tiveram lugar em diferentes pontos da província, muito depois de
jurada a Independência? (BANDURRA, nº 06, 06/04/1828, p. 191).

Assim, Meirelles era, para a Bandurra, um grande negociante, que com o seu dinheiro
já havia dado provas de ser, e continuava sendo, mais “útil a essa pátria” do que poderiam
aqueles que o imputavam crimes (BANDURRA, nº 06, 06/04/1828, p. 192). Quanto ao projeto
de Odorico, que pretendia fazer que o Brasil deixasse de cumprir com seus acordos de dívidas
e não realizasse os pagamentos daquelas que foram contraídas durante a negociação de
reconhecimento da independência, Crispim argumentava que as dívidas deveriam ser pagas,
honradas, e, se fosse o caso, depois questionadas na justiça. Lembrava que a tríade “crédito”,
“honra” e “glória” não poderiam ser simplesmente esquecidas pelo Brasil, posto que o projeto
de lei de Odorico fazia desaparecer aquelas características tão caras à nação.
Como temos insistido, a fala da Bandurra, ao mesmo tempo em que remetia a uma
discussão mais ampla em torno das negociações que foram feitas entre Brasil, Portugal e
Inglaterra, pelo reconhecimento da independência, também aludia às reclamações feitas por
particulares, como José Meirelles, em torno das indenizações pelas perdas durante a guerra.
Se no plano macro recorria à Constituição para legitimar o cumprimento dos acordos
internacionais (Art. 179, § XXIII), no bojo das questões internas da província trazia à
memória um decreto de anistia que perdoava os crimes de opinião 264. Lembrava ainda que
decisões proferidas em instancias da justiça, no Rio de Janeiro, já havia deferido como “dever
e não crime” a ação dos que se opuseram à independência unicamente em razão da
“sustentação dos juramentos que se tinham prestado” (BANDURRA, nº 01, 15/01/1828, p.
12, 13).
Se os “portugueses” encontravam defesa na Bandurra, os ataques vinham por meio do
Farol e seus correspondentes. Partindo do estranhamento da afirmação, feita por Crispim, de
que “o Negociante Meirelles nada influiu, e nunca deu passos contra a nossa emancipação,
264

Ainda que o jornal não tenha citado exatamente a qual Decreto se referia, tratava-se do Decreto de 18 de
setembro de 1822, quando d. Pedro concedeu “anistia geral para todas as passadas opiniões políticas”. Cf. José
Paulo de Figueirôa Nabuco de Araujo (1837, p. 324).
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porque era Negociante (diz o Sr. Bandurra) só queria e desejava a paz” (FAROL
MARANHENSE, nº 18, 28/03/1828, p. 92), “o Recordador, suscitado pela Bandurra”, em
carta publicada no Farol, nº 18, pôs-se a enumerar as muitas ações de Meirelles contra a
independência, que justificavam sua indicação como a “mola real da máquina, que por força
da sua elasticidade moveu as rodas, que na Província do Maranhão trabalharam contra a
Independência do Brasil”. Afirmava ser impossível negar a influência de Meirelles no
Maranhão, que com o uso dos seus recursos financeiros, fez do então governador das Armas,
Agostinho de Faria, “seu pupilo”. A discussão caminha então para a questão das indenizações
a serem pagas aos que sofreram perdas e danos durante a guerra pela independência. Se para a
Bandurra, “quem não paga o que deve, não tem crédito, e na urgência não achará confiança,
pois que esta consiste na segurança e na certeza de receber”, para o “recordador”, a questão
não se resumia a dever e não pagar, mas sim de se cobrar aquilo pelo qual não se tinha direito.
Para sustentar seu argumento, construiu um raciocínio para o qual convidava a Bandurra a
responder algumas questões. Simulou o diálogo:
Está o Sr. Bandurra certo que com efeito houve guerra na Província do Maranhão
sobre a Independência do Brasil recomendada pelo nosso Imperador, e que nela se
derramou muito sangue brasileiro em defesa da mesma Independência? – Estou
certo – Consta-lhe que vieram tropas de Portugal para fazerem esta guerra na
Província? – Não me consta – Sabe se exauriu do Cofre Nacional maranhense perto
de um milhão de cruzados em barcas canhoeiras, artilharia, munições de guerra,
despesas de transportes, e subsistência para as tropas espalhadas por toda a
província, e tudo o mais tendente a uma guerra civil? – Sei muito bem – Não ignora
que em consequência dessa injustíssima guerra, se consumiram alguns gados dos
habitantes da província; não de um só dono, mas de todos os que os possuíam? –
Não ignoro – Está persuadido que se não houvesse tal guerra no Maranhão, e se
proclamasse a Independência , conforme determinava o Imperador, nenhum
detrimento, nenhuns prejuízos, nenhum sangue humano derramado, nenhuns gados
consumidos haveriam? – Estou persuadido – Ora pois, Sr. Bandurra, visto que de
Portugal que nos tinha posto a guerra, nunca vieram tropas ao Maranhão, queira por
vida sua dizer-nos quem fez esta guerra ao Maranhão? – Foi....então....ele foi.... –
Não se engasgue, fale com franqueza, como já lhe roguei – Foram aqueles que hoje
enchem a boca chamando-se Cidadãos Maranhenses, habitantes da mesma cidade e
província, casados, e solteiros, ricos e pobres, que pretenderam não deixar um só
maranhense vivo, ou que não fosse expatriado (FAROL MARANHENSE, nº 18,
28/03/1828, p. 3).

Tal qual afirmou Odorico, estas ideias se sustentam na lógica de que as perdas e danos
decorrentes da guerra pela independência encontravam um culpado que por uma inversão de
valores era quem estava a reclamar o direito a indenizações. Nesse sentido, se alguém tinha
por direito ser compensado pelas perdas sofridas durante a guerra civil, eram exatamente os
que sofreram perseguições por terem aderido à causa independentista. Assim, Meirelles,
acusado de em tantas outras vezes supervalorizar os prejuízos que alegava ter sofrido, em
hipótese alguma poderia escapar da responsabilidade dos males que ele próprio causara.
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Como se pode verificar, a discussão em torno da figura de Meirelles e do pagamento
de indenizações revela que a questão não era apenas de provar uma fidelidade prévia à causa
da independência. Não se resumia apenas ao caso de definir em que momento da história
determinada figura aderiu ao movimento pró-independência que se fortaleceu no interior da
província no correr de 1823. Como já dissemos, tratava-se também de legitimar ou não o
discurso da vitimização e, consequentemente, de adentrar em questões de direito que foram
definidas nos termos do Tratado de 29 de Agosto de 1825, que estabeleceram as regras pela
indenização aos que foram prejudicados economicamente com a guerra. Esse tema, embora já
definido legalmente por D. Pedro, em 1825, estava na ordem do dia no Maranhão e, para tal, a
atuação dos deputados maranhenses na Câmara dos Deputados era determinante.
Embora a província contasse com um número de quatro deputados, a figura de
Odorico Mendes foi a que, de fato, mais diretamente se envolveu nos embates travados na
imprensa do Maranhão. Ao passo que a presença de um deputado representante dos interesses
ligados ao grupo mais inclinado à “causa brasileira” significava uma vantagem para o Farol e
os seus aliados, para os redatores da Bandurra e Minerva, a proximidade das eleições para a
segunda legislatura se apresentou como uma oportunidade de fazer mudar o pêndulo da
balança. Como um manto que cobria todas as outras questões políticas discutidas no âmbito
da imprensa maranhense de 1828, as eleições para deputados mobilizaram os espíritos ao
combate.
Enquanto escrevia no Rio de Janeiro, La Rocca lembrou o quanto o já complicado
momento político da província era afetado pelas eleições para deputado. Responsável por
acentuar ainda mais as rivalidades políticas, aquele era tido como o cenário propício para as
“intrigas”, “cabalas”, “seduções” e “suborno”. Fazendo exceção à eleição do Desembargador
Martins, denunciava que para a Primeira Legislatura, os outros três eleitos, Odorico Mendes,
Manuel Teles da Silva Lobo e João Bráulio Muniz, foram nomeados por intermédios de
chapas sobre a influência de “todos os Liberalões da Província de Letras Gordas” (LA
ROCCA, 1828a, p. 37). Embora o Cavalleiro da Rocca não chegue a afirmar que Francisco
Gonçalves Martins atuasse em defesa dos interesses dos “portugueses”, a referência que fez
aos outros três deixa certo que havia uma primazia representativa por parte do grupo aliado
aos “brasileiros”. Tratando do perfil político dos eleitos, Marcelo Cheche destacou que, não
obstante Dunshee de Abranches tenha entendido a eleição do Desembargador Martins como
uma “expressão do poder dos ‘portugueses’”, a afirmativa era “duvidosa”, posto que
considerava a oposição de Martins - nascido na Bahia - a Bruce, como que uma prova da sua
condição de “português” (2013, p. 12).
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Nessa mesma linha, a campanha declarada de João Crispim pela substituição de todos
os deputados, parece reforçar a ideia de que Francisco Gonçalves Martins não era reconhecido
como um ativo representante da “causa portuguesa”: “todos eles devem ter incorrido no
desagrado dos seus constituintes; porque uns disseram nada, outros assaz pouco, do muito que
podiam dizer a bem e interesse geral [...]; outros disseram em grande parte o que não deviam”
(BANDURRA, nº 02, 03/02/1828, p. 73). Odorico, “o que mais se distinguiu”, o fizera a bem
de interesses escusos e particulares (BANDURRA, nº 03, 24/02/1828, p. 115).
Para dar maior corpo à sua argumentação de que os deputados deviam ser substituídos,
a Bandurra apresentou novos elementos para o debate. Passou então a teorizar sobre o sistema
eleitoral e a dificuldade de representação provocada pela eleição indireta, em que o “laço
político fica de algum modo imperfeito por falta de união, ou aproximação das classes
superiores e inferiores” (BANDURRA, nº 03, 24/02/1828, p. 119). Considerando que no
modo indireto, “em que o povo não elege mais do que eleitos”, havia um distanciamento entre
este mesmo povo e os deputados eleitos, pois estes últimos não eram vistos “como obra sua”
(BANDURRA, nº 03, 24/02/1828, p. 118). Na outra via, os próprio eleitos “não se
consideravam obrigados ao povo, nem pelo reconhecimento, nem pela responsabilidade”.
Para resolver este impasse, havia, a seu ver, a necessidade de que a Assembleia ampliasse os
“pontos de contato” com a Nação e isso só podia ser feito a partir do que chamou de
“amobilidade” [sic]. Uma vez eleitos, os deputados receberam um voto de confiança
sustentado nas expectativas construídas naquele momento em que as eleições se desenrolavam
e isto, de modo algum, deveria ser visto como um atestado de outorga vitalícia de
representatividade. Quanto mais houvesse a “variedade de conhecimentos locais” provocada
pela constante substituição dos eleitos, maior seria a participação da “massa popular”, levando
o povo a encontrar “mais fortes e justificadas razões” de se sentir representado pela Câmara
Legislativa (BANDURRA, nº 03, 24/02/1828, p. 120).
Na prática, muitas das ideias de Crispim em torno das eleições parecem refletir sua
percepção de que havia, naquele momento, a falta de uma consciência política dos
participantes do jogo político. Os eleitores não tinham ainda uma ideia clara do que
significava a eleição de um deputado, ou seja, não havia, pelo que se pode depreender do que
afirma Crispim, uma ideia sobre representatividade. Isso leva-nos a pensar até que ponto essa
discussão sobre representação, direitos e outras questões ligadas à política alcançavam de fato
o entendimento dos eleitores.

O próprio José Cândido, adversário que era de Crispim,

também escreveu diversas vezes tentando convencer os eleitores da importância de votarem.
Escrevendo aos que tinham direito ao voto, dizia que deviam fazê-lo sob pena de cometer
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“um crime contra a liberdade do seu país”. Sem eleição não haveria Corpo Legislativo e sem
este, “acabar-se-ia a nossa Constituição”. Esse pensamento de José Cândido revela a sua
convicção de que a eleição para deputados era parte importante para a valorização da própria
Constituição. Lembrava que para além da “preguiça ou indolência” que alguns tinham de
“darem dois passos à sua Freguesia” havia ainda aqueles que “não querem comprometer-se”.
A estes indicava que deixassem o país. Aos “brasileiros do interior”, o redator do Farol
recomendava que ao fazerem uso do seu direito ao voto, ficassem atentos pois era
“principalmente nessas Vilas (aonde o povo é mais fácil de iludir) que mais imperam as
cabalas e subornos” (FAROL MARANHENSE, nº 05, 23/01/1828, p. 25). Aliás, nesse quesito,
o Farol foi diversas vezes acusado de “suborno” ao defender a reeleição de Odorico.
Ao que nos parece, as análises teóricas sobre “eleição”, as discussões em torno das
responsabilidades dos eleitores e dos deputados eleitos, estampadas nas páginas dos
periódicos maranhenses, ganhavam materialidade mesmo quando tratavam da discussão em
torno da reeleição ou não de Odorico Mendes. Enquanto a Bandurra usou todos os recursos
disponíveis para garantir que isso não acontecesse, o Farol fez campanha aberta pela reeleição
de Odorico. Isso ficou percebido desde os primeiros números.
Em diversos momentos, o Farol apresentou argumentos rejeitando o conselho da
Bandurra que pregava a substituição de todos os deputados. Defendendo que “novas eleições
não quer dizer que elejamos novos homens”, o Farol entendia que aqueles deputados dignos
de serem reeleitos, podiam ser facilmente identificados por “suas falas e até mesmo pelas
injúrias que têm sofrido” (FAROL MARANHENSE, nº 05, 23/01/1828, p. 24). Nesse quesito,
ninguém mais de Odorico Mendes se enquadrava nas características apontadas por José
Cândido.
Atribuía o ódio do redator da Bandurra a Odorico Mendes a “um perfeito desarranjo
no cérebro”, mas também, pontualmente, porque ele, João Crispim tinha interesse em ser
eleito deputado. Para o redator do Farol, as eleições estavam também vinculadas aos
interesses dos grupos em oposição. Nesse sentido, João Crispim eleito significava dar poder
representativo ao mesmo grupo que fora aliado de Costa Barros:
O que será desta província se não estiver na Assembleia o Sr. Odorico e lhe for
substituir o Orangotango? O que será de seus interesses? Entregaremos a nossa
futura sorte nas mãos de um vil moleque Redator da Bandurra, que está fazendo os
possíveis esforços para ser eleito? Confiaremos o nosso bem estar a um homem de
todos os Partidos, ao vil adulador de Barros, inimigo dos brasileiros e de sua
Independência? (FAROL MARANHENSE, nº 07, 06/02/1828, p. 41).

De sua parte, Crispim negou qualquer interesse em sair candidato. Rechaçava a
possibilidade, em virtude de pelo menos três motivos: sua reconhecida “falta de luzes”, seu
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deficiente estado de saúde que o impediria de viajar para o Rio de Janeiro, e, por fim,
“porque, havendo em Maranhão um Único, que só deve ser Deputado, exclui todo o resto, e
jamais pode ter lugar a eleição do redator da Bandurra” (p. 133). Nesse último ponto Crispim
ironiza uma afirmação feita pelo Farol quando considerou Odorico Mendes “o único
Maranhense, que desde que há Assembleias Nacionais, tem sido o único cuja intrepidez o faz
expor francamente suas liberais e patrióticas opiniões” (FAROL MARANHENSE, nº 7,
06/02/1828, p. 41). Todavia, embora negasse seu interesse em ser candidato, Crispim destacou
possuir as condições legais para sê-lo, diferentemente de Odorico que, segundo ele, não
estava apto legalmente a ser candidato por não ter renda suficiente. Sobre isso, relatou:
O Sr. Odorico não o deve ser, porque não está em conformidade da Lei; esta manda
que os que forem eleitos deputados tenham de renda líquida 400$000 rs. ou em bens,
ou por comércio, emprego, ou por indústria; é o que não tem o Sr. Odorico, pois da
terça da herança do Capitão-mor Francisco Raimundo da Cunha, que lhe foi deixada
como benefício feito a um menino (o Sr. Odorico) que fora criado em sua casa, nada
lhe resulta porque o débito passivo daquele casal excede as forças dele; não consta
tenha comércio, nem outros alguns meios de subsistência; por este princípio a lei o
repelia da deputação; mas veio em seu socorro a proteção do seu amigo Lobo, e lhe
foi dada a Cadeira de Retórica desta cidade, como emplasto confortivo [sic] em
finanças para se considerar no caso da lei e poder ser eleito (BANDURRA, nº 03,
06/03/1828, p. 132).

Por trás das aprovações ou reprovações à conduta de Odorico como deputado, o Farol
e Bandurra manifestaram formas diferentes de perceber a função dos deputados eleitos. A
maneira como Odorico Mendes se portava era, aos olhos de Crispim, prova da necessidade de
se repensar a natureza dos direitos e deveres da Assembleia ante as demais autoridades que
compunham o corpo político da Nação. Fazendo uso de extratos do Padre Amaro, defendia
mudanças importantes até mesmo na Constituição. No texto, acusava os deputados de
abusarem da “inviolabilidade” concedida pela lei, para “declarar guerra aberta contra o
Governo, contra o Ministério, e em geral contra todos os empregados públicos”. Dizia que
essa “cega oposição” pode ser motivada pela intenção de desacreditar o “sistema de Governo
existente”, para então substituí-lo por outro, ou simplesmente por uma questão de
“especulações da vaidade humana” (BANDURRA, nº 15, 28/08/1828, p. 522, 523). Aqui, as
críticas aos deputados que usavam da tribuna para atacar os Ministros, caminham no sentido
de denunciar a existência de um grupo político interessado em propor a ruína do sistema
político adotado no Brasil.
A gravidade dessas acusações, ainda que não feitas expressamente por Crispim,
provocou uma reação imediata por parte dos indivíduos mais próximos a Odorico Mendes,
que perceberam ali uma espécie de ataque direto à pessoa do deputado. No Farol, José
Cândido reagiu dizendo que as acusações feitas pelos deputados aos Ministérios não eram
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vagas, o que se propunha a provar com exemplos das denúncias feitas por Odorico Mendes.
Especificamente, questionava se fora vaga a acusação feita por Odorico ao Ministro da
Guerra, “por ter enviado instruções particulares aos Comandantes das Armas das Províncias”,
mesmo sabendo que tais instruções eram contrárias à Constituição e a “todas as leis, direitos e
garantias do Cidadão” 265; citou também a acusação feita na ocasião em que o “Ministério
passado”, com desprezo aos brasileiros natos e num grave ataque às leis, garantia empregos
aos “estrangeiros”, não “naturalizados”. Lembrou ainda das “Promoções aos Inimigos da
nossa independência”, que, também por intermédio do Ministério, foram beneficiados em
detrimento daqueles que “mais cicatrizes mostraram” em favor da Independência do Brasil.
Por fim, questionava: “Não foi no tempo do passado Ministério que as Províncias sofreram os
bárbaros Presidentes, os inumanos Comandantes Militares, que apesar do clamor dos Povos, o
Ministério conservava como seus agentes?” (FAROL MARANHENSE, nº 52, 29/07/1828, p.
234). Essa pergunta, aliás, a nosso ver, representa um ponto chave para o entendimento das
escolhas dos presidentes da província que, no Maranhão, resultaram nos nomes de Costa
Barros e depois de Costa Pinto, como veremos mais adiante.
José Cândido criticou também o que chamou de tentativa “criminosa” de criar
empecilhos aos Deputados para que esses expressassem livremente suas opiniões em plenário,
posto que a Constituição garantisse a deputados e senadores a inviolabilidade de suas
opiniões. Essa crítica se deu porque a certa altura das reflexões, o autor propôs a existência de
uma “lei de responsabilidade individual” que deveria ser aplicada às falas dos deputados, “ao
menos durante a infância dos governos representativos” (BANDURRA, nº 13, 27/07/1828, p.
436). José Cândido reiterou a impossibilidade do bom funcionamento de uma Assembleia
Legislativa que tivesse seu “corpo político” marcado por “limites às suas opiniões”. Seria um
grande equívoco querer que uma Nação, “logo na infância de um Governo Representativo”,
fosse acostumada a viver debaixo do “jugo” e da “escravidão” para só depois poderem
experimentar o gozo da liberdade (FAROL MARANHENSE, nº 52, 29/07/1828, p. 235).
Outro ponto que mereceu destaque foi a afirmação, por parte do autor das ditas reflexões, de
que havia “partidos” que, embora não tivessem ainda tido a audácia de promover ataques
diretos à Constituição do Império, encontravam em alguns membros do poder legislativo
meios de, paulatinamente, “ganhar terreno” e avançar no seu propósito de minar as bases do
sistema político adotado no Brasil. Nesse sentido, mais uma vez José Cândido rechaça a ideia
de que pudesse existir no Brasil qualquer partido que fosse contrário as suas “instituições
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Ainda neste capítulo, trataremos dessa denúncia feita por Odorico Mendes.
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políticas”. Para finalizar, censurou o redator da Bandurra por ter publicado aquelas doutrinas
que, aos olhos de “todos os amigos do sistema constitucional”, não passavam de uma afronta
à Constituição do Império, portanto, talvez como uma ameaça a seu adversário, apontava
aquela publicação com “um crime dos maiores” (FAROL MARANHENSE, nº 52,
29/07/1828, p. 235, 236).
De fato, as críticas à publicação daqueles extratos avançaram a tal ponto que levou
alguns indivíduos a colocaram em suspeição se não era Crispim o verdadeiro autor daquelas
reflexões. A questão é que quando publicou as primeiras partes do extrato, não obstante
tivesse indicado ter sido feito a partir de “folhas estrangeiras”, Crispim não indicou o nome do
verdadeiro autor, tampouco de qual “folha estrangeira” se tratava. No Farol, em 1º de agosto,
foi publicada uma carta assinada por “O inimigo do Crispim”, em que o autor narrava que tão
logo saiu o número 13 da Bandurra, no dia 27 de julho, leu as primeiras páginas, mais foi
tomado pela “cólera” diante das atrocidades que o redator daquele jornal direcionava aos
Deputados do Brasil. Dizia não acreditar que aquelas reflexões eram, verdadeiramente,
retiradas de periódicos estrangeiros e atribuía ao próprio João Crispim a escrita. O autor da
carta chamou a atenção para a maneira criminosa que o redator da Bandurra atribuía aos
deputados a vontade de fazer “agravar os males no atual Sistema de governo”, com a única
intenção de os “remediar por outro sistema diferente”. Nem mesmo na extinta Gazeta do
Brasil se via tamanha afronta, desabafou. Considerou um grande atrevimento, que, saído de
Portugal, viesse um escritor público proferir tantas afrontas às instituições brasileiras.
Como se vê, levantava-se, mais uma vez, a estreita relação entre os interesses que
moviam os jornais e as querelas entre “brasileiros” e “portugueses”, ou ainda, entre o sistema
constitucional brasileiro e um modelo despótico de governo. Nas palavras do “inimigo do
Crispim”, o redator da Bandurra sendo oriundo de Portugal, tinha por motivação o desejo de
ver no Brasil o mesmo estado de anarquia que naquele momento reinava no “velho Portugal”.
Crispim, apontado como “camelo do despotismo”, era acusado de desejar ver um governo
cada vez mais distante das estruturas que consolidavam o sistema representativo
constitucional. Por fim, instava o promotor a tomar medidas contra aquele crime: “acaso não
tem ele agora objeto para levar a Bandurra a Jurados?” (FAROL MARANHENSE, nº 53,
01/08//1828, p. 239). Aliás, José Cândido também reiterou o pedido. Dizia estar “à espreita”
para saber o que haverá de fazer aquele promotor em relação às reflexões publicadas na
Bandurra nº 13: “Até agora nada!!! Parece que sua mercê muito se conforma com aquelas
doutrinas”. José Cândido dizia chamar a atenção daquele promotor, para que ele não pudesse
usar a desculpa de não ter tomado conhecimento do que fora publicado na Bandurra.
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Ironicamente afirmava que, “segundo nos consta”, o promotor só lia o Farol Maranhense
(FAROL MARANHENSE, nº 53, 01/08//1828, p. 240).
Dali a 15 dias, talvez cedendo à pressão que lhe foi feita por seus adversários, João
Crispim anunciou, entre parênteses, no meio de outra notícia publicada no número 14, que o
autor das reflexões fora o “Padre Amaro” (BANDURRA, nº 14, 15/08/1828, p. 485). Crispim
fez essa breve revelação, sem dar muito destaque. Não era uma resposta aberta e declarada. A
estratégia aqui parece ser a de desvencilhar-se da acusação de ser autor das controversas
reflexões, mas sem fazer muito alarde.
Em meio a toda essa confusão, somava-se ainda ao fato de que poucos dias antes de
ter sido publicado este número da Bandurra com os primeiros extratos do Padre Amaro,
Odorico Mendes já havia aberto uma denúncia, junto ao Promotor responsável por julgar os
casos de abuso da liberdade de imprensa, contra João Crispim em razão da publicação feita
ainda no primeiro número da Bandurra, quando Odorico Mendes foi apontado como membro
de uma “facção jacobina” existente na Assembleia (BANDURRA, nº 1, 15/01/1828, p. 6). Em
sua defesa, João Crispim tentou tirar o peso da crítica a Odorico, e jogando com as palavras,
respondia que “facção” era tão somente uma expressão que tal qual “fração” significava
apenas a existência de um pequeno grupo, que na Assembleia dos deputados, fazia oposição à
maioria:
Quem duvidará, pois, que o Sr. Deputado Manoel Odorico Mendes tem tido na
Assembleia Nacional opiniões divergentes das opiniões de grande maioria, e que
sendo algumas das suas opiniões as de um número menor, são opiniões de um
partido de oposição, e, por consequência, de uma facção, pois que uma facção é um
partido? Onde está aqui a injúria feita ao Sr. Deputado Manoel Odorico Mendes?
(BANDURRA, nº 14, 15/08/1828, p. 502-503).

É certo que o texto do Padre Amaro, transcrito nas edições nº 13, de 27 de julho, e 15,
de 28 de agosto, foi posterior à reação de Odorico, mas a leitura daquelas edições da
Bandurra, como se viu, foi capaz de provocar uma associação entre a figura do então
deputado às reflexões críticas feitas pelo redator do periódico londrino, por isso a reação
imediata do Farol em favor de Odorico. Não à toa José Cândido reagiu apresentando a
validade das denúncias feitas por Odorico Mendes no plenário da Câmara contra as ações
contrárias aos interesses da província, mas aprovadas pelo Ministério.
Para além das queixas em torno das promoções militares feitas em favor dos
“portugueses”, durante a administração de Costa Barros, que tratamos na primeira parte deste
capítulo, Odorico Mendes também apresentou denúncia contra o Conde de Escragnolle, que
era o Governador das Armas da província.
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Acontece que no dia 25 de outubro de 1827, a sessão plenária da Câmara dos
Deputados tratou, dentre outras coisas, de uma reclamação de Bernardino d’Assumpção,
contra o Comandante das Armas do Maranhão, o Conde d’Escragnolle. Na referida sessão foi
emitido um parecer contra a conduta do Conde em relação ao reclamante, que mesmo
alegando ter 60 anos de idade, dos quais dedicou quase 29 anos ao serviço militar, fora
enviado como recruta para o Rio de Janeiro. Para a Comissão de Constituição, responsável
por avaliar aquela reclamação, não obstante o suplicante não ter apresentado certidão de
idade, os documentos públicos existentes sobre suas ações junto ao serviço militar não
deixavam dúvidas sobre o ter “mais de 46”, o que, por si só, já era o suficiente para
comprovar “que o Conde violou os direitos deste cidadão” (ANAIS DO PARLAMENTO
BRASILEIRO, 1876, p. 147). No dia seguinte, já na sessão de 26 de outubro, Odorico
Mendes apresentou à mesa da Câmara uma denúncia contra o comandante das Armas do
Maranhão, para que fosse remetida às comissões de Constituição e de Guerra. Odorico
afirmou que, já há algum tempo, havia tomado conhecimento de uma Proclamação feita pelo
então comandante aos soldados maranhenses, mas que por ser um “documento o mais
escandaloso”, uma prova do “desprezo em que é tida a Constituição do Império”, esperou até
ter confirmada a sua existência. Assim, de posse da referida proclamação, pôs-se a ler. Logo
de início, o deputado destacou o fato de que no documento, o próprio Conde d’Escragnolle
informava tomar como base para suas decisões as “instruções secretas”, datadas de 31 de
agosto de 1826, que havia recebido por parte do governo central. Daquelas instruções, o
comandante das armas fez público um único artigo que foi divulgado pela imprensa, como
prefácio de sua proclamação:
Artigo 1º
§. 9º. (o Governador das Armas) Mandará para o serviço da esquadra, ou para o
presídio de Fernando de Noronha, os inferiores e soldados cuja conduta se tornar
insubordinada e incorrigível; e para esta corte aqueles dos oficiais que se tornarem
escandalosos pela descomedida soltura de língua. (AMIGO DO HOMEM, nº 31,
18/04/1827, p. 187).

O teor da proclamação do Conde d’Escragnolle era no sentido de apresentar um novo
estado de coisas em que a insubordinação das tropas não seria mais tolerada. As ameaças
serviam, em suas próprias palavras, para evitar “a penosa obrigação de separar indivíduos de
suas famílias e de seus lares”, caso não cumprissem com o que estava sendo determinado.
Escragnolle estabeleceu um corte entre o período em que chegara à província e o novo tempo
que já se consolidara com o seu comando à frente das forças militares. Se antes, dizia,
encontrara a sede e residência do governo civil “rodeado de peças de artilharia”, não se via
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mais riscos à segurança e à integridade física do presidente Costa Barros (ASTREA, nº 205,
30/10/1827, p. 842).
Apesar de ter lido, na íntegra, a proclamação de Escragnolle, inclusive as referências
às melhorias promovidas por ele no quesito segurança pública, Odorico concentrou seus
esforços em denunciar que aquelas medidas resultavam tão somente em “justificar tudo
quanto h[avia] feito”, ou seja, “pais de família, proprietário ricos” sendo mandados presos à
Corte, mesmo “sem processo algum” e “tudo por virtude de umas instruções secretas”
(ASTREA, nº 205, 30/10/1827, p. 842). Assim, Odorico ampliava o foco da discussão que, a
princípio, tratava sobre conduta militar, para os conflitos entre as próprias elites maranhenses.
Quando levado à Comissão de Marinha e Guerra, da Câmara dos Deputados, em 8 de
novembro, o encaminhamento dado às denúncias, no voto separado do deputado Raimundo
José da Cunha Mattos, deixa transparecer um conhecimento mais amplo daquelas questões
políticas que se desdobravam no Maranhão. Isso ficou patente na medida em que, apesar da
existência legal dos crimes de “insubordinação e de soltura de língua”, o parecer fazia apelos
à moderação, tanto por considerar importante reconhecer as peculiaridades das províncias do
Norte, que há pouco haviam experimentado profundas agitações políticas, quanto por
entender que, a “bem do interesse público”, em casos de “circunstâncias políticas tão
transcendentes, ou um número de agressores tão elevado e ainda mesmo poderosos”, era
preferível que se adotasse uma atitude mais branda do que se tomar medidas “impotentes” e
“estrondosas”. Ademais, para além da referência às “circunstâncias políticas” e à condição de
“poderosos” dos considerados transgressores da lei, o parecer final, direcionado não apenas ao
comando das armas do Maranhão, como também ao presidente da província, admoestava a
premência da “exata observância da lei”, enquanto que o comandante militar, “ou qualquer
outro chefe”, deveriam ser “chamado à mais severa responsabilidade pelos abusos de poder
cometidos contra os oficiais e soldados” (DIÁRIO FLUMINENSE, nº 132, 06/12/1827, p.
544).
Em 12 de novembro, a Comissão de Constituição, que também fora requerida a se
manifestar acerca daquelas questões levantadas por Odorico Mendes, construiu seu parecer de
modo mais atento às razões que haviam levado o Ministério da Guerra a encaminhar ao
comandante das armas do Maranhão aquelas instruções que resultaram na denúncia do
deputado Odorico Mendes. De posse das alegações apresentadas pelo ministro da guerra, por
meio de ofício de 3 de novembro, os deputados membros da Comissão de Constituição
passaram a considerar que as justificativas apresentadas pelo ministro, de que o “estado de
desassossego e insegurança” que viviam algumas províncias fundamentavam “medidas
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extraordinárias”, não passavam de uma ação arbitrária que legitimava atentados contra “os
direitos de segurança individual e contra a paz e a tranquilidade pública”. Deste modo,
recomendava que “tanto o atual ministro da guerra, pelas ordens que expediu, como o
comandante das armas da província do Maranhão, pela execução das mesmas” fossem
responsabilizados pelas suas ações (ANAIS DO PARLAMENTO BRASILEIRO, 1876, p.
195).
Aqui, fica demonstrado o quanto os pareceres da Comissão de Constituição e o da
Comissão de Marinha e de Guerra eram diferentes. Como visto acima, enquanto o primeiro
fez críticas diretas ao ministério, o segundo entendeu que “de nenhuma maneira poder-se-á
considerar criminosa a medida tomada pelo governo”, apesar de “recomendar” aos ministros
“escrupulosa responsabilidade dos comandantes militares, pelo abuso que a semelhante
respeito tenham praticado, ou hajam de praticar” (FAROL MARANHENSE, nº 12, 5/03/1828,
p. 61).
O Astrea, no Rio de Janeiro, acompanhou de perto aquelas denúncias. A edição de 3 de
novembro de 1827 trouxe uma correspondência, datada de 25 de julho de 1827, escrita por
“hum maranhense constitucional”. A carta, que iniciava com um breve parágrafo sobre Costa
Barros, “nascido no Brasil para dano do Brasil”, já, desde as primeiras linhas, dava sinais de
que a narrativa, a exemplo das outras também publicadas no Astrea, estaria envolta na
recorrentemente conflituosa relação entre “brasileiros” e “portugueses”. O Conde
d’Escragnolle foi apresentado como um “pupilo” que se dispunha a “trilhar a rota do Barros,
que de seus despotismos havia colhido bastante dinheiro, brilhantes e encomendas”
(ASTREA, nº 206, 03/11/1827, p. 845). Costa Barros saíra, mas o “partido formado” por ele
continuava a atuar, com velhos e novos atores. Como nos tempos de Costa Barros, as
denúncias também tratavam dos ataques aos direitos constitucionais que estavam sendo
promovidos, desta feita, por Escragnolle e “seus mandatários”. Agressões físicas, ataque ao
direito de ir e vir, prisões arbitrárias foram citadas como exemplos dos crimes que estavam
sendo cometidos:
Há poucos dias, sem atenção ao §7 do art. 179 da Constituição, entraram pelas casas
de cinquenta e tantos indivíduos, agarraram-nos como se fossem carneiros, e foram
imediatamente embarcados para fora da província; atentado que já se havia
cometido, como saberás, contra o Tenente Coronel José Martins e o Capitão
Clementino José Lisboa, um viúvo carregado de filhos, outro casado e com grande
família, e ambos milicianos, proprietários, e das pessoas mais distintas da província
(ASTREA, nº 206, 03/11/1827, p. 846).

A carta também fez referências às instruções recebidas por Escragnolle, por parte do
Ministério da Guerra, já denunciadas por Odorico Mendes, que assentiam a adoção de
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medidas contra os chamados crimes de “soltura de língua”. Um dado importante registrado
pelo autor era o fato de que aquelas medidas, por autorizarem “prender e desterrar os
militares, sem processo algum”, acabavam por atingir “a maioria dos homens livres” da
província, visto que os que não eram na 1ª Linha, compunham a 2ª. Deste modo, afirmava,
“esta[vam] quase todos os Maranhenses fora do asilo da Constituição” (ASTREA, nº 206,
03/11/1827, p. 846).
Como já acontecera em outros momentos, ainda no Rio de Janeiro outro jornal saiu em
defesa de Escragnolle. Tratou-se, mais uma vez, da Gazeta do Brasil, que em Suplemento ao
nº 58, apresentou o “labirinto de mentiras” proferidas por Odorico Mendes. No texto, o autor
afirmava que, no Maranhão, desde muito tempo, se viveu a “anarquia e a guerra civil”,
estancadas apenas com a chegada de Costa Barros, que tão logo havia adotado como regra
não fazer “distinção alguma entre brasileiros nascidos no Brasil ou em Portugal”. Por conta
disso, se viu obrigado a “castigar com severidade” os inimigos do sossego público, o que
acabou por provocar a ira dos que saíram a lhe acusar de “despotismo, prepotência e
arbitrariedades” (GAZETA DO BRASIL, supl. n. 58, 19/12/1827, p. 6). A prova maior,
segundo J. J. B, que assinava o documento, foram os 48 assassinatos cometidos na província
logo após a saída de Costa Barros do governo, número este que só não foi aumentado por
conta da ação enérgica do Conde de Escragnolle. Assim, acusava Odorico Mendes e Luís
Augusto May, o autor da “ridícula Malagueta”, de promoverem mentiras e acusações vãs.
A referência a Augusto May se justificava em razão do “voto separado” daquele
deputado, na sessão de 29 de outubro de 1827, quando emitiu parecer sobre as questões
levantadas por Odorico Mendes, na sessão do dia anterior. No dito voto, Augusto May,
considerou as instruções dada pelo Ministério ao Conde de Escragnolle, como “pronunciações
anti-constitucionais, cunhadas com a maligna direção de dividir, retalhar, e oprimir todas as
classes da sociedade neste Império, metendo a sizania [sic.] e a separação entre elas, para
melhor confundir e barulhar tudo” (ASTREA, nº 207, 06/11/1827, p. 351).
Desse modo, para o autor do Suplemento da Gazeta, tanto Odorico Mendes quanto
May, ao imputarem criminalidade às ações de Costa Barros e Escragnolle, tinham por
motivação tão somente o interesse de fazer com que “os povos os nomeiem 2ª vez deputados”
(GAZETA DO BRASIL, supl. n. 58, 19/12/1827, p. 6).
Não se trata aqui de considerar se os atores políticos se movimentavam ou não nesse
sentido, mas como se pode ver, no âmbito das disputas retóricas travadas pela imprensa, tanto
a fluminense quando a maranhense, e mesmo aquelas enredadas no plenário da Câmara,
estava sempre em evidência a temática eleitoral. Assim, denúncias de ataques aos princípios
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constitucionais cometidos pelas diversas autoridades políticas da nação, não passavam, para o
outro em oposição, de uma ação movida por escusos interesses eleitoreiros. Por exemplo, não
se pode afirmar que a decisão de Odorico Mendes de sair do Rio de Janeiro para o Maranhão,
no intervalo entres as sessões de 1827 e 1828, tenha sido motivado por interesses outros que
não o de acompanhar a abertura da devassa contra Costa Barros - como a própria Gazeta do
Brasil afirmou quando anunciou que Odorico tinha partido para o Maranhão para “ataviar” a
investigação contra o ex-presidente (GAZETA DO BRASIL, nº 61, 02/01/1828, p. 4) -,
todavia, não se pode deixar de considerar que a atuação de Odorico durante o longo período
que permaneceu em São Luís, tenha, de alguma maneira, contribuído para sua reeleição.
De fato, Odorico Mendes passou todo o ano de 1828 no Maranhão. O Jornal do
Comércio, quando entrou nos debates sobre os últimos eventos ocorridos na província,
destacou, negativamente, a ausência de Odorico nas sessões legislativas de 1828 (JORNAL
DO COMÉRCIO, nº 354, 11/12/1828). A edição saída, em 11 de dezembro, foi prontamente
rebatida pela Aurora Fluminense, já no dia 17 daquele mesmo mês. Sobre a ausência do
“digno Brasileiro”, Odorico Mendes, durante todo o ano legislativo, justificou pela falta de
embarcações saindo do Maranhão a tempo de chegar à capital do Império durante o
funcionamento das atividades na Assembleia. A possibilidade de viajar por terra, foi
descartada em virtude das ameaças à vida de Odorico, segundo informações chegadas por
cartas. Mesmo sem provas, levantava a possibilidade de que “pessoas bem conhecidas dos
correspondentes e informantes do Jornal do Comércio” estivessem por trás dos planos de
assassinato daquele deputado cuja “inabalável adesão à causa da Constituição” já estava
provada (AURORA FLUMINENSE, nº 130, 17/12/1828, p. 540). Odorico só retornou ao Rio
de Janeiro, em 27 de junho de 1829. O Diário Fluminense, nº 4, de 4 de julho de 1829,
registrou a chegada da embarcação, Paraguassú, vinda do Maranhão, com 68 dias de viagem,
o que, pelos cálculos, permitem considerar que o deputado maranhense só deixou a sua
província natal em meados de abril, depois de confirmada sua reeleição.
Realizadas entre o final de 1828 e início de 1829, as eleições no Maranhão, mais uma
vez, agitaram o cenário político da província. Finalizado o processo, foram confirmados
nomes de Antonio Pedro Costa Ferreira, com 99 votos, seguido de Odorico Mendes e João
Braulio Muniz, ambos reeleitos, com 98 votos e Manoel dos Santos Martins Velasques, com
93 votos. Esse resultado, bem como todo o processo eleitoral, confirma a impressão de que
essas eleições funcionaram como um novo ponto de inflexão nos debates que tomaram a
província nos últimos tempos. Mais uma vez os lados em conflito trocaram de posição.
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Assim, os parâmetros que norteavam seus discursos, foram também trocados. Como já
dissemos anteriormente, a troca de papéis levava à troca nos discursos.
Mais uma vez, as acusações de suborno e atropelos às leis, foram registradas pela
imprensa. A Minerva publicou uma série de denúncias de como se sucederam as eleições, em
que “houve monstruosidade de todo o calibre!” (MINERVA, nº 45, 01/01/1829, p. 314). Das
acusações, depreende-se que a questão das eleições no Maranhão estava desde os primeiros
debates promovidos pela imprensa declaradamente envolta nas querelas “brasileiros” e
“portugueses”. Isso fica mais evidente com o resultado. Segundo denunciava o “português”
(brasileiro) David da Fonseca Pinto, as eleições foram marcadas pelo impedimento de que os
“puças” fossem eleitos:
As Eleições desta província têm sido escandalosas, um suborno odioso mina todos
os cantos da Província; aceitaram-se lista de indivíduos que, por falta da renda
exigida pela lei, não podiam votar, receberam-se listas tumultuosamente sem
combinar as respectivas assinaturas com os indivíduos que as entregavam;
apareceram listas de mortos; arranjou-se certo grupo de gentinha para aprovar, e
desaprovar segundo votassem certos figurantes; mandaram-se listas à casa de
indivíduos pedindo-se-lhes que se servissem delas para norma das que houvessem
de fazer; numa palavra tudo tem sido uma porcaria, e um desaforo: na Villa de
Vinhais chegaram a rejeitar certas listas gritando = nada, nada, não queremos puças
= e mandaram fazer outras, indicando quais deviam ser os votados; [...] que
deputados se devem esperar de uns eleitores feitos a martelo? Serão seguramente em
vez de deputados sábios, probos e amantes da causa magna do Brasil, uns chefes de
partido, eleitos à força de paixões, e não segundo os ditames de uma reta
consciência; queira o Céu que nos enganemos, porém, se isto continua sem
providências, em breve ficará o Maranhão deserto, pois o desgosto da gente boa é
grande, e todos os dias cresce (MINERVA, nº 48, 05/02/1829, p. 339-340).

Ora, sem representação, restava, num misto de lamento e ameaça, dizer que logo a
“gente boa” da província iria partir, a ponto de deixá-la deserta. Os eleitos, eram membros do
partido da “causa brasileira”.
O caso da Vila de Vinhais, foi tomado por David Pinto como emblemático. A Minerva
publicou, em 7 de fevereiro de 1829, uma correspondência assinada por Sebastião José,
Francisco Antonio Moreira Simões, José Maria de Carvalho e Manoel de Freitas Lima,
confirmando as denúncias da Minerva, nº 41, sobre as eleições na Vila de Vinhais. As eleições
naquela Vila “provocam o riso e ao mesmo tempo chamam às lágrimas” (MINERVA, nº 42,
12/02/1829, p. 342). Denuciaram os casos de nulidade, pedindo que o redator da Minerva
fizesse chegar uma cópia do seu jornal, com aquelas denúncias, à Corte para que o Imperador
tomasse conhecimento. O redator, por sua vez, concordava que aqueles atentados à lei deviam
ser denunciados ao imperador. Entendia que elas só não seriam conhecidas pelo soberano se
os seus ministros, em menoscabo à confiança que lhes foi depositada, “quiserem, de
propósito, que a desgraçada província do Maranhão volva a esses tempos tenebrosos e
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anárquicos, de onde já felizmente foi resgatada!” (MINERVA, nº 42, 12/02/1829, p. 343,
344). A acusão é direta. Já não se esconde mais o passado. Não há, nesse momento, espaços
para pregar o “véu sobre o passado”, como se fez até pouco tempo. Agora, os horrores desse
passado foram invocados à memória para demonstrar que aqueles mesmos responsáveis
estavam agora, abertamente, de volta à cena política:
Quais são os principais cabeças desse partido declamador? Não são eles os mesmos
premiados nos tempos dos roubos, dos assassínios, e dos flagícios desta infeliz
província? Não são os mesmos que tinham o comando dessa antiga tropa licenciosa,
no tempo em que ela cometeu os mais horrorosos delitos? (MINERVA, nº 42,
12/02/1829, p. 348).

Naquele momento, o presidente Costa Pinto, que mantivera a predominância do
“partido português” na província, acabara de ser substituído por Cândido José de Araújo
Viana, este mais alinhado aos “brasileiros”. Agora, com o novo governo estabelecido na
província, e com o resultado das eleições, que, além de confirmar Odorico, alçava à condição
de deputado o desembargador Vellasquez, aliado de Odorico e oposição declarada a Costa
Pinto. Eleito ainda Antonio Pedro Costa Ferreira, que entrara em colisão com o antigo redator
da Bandurra - o outro foi João Braulio Muniz, sobre o qual pouco se sabe, mas na
historiografia é apresentado como amigo do Odorico Mendes 266. Nesse sentido, agora este
grupo voltava a ser abertamente acusado de ser promovedor dos males que abateram a
província no pós-independência. A eles se atribuía agora a acusação de promoverem o
desrespeito às leis: “veja-se se falam nisto os senhores amantes da lei, que todos os dias nos
aturdem os ouvidos falando muito em lei e em constituição, sendo eles os primeiros
postergadores da lei, prontos sempre a violá-la logo que seus interesses, seus caprichos e sua
maldade, assim lho requeiram” (MINERVA, nº 42, 12/02/1829, p. 345). A Minerva
denunciou, com veemência, a contradição na voz dos que “tem sempre na boca as liberdade
públicas”, mas agora davam demonstrações públicas de despotismo, com insultos e ameaças
(MINERVA, nº 42, 12/02/1829, p. 348).
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Um dos mais destacados biógrafos de Odorico Mendes, seu contemporâneo e amigo, Antonio Henriques Leal
registrou na sua obra Pantheon Maranhense, que João Bráulio Muniz era amigo de Odorico Mendes, tendo,
inclusive, participado, ao seu lado, da fundação do jornal Astrea, no Rio de Janeiro. Não obstante não tenha sido
possível encontrar registros que confirmem essa associação de João Bráulio Muniz com a fundação do Astrea, a
informação é relevante no sentido de confirmar o grau de amizade com Odorico Mendes. Cf. Antonio Henriques
Leal (1873, p. 24). Marcelo Cheches, por sua vez, na obra que resultou de sua tese de doutorado, fez uma breve
nota sobre a figura de João Bráulio Muniz, em que destacou a dificuldade de registros mais detalhados sobre a
atuação política desse deputado, que, acabou compondo a Regência Trina de 1831-1834: “Egresso de Coimbra
em 1820, após concluir o curso de Direito, não o localizei entre as agitações políticas a partir de 1821: não
subscreveu abaixo-assinados contra Pinto da Fonseca nem lhe declarou apoio; não constou entre os assinantes do
jornal Conciliador; e também não participou das Câmaras Gerais à época de Bruce”. Cf. Marcelo Cheche Galves
(2015, p. 384, nota 225).
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Sem indicar se suas palavras se dirigiam ao novo presidente da província ou aos
ministros, reclamou da “frouxidão” no trato com aqueles que tem atacado a ordem
constitucional. De maneira direta, dizia que as fraudes nas eleições não se restringiram ao
interior, posto que na capital, “às barbas das autoridades”, foi possível ver a lei sendo
solapada por homens que triunfaram impunemente. Lembrava que havia no Maranhão “um
partido fiel ao imperador, ao Brasil e à constituição” (MINERVA, nº 42, 12/02/1829, p. 345) e
que este partido se via agora sob a acusação de serem planejadores de “revoluções para
sujeitar o Maranhão ao despótico governo de Portugal”. A referência a esse ponto, no meio de
um debate que girava em torno do resultado das eleições, manifesta a importância de
pensarmos como aquelas questões que envolviam fidelidade ao imperador e ao mesmo tempo
ao Brasil, enquanto nação soberana e independente de Portugal, estavam imbricadas.
Em nenhum momento dos nossos estudos, foi possível perceber qualquer sinalização,
por parte dos adeptos da “causa portuguesa”, no sentido da defesa de uma reunificação das
coroas do Brasil e Portugal, mas as insinuações a esse respeito, constituem um elemento
importante para se pensar as disputas políticas na província, não obstante se tenha percebido
que a questão da sucessão da coroa portuguesa tenha sido acompanhada de perto pelos jornais
Bandurra e Minerva.
A vitória do grupo favorável à “causa brasileira” colocava em situação de risco seus
inimigos políticos. A acusação de flertes com d. Miguel, embora não tivesse uma sustentação
prática, era algo importante de ser considerada naquele contexto em que as imputações tinham
um peso forte no debate político. David Pinto sabia disso, por isso fazia questão de negar que
aquela gente que tem “sempre manifestado” o seu “entusiasmo liberal” pudesse ser acusada
de apoiar o despotismo de d. Miguel. Para fortalecer seu argumento, lembrava, a exemplo do
que já disseram outros no passado recente de debates impressos na província, que aos
“cidadãos brasileiros nascidos em Portugal” não interessava qualquer revolução que
pudessem colocar em risco a tranquilidade e sossego públicos: “sossego que convém mesmo a
seus interesses particulares, por via de suas relações comerciais, as quais param logo ao
primeiro sopro de desordem” (MINERVA, nº 42, 12/02/1829, p. 346)267.
Do lado do Farol, o resultado das eleições foi louvado. Aliás, todo o processo,
passando pelas eleições paroquiais, foi lido como a expressão do bom funcionamento da
ordem constitucional. Falando sobre as Freguesias da Sé e Nossa Senhora da Conceição, dizia
que “reinou em ambas as freguesias o maior sossego e boa ordem” (FAROL
267

Envolto nessas questões de fidelidade ao Imperador e flertes com os projetos absolutistas de d. Miguel, havia
muita coisa em disputa. Falaremos disso mais adiante.
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MARANHENSE, nº 57, 23/01/1829, p. 254). Como vimos há pouco, essa narrativa é o oposto
do que se observa nas páginas da Minerva. O Farol registrou até mesmo o “entusiasmo” que
tomou o povo daquelas freguesias, manifesto em festas nas ruas, com “repiques e foguetes”.
Longe do cenário de caos de desestruturação da ordem constitucional, a presença
volumosa de votantes era a constatação de como os cidadãos aprenderam a valorizar os
direitos que o código constitucional lhes garantia. Tudo isso se consolidou, na avaliação do
Farol, na forma livre como as listas de votação foram feitas, uma verdadeira “expressão da
consciência” desses indivíduos que davam agora os primeiros passos no sentido de construir
uma visão mais iluminada sobre os negócios do estado. Negócios esses que, enfim, se
apresentavam à província do Maranhão a partir de uma ótica distante dos “tempos das
perseguições e despotismos” que nos últimos anos marcou a forma de se pensar a política. Na
esteira desse movimento, a liberdade de imprensa representava, nas palavras de José Cândido,
a certeza do “desterro total” daqueles terrores pretéritos (FAROL MARANHENSE, nº 57,
23/01/1829, p. 254).
Como se pode ver, dado o resultado prévio das eleições – isto porque quando José
Cândido está escrevendo, ainda não se deu a eleição dos deputados - e, aparentemente, a
presidência de Cândido Araújo Viana, todo o discurso do Farol está alinhado ao grupo que,
enfim, retornava ao protagonismo político da província. Não à toa, o Farol destacou que na
posse deste novo presidente, o povo bradou vivas à Constituição, como prova de que “há
muito tempo que não ouvimos um grito tão saudoso e claro” (FAROL MARANHENSE, nº
57, 23/01/1829, p. 255).

3.2.2 Fidelidade ao Brasil, despotismo e constitucionalidade

Quando o Farol registrou, em 27 de fevereiro de 1828, o movimento do Porto de São
Luís, informou que há dois dias havia chegado o novo presidente do Maranhão. Marechal
Manoel da Costa Pinto, nascido em Lisboa, possuía longa carreira de serviços prestados ao
governo português, e, desde a Independência, ao brasileiro.
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As expectativas em torno da nomeação de Costa Pinto à presidência do Maranhão, em
18 de dezembro de 1827 268, foram registradas ainda na Corte. A Aurora Fluminense, em 24 de
dezembro, noticiava as substituições dos presidentes de Pernambuco e do Maranhão,
indicando uma “aprovação tal” ao “novo ministério”, por parte da “opinião pública”
(AURORA FLUMINENSE, nº 2, 24/12/1827, p. 7). Aliás, embora acontecida um mês antes
da nomeação de Costa Pinto, a notícia da reforma ministerial promovida por d. Pedro foi
registrada em um periódico maranhense apenas em abril de 1828, quando o Farol, crítico
contumaz dos ministérios precedentes, teceu comentários sobre o perfil dos novos ministros.
Na ocasião, José Cândido abriu a edição de nº 21 do Farol, com um breve recado em que
dizia “muito folgamos de repartir com os nossos leitores o quadro do atual Ministério”.
Rogava aos céus que esses novos ministros fizessem jus às informações que chegavam sobre
suas pessoas e condutas. Os ministros apresentados foram, Miguel Calmon Du Pin e Almeida,
para a Fazenda; o Sr. Pedro de Araújo Lima, para o Império; o Sr. Lúcio Soares Teixeira de
Gouveia, para o da Justiça; o Sr. Diego George de Brito, para a Marinha; o Marquês do
Aracaty para o dos Negócios Estrangeiros; e o Sr. Bento Barrozo Pereira, para o da Guerra.
Sobre cada um deles, o Farol fez considerações, sempre enfatizando as esperanças de que
“talvez nos façam esquecer dos males que sofremos com a administração do passado
Ministério” (FAROL MARANHENSE, nº 21, 11/05/1828, p. 103).
A tônica de sua narrativa foi destacar uma inclinação mais aos interesses brasileiros,
em oposição às ações mais à portuguesa, atribuídos ao ministério anterior, como ficou
demonstrado, por exemplo, nas breves palavras sobre Miguel Calmon Du Pin e Almeida - que
foi apontado como sendo alguém com “um coração muito brasileiro”, embora com as
ressalvas de que, “quando os Andradas, contra os nossos concidadãos nascidos em Portugal,
pretendiam coisas além dos justos limites, e tinham então toda a preponderância, ele apareceu
como defensor dos perseguidos” - e sobre Bento Barrozo Pereira, a “quem menos
conhecemos”, dizia esperar fosse melhor nas suas atribuições do que fora o Sr. Conde de
Lages, que o precedera no Ministério da Guerra, e “em sua administração mostrou sempre
grande ódio aos nascidos no Brasil” e “premiou os nossos perseguidores” (FAROL
MARANHENSE, nº 21, 11/05/1828, p. 103, 104). Registre-se que no desenrolar das questões
políticas da província, em que Costa Pinto se tornou alvo direto das críticas do Farol, em
nenhum momento a relação de José Cândido com esse novo ministério pareceu caminhar no
sentido da desaprovação que manifestou, por diversas vezes, aos antigos ministros. Esse
268

Carta imperial para o Exmo. Sr. Manoel da Costa Pinto, [nomeando-o presidente da Província do Maranhão],
em 18 de dezembro de 1827. APEM. Livro 20, fls. 180v – 181.
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registro, a propósito, em dado momento das pesquisas para esse trabalho, nos levou a ventilar
a hipótese de que Costa Pinto, não obstante tenha sido nomeado em dezembro de 1827, já na
vigência do novo ministério, tivesse sido indicado pelo ministério anterior. Todavia, para além
do registro feito pela Aurora, que vimos há pouco, encontramos outros dois documentos que
nos levaram a acreditar que, dada a inclinação mais “à brasileira” do novo ministério, Costa
Pinto foi uma espécie de aposta que não deu certo. Primeiro, uma carta que foi publicada no
Farol, que em edição anterior já havia registrado que a mesma embarcação que levara Costa
Pinto, também conduzia o deputado Odorico Mendes. Na dita carta, assinada por “o
escandalizado”, o autor comentava as expectativas em relação ao novo governo. Tomando por
referencias cartas vindas do Rio de Janeiro e por ter “ouvido ao Sr. Odorico e a todos que de
lá têm vindo”, ressaltava a diferença em relação a Costa Barros. Costa Pinto era um “homem
de bem, na extensão da palavra”, um verdadeiro “amigo do Brasil e dos brasileiros”. Era
justamente nesse ponto que ficava demarcada a contraposição em relação ao ex-presidente e
agora senador. Outro documento importante para essa constatação foi o panfleto “Cópia de
uma carta chegada proximamente do Maranhao...”, publicada no Rio de Janeiro, em 1828269.
Nesse texto, o autor estabelece uma relação direta entre a nomeação de Costa Pinto e a
expectativa, por parte do Ministro Pedro de Araújo Lima, de que aquele novo presidente fosse
“capaz [de] curar os [...] males” (CÓPIA..., 1828, p. 2) experimentados pela província nos
tempos do governo de Costa Barros:
[...] parece, digo, que o Ministério se esforçaria para escolher um homem que surdo
a vil, e desprezível intriga, só tivesse em vista a Lei; e, com efeito, o conceito que
gozava o Brigadeiro Manoel da Costa Pinto faria crer ao primeiro intuito que ele era
digno de desempenhar tão árdua, e importante Comissão, mas, ah! Fatalidade! Quão
baldadas foram nossas esperanças! E quanto é verdadeiro o antigo rifão – Se queres
conhecer o Vilão, mete-lhe a vara na mão (grifos do autor) (CÓPIA..., 1828, p. 1).

Tendo tomado posse em 28 de fevereiro, não obstante a Proclamação do vicepresidente Romualdo Antônio Franco de Sá aos maranhenses, datada do dia anterior,
informasse que entregava uma província “em paz”, Costa Pinto assumiu o governo em meio a
uma declarada disputa política entre “brasileiros” e “portugueses”, registrada nas páginas da
Bandurra, Minerva e Farol Maranhense. Se o panfleto publicado na Corte deixava
demonstrado que não tardou para que as expectativas em torno de Costa Pinto dessem lugar a
mais um dos conturbados períodos da história do Maranhão, no Primeiro Reinado, não se
pode deixar de considerar que grande parte desse descontentamento em relação ao novo
presidente se deu exatamente por questões relacionadas à atividade da imprensa no Maranhão.
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Esse mesmo panfleto foi publicado, na íntegra, na Aurora Fluminense, como suplemento à edição 97, de 29
de setembro de 1828.
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Antes mesmo da chegada de Costa Pinto, a relação do governo provincial com a
imprensa, já dava sinais de desgaste. À frente do governo desde 1º de março de 1827, quando
Costa Barros deixou o governo para assumir uma cadeira no Senado, Romualdo Antonio
Franco de Sá teve um governo de relativo sossego. Nas páginas da Bandurra e do Farol, as
referências à maneira como conduziu o governo da província eram, em certa medida, sempre
elogiosas, a tal ponto que, quando começaram a circular na cidade os boatos de que aquela
autoridade pretendia estabelecer limites à liberdade que gozava os redatores dos jornais em
circulação na província, tanto o Farol quanto a Bandurra registraram sua incredulidade. No
primeiro, o registro veio por meio de “REFLEXÕES”. No texto, à notícia de que o vicepresidente planejava fechar a Tipografia Nacional, José Cândido adotou uma narrativa que
mesclava elogios a Franco de Sá com citações às garantias que a Constituição dava à
liberdade da imprensa. Com um leve tom de ameaça, lembrava aos que aconselhavam o
presidente a agir assim, que havia naquele projeto, um ataque direto à Constituição. O redator
do Farol destacou ainda a existência de meios legais para punir os escritores públicos que
abusassem da liberdade garantida pelas leis, entretanto, eram as mesmas leis que estabeleciam
que só cabia aos juízes, designados a esse fim, aplicá-los. Lembrava que no passado certo
presidente ousou fazer censura a um escritor, referindo-se, mesmo que sem citar, ao caso do
Censor, e por isso sofreu um castigo que embora leve, era muito “sensível para o homem de
bem e probo” (FAROL MARANHENSE, nº 8, 13/02/1828, p. 47). A Bandurra, por sua vez,
destacando o registro feito pelo Farol, corroborou a certeza de que “o governo o não faria,
pois que a imprensa tem uma lei para coibir os seus abusos” (BANDURRA, nº 3, 06/03/1828,
p. 136).
De fato, não consta nos documentos pesquisados qualquer indício de que Franco de Sá
pretendesse “fechar a Tipografia Nacional”. Todavia, houve sim uma ação determinada para
fazer criminalizar o abuso à liberdade de imprensa, que o vice-presidente julgava estava sendo
cometido pelos redatores dos três em circulação na província. Em ofício datado de 14 de
fevereiro de 1828 270, Romualdo Antonio Franco de Sá escreveu ao Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios do Império, comunicando a existência, na província, de três periódicos,
“em que parecem ter seus escritores excedido a liberdade de imprensa”. Numa “desencadeada
licença”, aqueles periódicos, aos quais não nomeou, foram acusados de não poupar críticas às
autoridades e nem às “pessoas elevadas aos primeiros empregos”. Denunciava o uso dos
270

Ofício de Romualdo Antonio Franco de Sá ao Ministro dos Negócios do Império, em 14 de fevereiro de 1828,
comunica as medidas adotadas por ele para investigar os abusos à liberdade imprensa cometidos por três
periódicos que circulam na província do Maranhão. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-131.
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escritos para o ataque pessoal aos seus desafetos. Por tudo isso, informava sua decisão de ter
ordenado, por portaria - cuja cópia estava inclusa ao ofício -, que o Desembargador Promotor
do Juízo dos Jurados abrisse uma investigação para “ver se encontrava neles criminalidade”,
conforme o Projeto de Lei de 22 de outubro de 1823, ratificado pelo Decreto de 22 de
novembro daquele mesmo ano. A recomendação de que fosse feito “o mais sério exame”, a
fim de poder enquadrá-los nos termos da lei que estabelecia o crime de abuso à liberdade de
imprensa, atesta a deliberada decisão de fazer, por meios legais, obstar a publicação daqueles
periódicos.
A nosso ver, o estopim para aquela decisão fora a maneira como a Bandurra e o Farol
conduziram os debates em torno da figura do Capitão-tenente Rodrigo Theodoro de Farias,
responsável pela Escuna Leopoldina. Tudo começou quando Farol publicou uma carta
assinada pelo “maranhense constitucional”, que informava ter ouvido dizer que, diante da
notícia da existência de corsários na costa brasileira, o vice-presidente havia determinado ao
comandante da Escuna Leopoldina que saísse pela costa para tomar conhecimento da
situação, mas o dito comandante havia se recusado a fazê-lo, sob a alegação de que a escuna
não tinha força suficiente para fazer frente aos corsários (FAROL MARANHENSE, nº 04,
03/01/1828, p. 21). A Bandurra, chamando o correspondente do Farol de “embusteiro
constitucional” (BANDURRA, nº 02, 03/02/1828, p. 75) e “criançola”, saiu em defesa de
Rodrigo Theodoro de Farias, e apresentou uma série de documentos para provar que as
acusações contra ele, eram falsas. Entre os documentos, uma Atestação assinada por Franco
de Sá, em 18 de janeiro, em que negava qualquer ato de insubordinação por parte daquele
comandante. Menos de um mês depois daquele ocorrido, exatamente em 14 de fevereiro,
Franco de Sá escrevia ao Ministro informando sobre os abusos cometidos pelos redatores dos
jornais maranhenses. No dia seguinte, a edição do Farol Maranhense anunciava ao público
que seu redator, José Cândido, fora intimado a se apresentar, no dia 3 de março de 1828,
diante do “Respeitável Tribunal dos JURADOS”, por ter sido acusado de infringir os artigos
6º, 11º e 12º da Lei de Imprensa - Decreto 22 de novembro de 1823 -, por conta da
correspondência assinada por “Maranhense Constitucional”, que saiu no Farol de nº 04, de 03
de janeiro de 1828. José Cândido, sem recuos, queixou-se de que a ação era fruto do “mal
entendido amor próprio” do reclamante (FAROL MARANHENSE, nº 09, 15/02/1828, p. 54).
Deste primeiro processo – por que outros se seguiriam -, no que tange aos artigos 6º e
12º, José Cândido foi absolvido, por unanimidade. Quanto ao artigo 11º, apenas um voto foi
contrário a ele, o de Antonio José de Sousa. Para além deste nome, compuseram o Júri:
Joaquim José Muniz, Manoel Gomes da Silva Belfort, José Lamagnere Frazão, Joaquim
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Francisco Ferreira de Carvalho, Anacleto Ignácio Rubim, Manoel Veríssimo de Berredo,
Bernardo Pereira de Berredo e o deputado Manoel Odorico Mendes.
Um breve levantamento sobre o perfil destes jurados indica que pelo menos quatro
deles eram antigas inimizades de Costa Barros, como, por exemplo, Joaquim José Muniz e
José Lamagnere Frazão - que, inclusive, chegaram a compor a primeira lista dos presos por
Barros –, Bernardo Pereira de Berredo, que mesmo não tendo sido listado por Barros, foi
depois, em ofício, apontado como membro do partido revolucionário 271 e ainda Odorico
Mendes, amigo pessoal de José Cândido e oposição declarada a Costa Barros. Quanto a
Antonio José de Sousa, único voto contrário a José Cândido, no tocante à acusação referente
ao artigo 11º, Marcelo Cheche lembra que era irmão de Caetano José de Sousa – membro da
junta provisória que assumiu o governo da província, em fevereiro de 1822, em substituição a
Pinto da Fonseca – e antigo desafeto de Miguel Bruce, estando por trás das denúncias que
resultaram no processo aberto contra esse ex-presidente, na Corte do Rio de Janeiro
(GALVES, 2015). Nesse sentido, já fica aqui demonstrado o primeiro sinal de que as antigas
rivalidades que opunham o grupo dos adeptos da “causa brasileira” a Costa Barros foram
revalidadas na oposição feita a Costa Pinto.
Uma carta publicada no Farol, em 6 de maio, registra algumas questões importantes
sobre o funcionamento daquele julgamento. Na correspondência, “O Gloôzo” parabenizava o
redator por sua absolvição diante do Conselho de Jurados, mas questionava o porquê de não
terem sido postos bancos para que o povo pudesse se sentar enquanto assistia ao “ato
público”, tendo todos sido obrigados a ficar em pé, “mais de 4 horas”, a exceção do Sr.
Lourenço de Castro, que mesmo não sendo jurado, juntou uma pilha de “canapé acolchoado,
de Damasco, para sentar a sua Comendatória pessoa!!!” (FAROL MARANHENSE, nº 28,
06/05/1828, p. 137). Embora não registre a quantidade de pessoas ali presentes, as referências
que faz dão a entender que de fato se tratou de um “ato público”, para o qual concorreram
tanto pessoas do “povo” como figuras de mais destaque no cenário econômico-social da
província, como foi o caso de Lourenço de Castro. O julgamento, como se pode ver pela
narrativa, durou mais de quatro horas. De fato, mesmo com as corriqueiras denúncias de
abusos à liberdade de imprensa, que resultaram na deportação de García de Abranches,
passando até pela tentativa de Franco de Sá de fazer criminalizar a ação da Bandurra,
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Ao tratar sobre pedidos de graça junto ao Imperador, Costa Barros não endossa o que foi feito por Bernardo
Pereira de Berredo, que solicitava ser condecorado com a “Ordem do Cruzeiro”. No Parecer, datado de 28 de
junho de 1826, Costa Barros diz que depois da Independência, não fez coisa alguma que lhe mereça a graça que
pede. Pelo contrário, tem sido um dos que compõem o “partido revolucionário que tem arruinado esta Província.
Cf. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-131.
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Minerva e Farol, aquele é o registro do primeiro julgamento público de um denunciado
redator. Pela primeira vez isso foi feito já sob um regime legal, obedecendo às normas legais.
A concorrência do povo e de figuras de destaque na província deixa transparecer um
reconhecido papel do Farol e seu redator na sociedade maranhense, a ponto de seu
julgamento não passar em branco. Parece-nos que, já no plano das conjecturas, aquele
julgamento extrapolava a simples investigação de um crime de abuso da lei de imprensa,
estava em jogo uma tomada de posição e as ideias defendidas pelo Farol e o grupo social que
ele representava, a saber, a causa brasileira.
Se neste primeiro julgamento, as causas apresentadas giravam em torno de crimes
contra particulares e funcionários públicos – os artigos 11º e 12º versavam a este respeito – as
acusações seguintes revelaram abertamente a natureza dos conflitos políticos resultantes do
modo diferente como “brasileiros” e “portugueses”, representados pelo Farol e a Bandurra,
respectivamente, pensavam as questões políticas do Brasil, sobretudo no que dizia respeito à
conformidade com a dinâmica peculiar das disputas pelo poder na província. É verdade que
naquele processo julgado no dia 2 de maio, o redator do Farol também teve que responder
pelos termos do artigo 6º da Lei de Imprensa, que versava especificamente sobre incitar os
povos à rebelião, mas o próprio José Cândido achou tão absurda a acusação que nem se deu
ao trabalho de defender-se ante seu público, deixando apenas o registro de que aquela
acusação era sustentada na “vaidade do Sr. Rodrigo” e na vontade de “exterminar” o autor da
correspondência e de vê-lo degredado (FAROL MARANHENSE, nº 9, 15/02/1828, p. 54).
Foi exatamente nesse contexto, que Costa Pinto assumiu a presidência da província.
Aliás, o julgamento do redator do Farol, adiado que fora para o dia 2 de maio, aconteceu
quando o Maranhão já estava debaixo da autoridade do novo presidente. O que se viu em
seguida foi o aumento da tensão entre os grupos representados, sobretudo, pela Bandurra e
Farol. Diferentemente do que propusera Franco de Sá, quando deixou exposto seu
descontentamento com a postura dos redatores responsáveis pelos três jornais da província,
Costa Pinto não tardou a tomar o partido dos que se opunham a José Cândido e ao grupo
político a qual ele estava alinhado, a saber, o que temos chamado até aqui de defensores da
“causa brasileira”.

285

3.2.2.1 O “cachorrinho branquinho” e a “anárquica revolução”
☛ Perdeu-se um Cachorrinho do Reino, com uma coleira
pintada azul claro, muito branquinho, quem o achar
receberá boas alvíssaras, entregando-o na loja em que se
vende o Farol (FAROL MARANHENSE, nº 12,
05/03/1827, p. 66) (grifos do autor).

Durante a leitura das edições do Farol, quando nos deparamos com a publicação do
aviso transcrito acima, em meio a tantos outros publicados na última página daquele número,
não imaginávamos o que se desenrolaria a partir dali. Foi no correr das edições, a partir do
contraponto com a escrita da Bandurra, que começamos a tomar ideia da dimensão do debate
que se estabeleceu na província a partir daquele anúncio, e que acabou por envolver, direta ou
indiretamente, várias das autoridades constituídas no governo do Maranhão.
Os números da Bandurra que seguiram àquele do Farol, passaram a questionar,
repetidamente, o sentido oculto por trás daquele aviso. Das primeiras insinuações de que
parecia ser um insulto direcionado aos europeus, chegou-se a uma gravíssima acusação contra
José Cândido e seu jornal. Reunindo uma série de “reflexões” em torno da conduta de José
Cândido, o aviso do “cachorrinho do reino” foi, enfim, interpretado. João Crispim iniciou por
questionar as razões pelas quais o Farol, após o número 13, deixara de exibir as “Armas
Brasileiras” no seu frontispício. Para o redator da Bandurra, aquela era a primeira prova de
que o “círculo faraólico” [sic] havia aumentado (BANDURRA, nº 10, 10/06/1828, p. 332).
Embora sem dar maiores detalhes sobre o sentido daquela afirmação, parece-nos crível que se
referisse ao fato de que Odorico Mendes, recém-chegado do Rio de Janeiro, fosse o novo
integrante do grupo ligado ao Farol e que sua presença, em alguma medida, dava ao redator
do Farol o apoio necessário à decisão de se desvencilhar daquele que era um símbolo do
império. Não se pode perder de vista que nesse momento, Crispim tenta consolidar a ideia de
que o Farol e os membros do “círculo faraólico”, ao qual incluía Odorico, eram inimigos do
Brasil e do Imperador (BANDURRA, nº 10, 10/06/1828, p. 333-334). A maior de todas as
provas consistia exatamente no tal “cachorrinho do reino” que, segundo o Crispim, era uma
referência direta ao próprio d. Pedro.
Alguns elementos foram destacados para fortalecer a acusação. Assim, chamou a
atenção para o fato de que quando o Farol nº 34 publicou a “Fala do Trono”, proferida por D.
Pedro na ocasião da abertura da Sessão da Assembleia Nacional, 3 de maio de 1828, todas as
referências ao Imperador, foram propositadamente transcritas em caixa baixa, contrariando
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um costume, “de há muitos anos”, que funcionava como “testemunho irrefragável de respeito
e veneração ao Soberano”. No caso, além de não seguir este padrão, o Farol teria ido adiante
na sua “teima em deprimir as prerrogativas do Soberano”, posto que, deliberadamente,
resolveu destacar todas as referências feitas à Assembleia Legislativa (BANDURRA, nº 10,
10/06/1828, p. 333-334). Deste ponto específico da acusação feita pelo redator da Bandurra
ao seu desafeto, vê-se em execução uma nova estratégia de convencimento. Se até aquele
momento, não obstante os vários números em que se tentou fazê-lo, não foi possível encontrar
no conjunto de ideias e argumentos publicados pelo Farol, qualquer termo que pudesse,
indubitavelmente, provar a infidelidade de José Cândido ao imperador e ao sistema político
monárquico-constitucional adotado pelo Brasil, Crispim recorreu a aspectos que
indiretamente serviriam como prova. Assim, das questões estéticas e visuais do Farol ao
anúncio do cachorrinho, percebe-se na denúncia da Bandurra indícios de como se estabelecia
a sua compreensão do sentido do poder e da representatividade relacionados à figura do
Imperador e da própria Assembleia Nacional. Deste modo, ao acusar o Farol de preterir o
Imperador em relação ao corpo legislativo da Nação, João Crispim confirma sua inclinação
muito mais voltada à supremacia dos poderes de d. Pedro, exatamente nos moldes
compartilhados pelo grupo vinculado à “causa portuguesa”, como vimos no capítulo dois.
Quando foi denunciado, por José Cândido, ao tribunal do Júri, pela gravidade destas
acusações, o redator da Bandurra apresentou ao público a linha de raciocínio traçada por ele
para se chegar à conclusão de que o aviso do “cachorrinho do reino” era, de fato, uma ofensa
direta ao imperador. Antes de tudo, tratou de estabelecer que, legalmente, sua interpretação ao
aviso publicado no Farol nº 12, não configurava crime algum. A transcrição que fez de todos
os artigos da Lei de Imprensa que versavam sobre criminalidade servia para refutar a
acusação feita pelo Farol. Dito isso, Crispim apresentou, detalhadamente, aos leitores o
caminho traçado para aquela interpretação. Para isso - assim como fizemos na abertura deste
tópico – transcreveu o dito aviso, preservando todos os detalhes gráficos do texto, inclusive a
“mão de Judas”, como a Bandurra a chamou (BANDURRA, nº 12, 12/07/1828, p. 407). O
cuidado em reproduzir os aspectos gráficos do aviso foi sustentado nos seguintes argumentos:
Se este aviso não tem essencialmente coisa alguma, que o exclua da ordem dos
outros avisos; se é simplesmente um – Cachorrinho – que se perdeu, para que
escrever – Cachorrinho – em caracteres diferentes? Para que com a mesma diferença
de caracteres se escreveu a naturalidade – do Reino -? Para que aquela combinação
de cores branca e azul? [...] Temos pois a notar – indigitação – diferenças de
caracteres – e combinação de cores.
[...]
A indigitação, pois, mostra a causa perdida. É o cachorrinho, segue a naturalidade –
do Reino – é de Portugal;
[...]
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Temos, pois, que as cores branca e azul são as cores das armas portuguesas; temos,
portanto, segundo o aviso indigitado no Farol nº 12, uma coisa ou pessoa oriunda de
Portugal, perdida no Brasil [...]; logo, qual será a coisa de Portugal perdida no
Brasil, a quem de há tantos séculos pertencem àquelas cores às suas Armas...?
(BANDURRA, nº 12, 12/07/1828, p. 401-403).

Embora as acusações em torno do sentido do “cachorrinho do reino” fossem graves,
José Cândido não fora, pelo menos até o início de junho, formalmente denunciado ao tribunal
do Júri em razão daquele aviso. No entanto, outras razões o levaram diante dos jurados, no dia
11 daquele mês.
Em 27 de maio, o Farol comunicou ao público que havia sido mais uma vez acusado
de abusar da liberdade de imprensa. Desta feita, a acusação fora feita pelo próprio Promotor
do Juízo dos Jurados, o Desembargador Joaquim José Sabino. A denúncia tinha por base um
suplemento ao número 28 do Farol, todo ele uma correspondência anônima, publicado em 8
de maio. A peça acusatória oferecida pelo Promotor, confeccionada em 20 de maio, foi
divulgada e comentada pelo Farol no dia 10 de junho, um dia antes do julgamento. Segundo
as alegações de Sabino, o Farol havia mandado publicar 300 exemplares do dito suplemento,
tido como “papel incendiário e revoltoso”, que “clandestinamente” pretendia ser espalhado
perante os “povos ignorantes”. A base para acusação se concentrava nas seguintes questões:
Primeiro, “diz, pois, o tal figurado autor da correspondência [...] que ainda que fosse
verdadeira a revolução no tempo do Governo de Barros, ou que aqueles cidadãos tivessem
sido revoltosos, é porque tinham o direito a ela” (FAROL MARANHENSE, nº 38,
10/06/1828, p. 178). E, em segundo lugar, o que, segundo o mesmo promotor, já era
observado em outros números do Farol, o jornal era acusado de fomentar a “desconfiança e
descontentamento que procura introduzir nos corações dos povos para com o atual sistema de
seu Governo”. Citava como exemplo, “o desfigurar e desculpar os latrocínios, mortes e
espancamentos que sofreu esta cidade e a províncias no tempo das próximas passadas
desordens” (FAROL MARANHENSE, nº 38, 10/06/1828, p. 179). Para o promotor Joaquim
José Sabino, estas duas questões se configuravam provais cabais do cometimento do crime de
desobediência à Lei da Imprensa, sobretudo nos artigos 5º, 6º e 25º do Projeto de Lei, de 2 de
outubro de 1823, que foi recomendado e ratificado pelo Imperador em 22 de novembro do
mesmo ano.
A resposta de José Cândido àquelas acusações veio em forma de reflexões e foram
publicadas na mesma edição de nº 38, deixando claro que não trataria sobre o conteúdo do
Suplemento, visto que este estava ainda para ser julgado pelo tribunal. Portanto, ateve-se
apenas às argumentações manifestas na peça apresentada pelo promotor. Em sua defesa, José
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Cândido recorreu a uma postura que já vinha construindo nos últimos números do seu jornal.
Ou seja, uma narrativa que alinhava o Farol ao grupo de outros tantos jornais liberais que no
Brasil inteiro vinham sofrendo perseguições 272. Isso se verificou, por exemplo, quando
publicou um extrato da Aurora Fluminense, em 22 de abril. O texto dava louvores aos jornais
políticos e a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Lembrava que, desde
1821, quando foi despertado em todos, o desejo de melhoras e “os primeiros raios da
liberdade” fizeram nascer nas pessoas a esperança que depois foi derrubada. Foi naquele
momento que os jornais políticos cumpriram o papel de lutar pela “causa pública”, quando os
“jornalistas foram verdadeiramente úteis ao Brasil, patenteando ao povo as tramas com que
intentavam escravizá-lo e perdê-lo, e desenvolvendo os princípios do sistema representativo,
que acintemente [sic] se procurava sepultar no esquecimento”. A Aurora destacou o papel dos
escritores liberais que estavam à frente de periódicos como o Astrea, o Farol Paulistano, o
Universal e o Astro, ambos de Minas Gerais e ele próprio. À Gazeta do Brasil, contra a qual
se posicionara diversas vezes o próprio José Cândido, a Aurora Fluminense chamou de
“infame”, “de hedionda memória” (FAROL MARANHENSE, nº 24, 22/04/1828, p. 118).
Agiu de igual forma quando publicou também um trecho traduzido do Courier du
Bresil, nº 7, com partes de cartas de d. Pedro a d. João, que atestavam seu apego à
Constituição e ao sistema constitucional. Essa publicação ia ao encontro da defesa que José
Cândido fazia do respeito às normas constitucionais. Mostrar d. Pedro como amante da
Constituição era uma forma de construir um discurso que sustentava a sua liberdade de
expressão diante das acusações que lhe estavam sendo feitas. A transcrição de um trecho
específico da carta, em que o Imperador enfatizava que se não há uma Constituição, “o povo é
desgraçado” e apenas os “tratantes lucram”, funcionava como garantia à qual José Cândido se
agarrava (FAROL MARANHENSE, nº 36, 03/06/1828, p. 169).
A publicação desses extratos trazia para o debate no Maranhão armas que foram
usadas na defesa do Farol Maranhense. Não custa lembrar que as referências positivas feitas
à ação corajosa dos escritores liberais que, em defesa da pátria, provocavam a ira dos
Para além do que temos apontado como uma estratégia da parte de José Cândido – o fato de estabelecer uma
relação direta entre o Farol Maranhense e outros tantos jornais tidos como liberais que circulavam em outras
províncias e na Corte -, Joaquim Manoel de Macedo, no Anno Biográphico Brasileiro, não obstante algumas
ressalvas, deu a José Cândido e ao Farol Maranhense o reconhecimento “poderosos instrumentos de ordem”, ao
lado da Aurora Fluminense, de Evaristo da Veiga. Cf. Joaquim Manoel de Macedo (1876, p. 105); De modo mais
incisivo, Carlos Eduardo França de Oliveira lembrou que as ressalvas feitas pelo Diário Fluminense, nº 57, de 12
de março de 1829 - sobre a importância do “povo brasileiro” se colocar “em guarda contra as sugestões desses
gritadores Universais, Astros de pestífera influência, Faróis que só conduzem a estuosos cachopos, Astreias sem
justiça, sem pejo e sem tino, e outros cometas de mau agouro” -, se referiam “claramente” ao Astro de Minas, ao
Universal, ao Astrea, ao Farol Paulistano e ao Farol Maranhense. Cf. Carlos Eduardo França de Oliveira (2009,
p. 35).
272
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absolutistas, foi exemplificada pela Aurora Fluminense a partir da ação combativa de Astrea,
jornal defendido por José Cândido e atacado por Crispim. Ao mesmo tempo em que, a Gazeta
do Brasil, “de hedionda memória”, foi objeto dos ataques do Farol, já no seu primeiro
número, tendo sido defendida pela Bandurra. Assim, José Cândido reforça a ideia de ser um
escritor liberal que, à frente de um jornal liberal, combatia o absolutismo representado pela
Bandurra. Isso ficou latente nas várias vezes em que, para além de seus próprios escritos, José
Cândido abriu espaço do seu jornal para os correspondentes. Um, em especial, denominado “o
inimigo dos corcundas”, foi anunciado “com muita satisfação”. O anúncio entusiasmado da
correspondência, já possibilita ao leito inferir, previamente, que o Farol assumia
publicamente sua aderência às ideias ali proferidas. O porquê da referência ao autor como
“nosso compatriota” fica evidente à medida que o leitor se inteira do conteúdo do texto.
Publicada ainda no mês de abril, a carta era endereçada ao redator da Bandurra, João Crispim,
e, não obstante não fosse de autoria do próprio José Cândido, pode ser considerado o
momento em que a oposição à Bandurra foi declarada mais abertamente ao público em geral.
Em tom de ataque, Crispim foi apontado como “português de nascimento, brasileiro
por graça da constituição”, como “homem de todos os partidos”, que jamais praticou uma
única ação para demonstrar seu amor ao Brasil e ao sistema adotado, “nem antes e nem depois
da luta em que nos empenhamos pela nossa emancipação política”. Os ataques à capacidade
intelectual do Crispim se estendem à lembrança de que ele era também o autor do “rançoso,
nojento e pedantesco” Amigo do Homem, periódico escrito em “estilo de taberna” que deixou
demonstrada a ausência de instrução e beleza de estilo por parte de seu autor. De forma
categórica, afirmou: “a Bandurra é o mais insultante, inflamatório e vil libelo que desde a
Liberdade de Imprensa tem produzido um gênio intrigante do mais descarado impostor”
(FAROL MARANHENSE, nº 23, 1804/1828, p.115, 116). Acusava ainda a Bandurra de,
desde a sua primeira edição, mover-se pelo interesse em “promover, já direta e já
indiretamente, a discórdia entre brasileiros natos e naturalizados e entre o redator do Farol, o
governo e demais autoridades”; por isso a tentativa constante de fazer convencer os seus
patrícios de que o interesse do redator do Farol e de outros tantos brasileiros era verem
renovadas as “tristes e ensanguentadas cenas desses tempos de lustros e vernizes”. A prova
cabal desta malvada intenção de indispor brasileiros e europeus ficava por conta do anúncio
do “cãozinho branco” que foi publicado no Farol e que a Bandurra teria entendido como
sendo uma afronta aos europeus (FAROL MARANHENSE, nº 23, 1804/1828, p. 119).
Quanto ao Farol, dizia só encontrar ali provas do “amor à pátria, o respeito à
Constituição e ao soberano, o desejo da boa ordem, a subordinação às autoridades, o ódio ao
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despotismo e o desprezo à súcia anti-brasileira, fomentada por Bandurra, Minerva e seus
dignos patronos e defensores”. Por outro lado, elevava o tom das acusações contra a Bandurra
que deixava transparecer nas suas páginas o “ódio e aversão aos mais acérrimos defensores do
nosso Sistema”, como, por exemplo, nas intrigas publicadas contra a pessoa de Odorico
Mendes (FAROL MARANHENSE, nº 23, 1804/1828, p. 120).
Vê-se que as questões que permearam os debates entre o Farol e a Bandurra ao longo
desses primeiros meses parecem agora se aglutinarem todas nessa correspondência publicada
pelo Farol. Estão presentes as acusações em torno da fidelidade à causa brasileira, e a defesa
do sistema adotado no Brasil. Enquanto a Bandurra acusa o Farol de ser defensor da
república e da anarquia, portanto, nesse sentido, inimigo do Brasil e do Imperador, o Farol
imputa ao seu adversário a condição de defensor do absolutismo e inimigo declarado de todos
os “bons brasileiros” que têm ousado declarar seu apego à causa brasileira e ao Imperador.
Enquanto a Bandurra acusava o Farol de ser contrário às regras de obediência às autoridades
constituídas; para o Farol, a relação da Bandurra com estas mesmas autoridades era sempre
de defesa de suas ações como “mandões de alto bordo e mandarins de 2ª e 3ª classe” (FAROL
MARANHENSE, nº 23, 1804/1828, p. 120).
A ideia presente na narrativa do Farol parece ser a de consolidar uma defesa em que
de réu, passasse à condição de vítima. Não à toa, disse que a acusação do promotor era fruto
de uma perseguição gratuita e pessoal, “filha do ódio e rancor” que nutria contra o ele. Agora,
costurava sua defesa com a seguinte associação: “está nos parecendo este Sr. Promotor do
Maranhão, como promotor do Rio de Janeiro, o célebre Sr. Veiga, que encara com os
periódicos liberais, como quem encara com o diabo!” (FAROL MARANHENSE, nº 38,
10/06/1828, p. 178, 179). A situação não era das mais cômodas e José Cândido demonstra ter
consciência disso.
Já definimos que não era uma rivalidade entre duas pessoas especificamente; pelo
menos dois grupos, heterogêneos, é verdade, estavam representados. Por isso os papéis sociais
desempenhados no debate eram fluídos. Já dissemos também que de réu, passava-se à
condição de vítima. Mas não ficava por aí, posto que de vítima passou-se ainda à condição de
acusador. José Cândido precisava falar a seus pares, precisava marcar posição. Assim,
desafiava o promotor a apresentar provas de que o Farol, em qualquer de suas edições, tivesse
pregado contra o atual sistema de governo do Brasil:
Aonde, Sr. Promotor, aonde se acha essa doutrina que vai de encontro ao atual
sistema de governo adotado pelo Brasil? Dizemos com toda a filaucia, com toda a
soberba, que esta proposição se S. Sª é inteiramente falsa; e se o Sr. Promotor quiser
ver seu crédito restabelecido, (pois realmente agora o deve considerar perdido, ao
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menos neste ponto) pegue na pena, mostre ao Maranhão e ao Brasil inteiro uma só
passagem do nosso periódico, que não seja conforme a forma de governo que o
Brasil tem adotado. Se o Sr. Promotor o não fizer, de certo passará por mentiroso e
caluniado. Nós desafiamos ao Sr. Sabino para que assim o faça [...] (FAROL
MARANHENSE, nº 38, 10/06/1828, p. 179).

O redator do Farol negou a acusação de que se regozijava com os roubos, assassinatos
e espancamentos ocorridos na Província “em tempos desordens”, afirmando tão somente não
aceitar que se imputasse à “massa geral dos brasileiros” a responsabilidade por aqueles crimes
(FAROL MARANHENSE, nº 38, 10/06/1828, p. 179). Rejeitava também a acusação de que o
suplemento em discussão tivesse sido “clandestinamente espalhado”. Indagava como poderia
ser clandestino e ao mesmo tempo ter caído nas mãos do seu acusador.
Falando ao seu público, concluía:
à vista de tudo isto, decidam os imparciais, os que não tiverem a bílis esquentada, se
a acusação que de nós deu o Sr. Promotor, não mostra um ódio mal entendido, um
rancor mal fundado, contra uma pessoa que nunca o ofendeu, nem levemente, e
contra as doutrinas de um periódico manso e pacífico, cujos sentimentos tem
agradado (segundo nos conta) aos amantes das públicas liberdades (FAROL
MARANHENSE, nº 38, 10/06/1828, p. 179).

Quando o clima já se mostrava agitado, com o julgamento de José Cândido marcado
para acontecer no dia seguinte, o presidente da província, Costa Pinto, o governador das
Armas, Conde de Escragnolle, e o redator da Bandurra, João Crispim, entraram em cena,
tornando a situação muito mais tensa.
No número da Bandurra que saiu no dia 10 de junho, encontravam-se ali algumas
análises sobre o teor da denúncia feita contra o Farol, que, como já dissemos, seria julgado no
dia seguinte. Para Crispim, no tocante ao Art. 6º da Lei de Imprensa – que tratava sobre
incitar os povos à rebelião - não havia criminalidade comprovada no que diz respeito à sua
primeira parte, mas “talvez se lhe achará na segunda parte dele” (BANDURRA, nº 10,
10/06/1828, p. 341). Todavia, dizia que, ainda que se considerasse não haver criminalidade no
artigo 6º como um todo, pedia aos leitores que julgassem, por si próprios, se o art. 9º - sobre
incitar os povos à desobediência às leis e às autoridades - não se aplicava aos escritos do
Farol, sobretudo a parte final do artigo sobre “Liberdade”, que fora publicado no nº 31 e
continuado no nº 32. Ressalte-se que naquele momento, o conteúdo daqueles dois números
não estava no corpo das denúncias apresentadas pelo Promotor Sabino. Não estavam até a
publicação da Bandurra, porque naquele mesmo dia, antes mesmo de aguardar o resultado do
julgamento que se estava por realizar, o Promotor apresentou nova denúncia contra o redator
do Farol, tomando por base exatamente as questões levantadas pela Bandurra sobre o teor da
parte final do artigo sobre “liberdade” que fora publicada já no número 32 do Farol.
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Da parte do Costa Pinto o ataque ao Farol foi ainda mais assertivo. Também no dia 10
de junho, fez sair às ruas um manifesto intitulado “Aos honrados Maranhenses”. No texto,
Costa Pinto fez um apanhado de tudo o quando se desenrolara na província desde o tempo de
sua chegada, há alguns meses, até aquele dia. Um trecho, especificamente, desse manifesto
parece carregar uma ameaça direta a José Cândido, diante da possibilidade de que fosse, mais
uma vez, absolvido das acusações ante os Juízes de Fato. Não custa lembrar que este escrito
saiu às ruas um dia antes do segundo julgamento de José Cândido. Do primeiro, impetrado
pelo Comandante da Escuna Leopoldina, já havia sido absolvido. Às portas do segundo, Costa
Pinto diz: “se a evidência do delito for iludida, se a negra traição for protegida, eu farei o que
vos devo, e o grito da nossa consciência e da justa necessidade irá retumbar nos ouvidos do
nosso Amado Imperador e dentro desses Salões da Augusta Representação Nacional”
(BANDURRA, nº 11, 30/07/1828, p. 380-381). Vê-se aqui em Costa Pinto o apelo a
condições específicas, chamadas de “justa necessidade”, para justificar a possibilidade de
tomar ações mais concretas, sustentadas na sua própria “consciência”, mas que seriam depois
comunicadas ao Imperador e à Assembleia Nacional, quando, então, haveria de lhes mostrar
“como o vício se tem tornado insolente, a virtude perseguida, os juízes ameadas e a sagrada
segurança do cidadão honrado em perigo” (BANDURRA, nº 11, 30/07/1828, p. 382).
A princípio estas medidas, previamente justificadas, não foram tomadas. Seguiu-se por
mais um breve tempo os caminhos legais, ou pelo menos, travestidos de legalidade. Como o
próprio Farol publicou no número 42, alguns dias depois desse documento de Costa Pinto ter
sido publicado, a história recente mostrava que o último presidente do Maranhão que ousou
“fazer o que devia”, diante de “justas necessidades”, contra o redator de um jornal - a saber, o
presidente Lobo quando ordenou a expatriação de García de Abranches, redator do Censor -,
as coisas não caíram bem aos ouvidos do Imperador 273.
A peça como um todo, foi comentada por José Cândido, alguns dias depois, quando já
julgado inocente das acusações que lhes foram imputadas na ocasião do Júri reunido no dia 11
de junho.
Diante das novas acusações, as reflexões do Farol caminham pontuando trechos
específicos do escrito de Costa Pinto, em que ficou escancarada a oposição do presidente da
província àquele jornal e seus aliados, a quem chamara de “partido inquieto”. José Cândido
dizia rejeitar fortemente a ideia de que no Maranhão pudessem existir partidos. Para ele, havia
sim uma “canalha” que ainda naqueles dias pretendia ver “renovadas as cenas de horror desta
273

Esse caso foi comentado no segundo capítulo deste trabalho.
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província”, entretanto, esta não era constituída dos “bons maranhenses”, mas sim por aqueles
que faziam oposição aos “constitucionais”, a saber, os “corcundas. Este sim, constituído por
um “pequeno número de homens” que colocavam em prática “tudo o que lhes pode lembrar
sua maldade”, com o único objetivo de ver uma indisposição entre o governo e “a parte sã da
sociedade” (FAROL MARANHENSE, nº42, 24/06/1828, p. 194, 195).
Como destacou Lúcia Bastos Pereira das Neves, o termo “corcunda” e suas variações
ganhou, no contexto do movimento constitucionalista luso-brasileiro, um sentido crítico a
todos os que, filiados “às ideias do despotismo”, flertavam com projetos anticonstitucionais.
Todavia, a mesma autora registrou que, a partir de 1823, sobretudo nos jornais brasileiros, o
termo passou a ter uma acepção mais direcionada ao “português”, posto que o associava “ao
Antigo Regime e ao desejo de ainda ver ‘no Brasil a bandeira de Portugal’” (NEVES, 2003, p.
138). Ao longo do Farol¸ fica claro a maneira que José Cândido fazia essa leitura. Quando
insistiu que, no Maranhão, a divisão de partidos era muito mais no sentido de “partidos de
opinião”, destacou que esses se dividiam em “Corcundas e Constitucionais: e a guerra que se
fazem é não concordarem em opiniões” (FAROL MARANHENSE, 41, 20/06/1828, p.
190)274.
Parece-nos que a maneira como o Farol faz uso do termo “corcunda” revela uma
compreensão do seu sentido mais alinhada com essa ressignificação apontada por Lúcia
Bastos. Isso é percebido tanto nas palavras do redator do jornal, quanto dos seus
correspondentes. Já vimos como o “inimigo dos corcundas” foi referendado por José Cândido.
Este correspondente foi o mesmo que chamou os leitores da Bandurra de “cabala antibrasileira”. Por isso João Crispim, recorrendo a um argumento já utilizado em outras edições,
cobrava de seus antagonistas uma ação concreta no sentido de denunciar a tal “cabala antibrasileira” às autoridades. Se era verdade a sua existência, questionava a razão de não
fazerem, formalmente.
José Cândido tinha a compreensão de que as disputas, no Maranhão, estavam
circunscritas a questões específicas da província. Não obstante as imputações de inimizades à
ordem constitucional ou ao sistema político adotado no Brasil, afirmava poder “afiançar que
no Maranhão não existe partido algum que pretenda lançar por terra a ordem social” (FAROL
MARANHENSE, nº42, 24/06/1828, p. 194). E mais, “nós ainda ignoramos, e ignoram todos,
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Na contramão desse entendimento, João Crispim criticou as afirmações do Farol a partir de duas premissas:
primeiro, que não havia “Corcundas”, posto que todos fossem “gente sem empeno e constitucionais direitos”;
segundo, se houvesse de fato um embate entre “Corcundas e Constitucionais”, estaria, segundo a Bandurra,
provada a existência de partidos. Portanto, uma contradição na escrita do Farol (Bandurra, nº 11, 30/06/1828, p.
372).
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que aqui haja quem pretenda destruir o sistema adotado pela nação brasileira” (FAROL
MARANHENSE, nº42, 24/06/1828, p. 196).
O redator do Farol lembrou os tempos em que Costa Barros, recém-chegado, se
deixou convencer da existência de partidos e acabou por promover “arbitrariedades,
violências e despotismos” contra os “maranhenses honrados que se viram perseguidos”. Em
razão disso, alertava Costa Pinto sobre os perigos desse convencimento e, ao mesmo tempo,
já deixava claro que tomava aquele presidente como mais um presidente, que a exemplo de
Barros, cometia o erro de se deixar convencer pelos membros da “canalha”:
Os honrados maranhenses só desejam ver na sua província a literal execução das leis
e Constituição do Império; porque cansados de sofrerem a tanto tempo, [...] só estão
alerta que entre nós apareça um anjo tutelar que seja o primeiro executor da
Constituição e das leis, e que surdo às intrigas e cabalas desses malvados
aduladores, quem que em outro tempo cercaram o tirano do Maranhão, torne
venturosa a sorte desta província, há tanto tempo desgraçada!! (FAROL
MARANHENSE, nº42, 24/06/1828, p. 195).

Diga-se de passagem, esta mesma relação entre a figura de Costa Barros e Costa Pinto
foi várias vezes sugerida pelos inimigos daqueles dois ex-presidentes, como fez, por exemplo,
o panfleto “Cópia de uma carta chegada proximamente do Maranhão...”, sobre o qual já nos
referimos nesse capítulo. Naquele escrito, publicado no Rio de Janeiro, o autor apresentou
Costa Pinto como alguém alinhado à forma “desprezível” de governar atribuída ao “nefando e
monstruoso” Costa Barros, que no intuito de “saciar vinganças particulares” tratou de
perseguir os “brasileiros que mais se distinguiram em servir a sua pátria”, promovendo assim
uma série de atropelos à Constituição (CÓPIA..., 1828, p. 1). Para José Cândido, a prova do
alinhamento de Costa Pinto ao grupo que compunha oposição ao jornal, fora a deliberada
decisão daquele presidente de publicar seu manifesto exatamente no dia anterior ao
julgamento a que seria submetido.
Semelhantemente ao que fez Costa Pinto, o governador das armas, Escragnolle,
também lançou uma Proclamação, endereçada os militares da 1ª e 2ª Linhas, em que
confirmava a existência, na Província, de “um partido inquieto e anárquico” que tem
procurado perturbar a paz da província, e tem, por meio de seus “infames escritos”, usado de
“argumentos e doutrinas subversivas” para seduzir os “bravos militares” do Maranhão.
Escragnolle destacou que o Corpo de Polícia e seu comandante, vinham sendo alvos das
críticas desse “partido faccioso” que, movidos pela maldade, acusam-nos de despotismo
(BANDURRA, nº 11, 30/06/1828, p. 383, 384). Esta Proclamação foi publicada no dia
seguinte ao segundo julgamento e absolvição de José Cândido e serviu como inspiração para
uma série de outras declarações públicas dos Militares da Província, que em forma de Ordens
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do Dia, reiteraram sua fidelidade ao Imperador e a total obediência a Costa Pinto e ao Conde
de Escragnolle.
À Proclamação do Governador das Armas, José Cândido apresentou respostas ao que
considerou serem os pontos principais. Primeiro, pediu que fossem apresentados quem, de
fato, eram os membros desse “partido inquieto” que tanto se falava. Contrastava o conteúdo
da Proclamação com o estado de sossego que a província se encontrava: “uma proclamação
desta estofa, espalhada num tempo de sossego, em que os habitantes conservam entre si a
harmonia e boa inteligência, não pode ter por fim, senão espalhar a desconfiança e o receio no
coração dos povos”. Sobre a acusação de que fosse membro de “partido faccioso”, José
Cândido atribuía à vontade, de Escragnolle, de promover a “desconfiança” e desunião entre os
cidadãos. Se realmente havia este grupo de revoltosos buscando seduzir aos membros das
forças militares da província, desafiava o Conde a fazer denúncias às autoridades competentes
para que fossem pronunciados “na forma da lei”. No que tange aos “infames escritos”, José
Cândido dizia ter convicção de que aquelas palavras eram dirigidas ao seu jornal, por isso,
mais uma vez, desafiava seus acusadores a apontarem, “com evidência”, as provas daquelas
acusações. Reconheceu que nos seus escritos havia “algumas censuras a certos militares”, mas
sem que jamais ultrapassassem os limites estabelecidos pela lei e pela Constituição (FAROL
MARANHENSE, nº 40, 17/06/1828, p. 185, 186).
O redator do Farol foi além. Fazendo uso do “direito que nos dá a Constituição”,
acusava o Conde de Escragnolle de ser o “déspota” que havia no Maranhão e que “continuaria
a sê-lo, se não fossem as medidas de S. M. I. e C. e da Augusta Assembleia, que pelas suas
enérgicas medidas cortou pela raiz essa carreira errada, traçada pelo antigo Ministério, e
seguida ilegalmente pelos seus agentes”. Essa contundente acusação foi referendada pelo
exemplo da prisão e desterro do Tenente Coronel José Antonio Martins, executados a mando
do dito Comandante das Armas. Esse caso, lembrou José Cândido, foi alvo, inclusive, de
denúncias,

por

parte

de Odorico

Mendes,

na Assembleia

Legislativa

(FAROL

MARANHENSE, nº 40, 17/06/1828, p. 187). Mais uma vez, Odorico aparece no jornal como
a possibilidade de encurtar as distâncias entre a província e a Corte, não obstante aquele
deputado estivesse até aquele momento sem poder se deslocar para o Rio de Janeiro, pela falta
de embarcações:
sim, apesar da distância as nossas vozes hão de chegar ao Trono e à Assembleia, e os
malvados que pelo seu poder oprimem a inocência, já podem contar com um castigo
exemplar; assim o devemos esperar da Constituição que nos rege!!! Sim, no
Maranhão já se não praticam tantas arbitrariedades, mas há no Maranhão quem seja
capaz de as praticar, uma vez que o possa fazer impunemente!! É só gritar há
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malvados, que querem perturbar o sossego público, e nada de prova!!! (FAROL
MARANHENSE, nº 40, 17/06/1828, p. 187).

Por fim, José Cândido, que já fora vítima de detalhes visuais da sua escrita, não deixou
passar despercebido o fato de que a Proclamação do Comandante das Armas trazia a seguinte
descrição “VIVA O NOSSO IMPERADOR- VIVA A INTEGRIDADE DO IMPÉRIO – VIVA
A NAÇÃO BRASILEIRA”, por isso questionava: “E a CONSTITUIÇÃO? ficou no tinteiro;
pois nós gritamos e remediamos essa falta: VIVA A CONSTITUIÇÃO; VIVA A
CONSTITUIÇÃO!! E A RELIGIÃO? Também ficou no tinteiro; valha-nos Deus; vá, VIVA A
RELIGIÃO; VIVA A RELIGIÃO!!” (FAROL MARANHENSE, nº 40, 17/06/1828, p. 187).
Cabe registrar que, as ressalvas sobre o quanto a distância entre o Rio de Janeiro e a
província do Maranhão funcionavam como incentivo para ação despótica de algumas
autoridades públicas, foram, por diversas vezes, discutidas na imprensa do Rio de Janeiro. Por
exemplo, em Abril de 1828, uma correspondência, assinada por Hum Brasileiro, foi publicada
na Aurora Fluminense e chamava a atenção para dificuldade de comunicação entre as
Províncias do Norte e a Capital do Império. Questionava quais os ganhos políticos em se
manter aquela porção do Brasil tão distante das decisões que se tomavam na Corte, como se
àquelas províncias não fosse necessário ter uma Corte. A relação com o Rio de Janeiro, pela
sua distância, era correspondente, a seu ver, ao que se tinha “com o Império da China”, o que
resultava na dificuldade de as “vozes” daqueles povos alcançassem os ouvidos da Assembleia
Nacional o do Trono Imperial, tendo, por consequência, a consolidação de uma realidade
odiosa: “[...] o despotismo militar e as reações afligem ainda aquelas infelizes províncias; ali
não há nem Conselhos de Governo; nem Liberdade de Imprensa efetiva; nem cumprimento
das saudáveis leis da nossa Assembleia; o terror está na ordem do dia, e nós aqui tudo
ignoramos” (AURORA FLUMINENSE, nº 38, 28/04/1828, p. 156).
Como dissemos, de fato, no Júri do dia 11, o Farol foi considerado inocente, mas o
novo julgamento, para tratar da denúncia sobre o Farol nº 32, estava em aberto e deveria
acontecer em até o final do mês de junho. Nesse intervalo entre o primeiro e o segundo
julgamento, as publicações do Farol seguiram um rumo cada vez mais incisivo, do ponto de
vista de ratificar suas ideias e demarcar a oposição que fazia ao grupo político aliado à
Bandurra, Minerva, e, agora, ao Promotor Sabino e ao Conde de Escragnolle. Todavia, no que
se referia especificamente à pessoa do presidente da província, como se verificou mesmo
quando rebateu o manifesto publicado no dia 10, percebe-se ainda alguns recuos por parte do
redator do Farol. Esse misto de recuos e avanços ficara escancarado na edição de 20 de junho.
Naquele número José Cândido ratificou sua firmeza no propósito de censurar “delírios e
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prevaricações” dos empregados públicos, “seja qual for o grau de superioridade de seu
emprego”. Lamentou que, enquanto a Constituição tem se mostrado um “abrigo” contra a
“arbitrariedade dos sultões”, as Províncias do Norte do Brasil continuavam sendo as últimas a
poder experimentar “o doce fruto da liberdade bem entendida”. A “rivalidade proveniente de
partidos” foi apontada como resultado de uma rivalidade maior, a dos “verdadeiros
constitucionais” contra os “infames corcundas”. Estes últimos foram apresentados como os
causadores das maiores desgraças vividas nestas províncias, sobretudo por alimentarem, por
intermédio de “calúnias”, o ódio entre os governos e os povos. Esse ponto é fundamental para
argumentação de José Cândido, porque entende que o governo jamais deveria se deixar levar
por um ou outro grupo em disputa. Aqui, especificamente, percebemos um José Cândido que
chega a se contradizer. Ao teorizar sobre uma questão que lhe atingia diretamente, fazia
perder sentido a defesa da legitimidade de seus escritos, apontados como fielmente arraigados
aos princípios constitucionais, frente à oposição “corcunda”. Quando afirma que o governo
não deveria tomar partido “nem a um nem a outro”, nos parece haver aqui muito mais uma
declaração de que se via perseguido pelo governo de Costa Pinto - e, em outra medida, uma
recordação dos tempos do governo de Costa Barros, quando este último, “logo que tomou
posse do Governo, deixou-se rodear por cabeças de um partido” (FAROL MARANHENSE,
nº 41, 20/06/1828, p. 188) -, do que uma dissertação sobre a importância de que os governos
atentem às normas constitucionais.
Note-se que José Cândido não ataca diretamente Costa Pinto, mas deixa claro que o
tomar partido, “declarando-se abertamente contra um, porque o supõe mal”, acabava por
alimentar ainda mais o ódio e a divisão social. Ora, se José Cândido era, como ele próprio
afirmava, Constitucional, e, do outro lado, havia uma oposição Corcunda, ficava uma
expectativa de que pregasse a necessidade do governo se posicionar ao lado dos
constitucionais, mas não é esse o encaminhamento dado pelo redator do Farol. É em razão
disso que afirmamos que, nesse texto especificamente, há um distanciamento entre o discurso
teórico do Farol e a aplicação prática na análise da situação do Maranhão governado por
Costa Pinto. Não é difícil conjecturar as razões para este recuo do Farol. Vale lembrar que,
num espaço curto de alguns dias, ele fora duas vezes denunciado por abuso da Liberdade de
Imprensa. E mais, há nessa equação um episódio que, embora não noticiado pelo jornal,
afetou decisivamente a relação entre José Cândido e o presidente Costa Pinto.
Acontece que, dois dias depois de publicado o número 28 do Farol, foi impresso na
Tipografia Nacional o suplemente àquele número. Foi dali que resultou a segunda denúncia
contra o Farol, que já comentamos há pouco. Entretanto, o que não se divulgou nos jornais foi

298

que em torno daquele processo, havia outras questões políticas que envolviam, segundo o
próprio presidente Costa Pinto, projetos de revolução no interior da província. O certo é que,
em meio à apuração das denúncias que chegavam ao governo sobre movimentações suspeitas
em algumas partes da província, chegou ao conhecimento de Costa Pinto a publicação do
suplemento ao nº 28 do Farol e que este estaria, de alguma maneira, relacionado àqueles
planos revolucionários. Foi então que o presidente decidiu por mandar prender um correio que
saia de São Luís para o interior, com a suspeita de que levava os exemplares do suplemento
do Farol. O que se seguiu, foi uma reunião do Conselho da província, para deliberar sobre a
abertura ou não das ditas cartas, do que ficou decidido, por maioria, que assim se procedesse.
Nesse meio tempo, José Cândido chegou a ser preso, mas foi solto depois que se constatou
que o correio apreendido levava cópias de jornais antigos.
Até aquele momento, nada do ocorrido envolvendo a prisão de José Cândido, a
apreensão dos correios que iam para o interior, a reunião do Conselho e a posterior decisão de
abrir as cartas, foi divulgado abertamente pelos jornais que circulavam na província. As
referências àqueles acontecimentos começaram a aparecer sempre como apontamentos gerais,
discussões genéricas, baseadas em “boatos” e em “ouvir dizer”. Foi assim que o “incrédulo” e
o “patureba”, correspondentes do Farol, trataram sobre as suspeitas de revolução que
começavam a circular na província.
A carta escrita pelo “incrédulo” trazia à memória as últimas “revoluções” que
aconteceram no Maranhão. Fez um paralelo com que, no passado colonial, disse Padre
Antonio Vieira sobre o sentido do termo “Maranhão”, que, segundo aquele padre, derivava de
“Maranha grande”. A partir daí, concluiu o “incrédulo”, nesta cidade “faziam-se maroteiras,
de todo o tamanho, davam-se denúncias falsas, armavam-se maranhas, e praticava-se toda a
sorte de quixotadas de são capazes os vizinhos heróis de la Mancha” (FAROL
MARANHENSE, nº 32, 20/05/1828, p. 155). Lembrou que nos tempos de Bernardo da
Silveira Pinto inventaram uma revolução e saíram acusados o Coronel Honório José Teixeira
e o Brigadeiro Palmerim. Das investigações descobriram apenas “fumaça”. Lembra ainda que
no tempo da Junta Provisória Portuguesa acusaram uma nova revolução de querer promover a
independência, de que saíram novamente acusados Coronel Honório Teixeira e o Brigadeiro
Palmerim, e mais Manoel José de Medeiros, o Tenente Coronel Bernardo Pereira de Berredo,
e Paulo José da Silva Gama e o Cônego José Constantino Gomes de Castro, que foram
mandados presos para Lisboa, “note-se que estes homens nenhuma relação de amizade tinham
entre si, e que a maior parte deles não gostava uns dos outros”, e se descobriu, mais uma vez,
“fumaça e mais fumaça”. Depois veio Cochrane para impedir a posse de Costa Barros e falou-
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se de uma nova revolução, embora nesse caso não tenha havido prisões, nem mesmo
perseguições. Depois, Costa Barros já de volta, criou uma nova revolução, que, depois de
apurada a Devassa, descobriram “carneiros por exércitos, bacias de barbeiros por capacetes de
Mambrim. Quixotada, quixotada, maranha, maranha, patifaria e patifaria”. Ou seja, “como
dizia o astuto Jesuíta”, cria nas revoluções do Maranhão, tanto quando nas “profecias do
Bandurra” (FAROL MARANHENSE, nº 32, 20/05/1828, p. 156).
Como que um complemento a esta carta, o “patureba” também escreveu ao Farol.
Simulou uma crítica ao “incrédulo”, mas na verdade corroborou as suas ideias. Para ele, o
“incrédulo” deveria ter finalizado a sua carta dizendo o que realmente queria, que seria
mostrar que “o zum zum que há dias nos atormenta os ouvidos” também era apenas “maranha,
patifaria”. Essa carta apresenta uma disfarçada denúncia sobre uma movimentação que estaria
sendo formada em torno do presidente para convencê-lo da existência de revolucionários na
província. Comenta sobre a grande quantidade de soldados “por toda a parte” da cidade,
conjecturando que seria apenas pelo hábito do Comandante das Armas fazer assim sempre que
vai ao teatro, para manter “o sossego na plateia”. Aqui, chama de “gente BOA” os que
estavam por traz da tentativa de fazer Costa Pinto acreditar na existência de revolucionários, e
jogava a responsabilidade para o mesmo presidente, dizendo: “e demais, isso não deve aterrarnos, porque sabemos que a idade e prudência do nosso presidente, a Constituição do Império e
Leis existentes o hão de fazer obrar com prudência, com a Lei e com a Constituição do
Império” (FAROL MARANHENSE, nº 33, 23/05/1828, p. 159). Assim como fez o
“incrédulo” em sua carta, o “patureba” também apontava os “sebastianistas” ou “vizinhos do
herói de la Mancha” como sendo os que estavam por traz daquela movimentação:
estes homens malvados põem tudo em prática para indispô-los com o governo e com
S. M. I. e C., inventam REVOLUCÕES; envenenam as mais inocentes palavras;
qualquer ajuntamento para eles é um CLUBE, em que se trata de lançar por terra a
nossa forma de governo, ou o que as suas imaginações diabólicas querem inventar!!
Ódio esse, filho da mais perversa índole, e quem tem poder em homens do mais vil e
abjeto modo de pensar a respeito das coisas políticas da nossa Pátria (FAROL
MARANHENSE, nº 33, 23/05/1828, p. 160).

Vale lembrar que esse número saiu no dia seguinte à reunião do Conselho em que
Costa Pinto resolver abrir cartas sob a alegação de que levavam cópias do subversivo
suplemento do Farol, para o interior da província, pregando ideias de república. O texto faz
referências a “zum zum” e movimentação de tropas, certamente se referindo ao ocorrido no
dia anterior. Todavia, como já registrado, o jornal não faz qualquer referência àquele episódio.
Foi a partir do Manifesto de Costa Pinto “Aos honrados Maranhenses”, no dia 10 de
junho, que se tornaram mais concretas as suspeitas de revolução, mas ali também não se
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comentou sobre o episódio envolvendo a prisão de José Cândido e a abertura das cartas.
Todavia, mesmo que declarada abertamente por parte do presidente da província, no Farol,
continuavam a chegar correspondências rechaçando aquelas supostas movimentações
revolucionárias no interior da província. O “amante da solidão” escreveu dizendo que,
estando recolhido à tranquilidade da vida no interior, foi surpreendido com notícias que
começaram a circular, através de impressos, dando conta de um movimento revolucionário
que começava a ganhar força na província. O primeiro “assombro” se deu quando tomou
conhecimento de que os cidadãos que foram, pelas suas qualidades morais, eleitos para
compor o Tribunal do Júri, estavam sendo alvo de injúrias dos que lhes acusavam de serem
partidários dos revolucionários. As informações sobre este estado de coisas em que se
encontrava a capital lhe foi dada por um “Sebastianista”, também chamado de “Tio”. Estes
dois termos que se confundem na construção da narrativa da carta em análise, fazem
referências aos portugueses que estariam assustados com aquela possibilidade de revolução, a
ponto de deixar “os negociantes temerosos de empregar seus fundos” e todos demais cidadãos
“olhando desconfiados uns para os outros” (FAROL MARANHENSE, nº 44, 01/07/1828, p.
203). A partir de então, o autor da carta passa a questionar a veracidade daqueles temores e
contrasta o que se dizia desse novo momento no Maranhão com a tranquilidade vivida durante
os “doze meses” do governo de Romualdo Antonio Franco de Sá. Se há pouco tempo reinava
a tranquilidade e havia liberdade de imprensa, perguntava o que tinha acontecido para que
tudo mudasse assim num curto espaço de tempo:
quem é esse que ouse afirmar desconhecer o sossego, tranquilidade e profunda paz
que constantemente se divisava nos mais recônditos esconderijos e remotos ângulos
da província? Onde existiam então esses motins? Onde os malvados? Onde o partido
hoje designado inquieto? Apareceram esses motivos assaz fortes, que os faziam
então conter e que tendo deixado de existir lhes dá ocasião de se patentearem de
novo? Quais são os atos de barbaridade que tem praticado o Exmo. Marechal
Presidente, cujo bom nome tinha disposto o povo maranhense muito e muito a seu
favor, para que hoje haja quem gratuitamente ouse supor que os maranhenses
odeiam a sua Ex. e tentam perturbar a ordem pública? Onde existe o armamento para
essa sonhada revolução? Onde as munições? Onde o dinheiro disponível para
assalariar homens? [...]Não estão as tropas da capital subordinadas, firmes e
constantes em seus sagrados deveres? Não está o interior da província em pleno e
profundo sossego? (FAROL MARANHENSE, nº 44, 01/07/1828, p. 204).

Todas essas perguntas revelam um contraste entre o que se podia observar no cotidiano
da província e, em especial, na capital São Luís, com a narrativa que se construía no
Manifesto do Marechal Costa Pinto e na Proclamação do Conde de Escragnolle. Importante
observar que, semelhantemente aos tempos de Costa Barros, à narrativa de ameaça
revolucionária presente nas suas escritas se opunha outra, em que se apresentava um estado de
paz e sossego na província. Se na época de Costa Barros dizia-se que tudo não passava de
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ideias da própria cabeça do presidente Barros, agora tudo não é mais do que “fumaça, fumaça
e mais fumaça” (FAROL MARANHENSE, nº 44, 01/07/1828, p. 204).
Pelo que se pode ver, em meio a toda essa controvérsia, mantinha-se ainda em
evidência a discussão em torno dos julgamentos de José Cândido, que absolvido no Júri do
dia 11 de junho, que tratava exatamente do conteúdo do suplemento do nº 28, aguardava agora
o julgamento da nova denúncia apresentada pelo promotor, no dia 10 de junho, em função do
número 32 do Farol. A tônica da acusação feita pelo Promotor Sabino foi publicada pela
Bandurra, que fez questão de lembrar ter sido ele, João Crispim, quem chamara a atenção do
promotor para a criminalidade contida nos termos do último parágrafo do texto do Farol, nº
32, que discutia sobre “Liberdade”.
Antes de avançarmos nos argumentos usados pela acusação, importa fazer aqui a
transcrição do parágrafo sob suspeita. Vejamos:
O Governo liberal é o que é verdadeiramente legítimo; é o conforme o Pacto Social,
é ao que o homem tem obrigação de se submeter no estado Civil; a mais nenhum se
deve sujeitar, sem se degradar do caráter de homem, sem se fazer o mais desprezível
de todos os entes!! A sociedade que sacode o jugo de um Déspota, cumpre com a
obrigação imposta pela natureza; qual a da conservação do gênero humano. Praza
aos Céus que estas verdades se gravem no Coração de todos os nossos
Compatriotas; veremos em breve o Brasil florescer entre as Nações mais cultas e
civilizadas do Universo! (FAROL MARANHENSE, nº 32, 20/05/1828, p. 154).

Na acusação, o promotor denunciava que, por “indireta consequência”, era possível
deduzir que, para o Farol, no Brasil, havia um “Déspota imperando”, e, em razão disso, não
poderia florescer “enquanto não conseguir destruí-lo” (BANDURRA, nº 11, 30/06/1828, p.
366). Se analisado num contexto mais amplo, o parágrafo em discussão estava, segundo
Sabino, alinhado a uma conduta reiteradamente “desconfiada para com o Trono”, como no
caso da “alegoria da coleira azul”, em que era possível perceber a “falta de decoro” para com
o Imperador, que só teria passado a receber elogios da parte do Farol, depois que aquele
jornal foi denunciado pela primeira vez (BANDURRA, nº 11, 30/06/1828, p. 368). Assim, a
acusação se sustentava legalmente nos seguintes artigos: 9º, “pelo abuso de convocar os
povos”; 8º, “por se dirigir contra o Chefe do Poder Executivo”; 7º, “porque ataca a forma de
Governo Representativo-Monárquico-Constitucional; e 6º, “porque direta e indiretamente
espalha desconfianças e excita os povos à rebelião” (BANDURRA, nº 11, 30/06/1828, p.
369).

302

Quando o Júri se instalou, no final de junho 275, José Cândido foi mais uma vez julgado
sem criminalidade. Como fizera na outra ocasião, esta peça acusatória também foi,
oportunamente, comentada por José Cândido, que apresentou suas justificativas para a
composição daquele artigo, especialmente para o último parágrafo que foi entendido pelo
promotor como uma ofensa direta ao Imperador e ao sistema adotado no Brasil. Para o redator
do Farol, para além da interpretação maliciosa, fruto da vontade incontida do promotor
Sabino em perseguir o seu jornal – o que só se explicava pela “cega paixão” que nutria
“contra tudo o que aparece no nosso periódico, e um desejo de vingança que o sufoca quando
de nós fala” – o seu “inocente” artigo tratava tão somente de orientar os “maranhenses de
menos saber” sobre uma matéria tão importante para a compreensão dos “direitos do homem
em sociedade” (FAROL MARANHENSE, nº 47, 11/07/1828, p. 215).
Longe de ser uma incitação aos povos contra o déspota que governava o Brasil, como
fez entender o promotor Sabino, o artigo, segundo José Cândido, registrava apenas que
somente quando os Brasileiros tivessem, enfim, “gravados em seus corações os sentimentos
Constitucionais”, iriam, verdadeiramente, florescer. Porque, só então, não existiriam mais
“esses malvados corcundas e inimigos da Constituição que obstam a sua observância em
muitas províncias”. O Farol reforça a narrativa que construiu ao longo do seu jornal: era uma
questão de fortalecer o discurso em favor do respeito às normas constitucionais. Só assim, os
projetos despóticos dos “corcundas” seriam obstados. Em tom de lamento, dizia que o “O
infeliz Maranhão” já estava cansado de sofrer debaixo do “despotismo dos bárbaros
Presidentes e Comandantes de Armas” e, em razão disso, clamava pelo dia em que pudessem
“ouvir ressoar os doces nomes de Constituição e de Liberdade no seu solo”, uma vez que já
havia muito tempo que se encontravam excluídos do “gozo das garantias sociais que a
Constituição do Brasil dá a seus habitantes”. Desse modo, clamava pela “santa Liberdade de
Imprensa”, a “feliz instituição” que era capaz de fazer real a felicidade dos povos que a
possuíam (FAROL MARANHENSE, nº 47, 11/07/1828, p. 213, 214). Nesse sentido, as
referências que fez ao termo “déspota”, em seu artigo, não podiam ser confundidas com a
figura do Imperador. O alvo era outro. E, de fato, para que não restassem dúvidas, reiterava,
sem tergiversar:
já provamos que não falávamos com o Brasil, pois este tem um Soberano amável, e
uma Constituição liberal; o que queremos dizer, é que o Brasil ainda não floresce,
porque muitas partes do Brasil ainda gemem, apesar da sua forma de governo,
debaixo de um férreo despotismo, e só tem a Constituição in nomine: tais são as
infelizes Províncias do Norte, como todos sabem, aonde os Presidentes, e
275

Nenhuma das fontes consultadas apresentaram a data exata do julgamento, todavia, o resultado em favor da
absolvição de José Cândido, foi noticiado no Farol, nº 43, de 27 de junho de 1828.
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Governadores de Armas, com bem poucas exceções, praticam o que lhes vêm à
cabeça, e não o que manda a Constituição, que eles dizem impraticável (FAROL
MARANHENSE, nº 47, 11/07/1828, p. 214).

Estas últimas observações de José Cândido foram feitas no início de julho. Menos de
um mês depois, uma ação tramada por Costa Pinto e o Conde de Escragnolle, ainda que lhes
faltando um “pretexto mais ou menos decente” (MARQUES, 1888, p. 179), pôs fim à
publicação do Farol Maranhense, em 8 de agosto de 1828:
Diante das tentativas sem sucesso de fazer calar o Farol, a popularidade e aceitação
do jornal só aumentavam. Uma nova estratégia foi adotada pelo Marechal, que em 8
de agosto de 1828, solicitou a presença de José Cândido no palácio do Governo,
onde foi comunicado que faria parte do corpo de artilharia da província. Esta atitude
foi tomada de maneira arbitrária e ilegal, uma vez que as leis imperiais não
permitiam que fosse convocado a sentar praça o cidadão que tivesse sob sua
responsabilidade a provisão de sua família (ARAUJO; GALVES, 2015, p. 92).

Odorico Mendes, que ainda permanecia em São Luís, pôs em ação tudo quanto estava
ao seu alcance para reverter a sorte de seu amigo, José Cândido. Todas as tentativas se viram
frustradas em seus objetivos, uma vez que Costa Pinto e Escragnolle mantiveram-se firmes na
decisão de manter o Farol fora de circulação. Quando o deputado anunciou a publicação de
um jornal em defesa do redator do Farol, o presidente enviou à tipografia uma portaria que
proibia a publicação de todo e qualquer escrito que tivesse a assinatura de Odorico. Mais uma
vez, o caso extrapolou as fronteiras da província e alcançou o Rio de Janeiro. Lá, enfim, foi
publicado nº 1 do Despertador Constitucional, que depois de impresso na Corte, circulou
livremente pela província.

3.2.3 A imprensa da Corte e o “remédio” (in)constitucional

Já no ápice das confusões envolvendo o redator do Farol e o presidente Costa Pinto,
os jornais fluminenses mergulharam definitivamente no assunto. A Aurora, escrevendo no
início de setembro, menos de um mês depois da suspensão do Farol Maranhense, lembrou o
alerta que fizera em abril sobre os rumos políticos do Maranhão e os seus efeitos sobre a livre
ação da imprensa. Agora, em setembro, entrava de vez no mérito das desavenças entre o
presidente do Maranhão e o jornal de José Cândido. Para tanto, fazendo uso de informações
obtidas mediante cartas recém-chegadas do Maranhão, dedicou-se a rebater pontos específicos
das Proclamações de Costa Pinto e do Conde de Escragnolle, que foram proferidas,
respectivamente, em 10 e 12 de junho. Não custa lembrar que o contexto específico em que
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aquelas proclamações foram divulgadas foi o segundo julgamento de José Cândido, sob
acusação de ter abusado da liberdade de imprensa em virtude do suplemento ao nº 28. O Júri,
estabelecido no dia 10, considerou José Cândido inocente das acusações.
A Aurora sustenta, na sua narrativa, a necessidade de imediata intervenção por parte
do governo, sob riscos de que a “loucura” do presidente da província, levasse todo o
Maranhão a sofrer “tristes consequências”. A distância, posto que “longe das Corte, longe do
Imperador, longe da Assembleia”, não permitia aos redatores da Aurora afirmar se enquanto
escreviam, o Maranhão já estava vendo correr o “sangue brasileiro”, por isso, se fazia
necessário que o Ministério não perdesse tempo em apresentar uma pronta solução que
removesse a “posição desagradável em que estão colocados aqueles membros da Família
Brasileira” (AURORA FLUMINENSE, nº 88, 05/09/1828, p. 366).
Para além dos “caprichos” e das “imaginações” próprias da “loucura” de Costa Pinto,
o jornal apontava uma vontade deliberada de atacar as normas constitucionais, na medida em
que, sob o apoio de “homens da escola do absolutismo”, o presidente da província
movimentou todo o esforço possível para eliminar as “liberdades públicas”. Tanto a ausência
do termo “Constituição”, na proclamação de Costa Pinto, quanto a perseguição
desproporcional ao Farol Maranhense, foram percebidas como prova desse desprezo às
normas constitucionais (AURORA FLUMINENSE, nº 88, 05/09/1828, p. 366). No que se
refere especificamente ao Farol, a manifesta desproporcionalidade de forças estava manifesta
nas próprias palavras do presidente Costa Pinto quando limitou sua base de apoio a “meia
dúzia de malvados”. Na avaliação da Aurora, a composição das forças em disputa, por si só já
deveria servir como empecilho para que o governo mobilizasse, como mobilizou, todo o
esforço para impedir a livre manifestação da imprensa:
o Farol Maranhense [...], segundo eles dizem, é a causa dos males que se receiam, e
quem pretende reduzir a província à República; expelir os Europeus, &c. Da outra
parte, porém, achamos dois jornais escritos no sentido da facção dominante, os
proprietários, os lavradores, os negociantes, o governo civil e militar, e a força
armada, de que se lançou mão, para prevenir o rompimento da maldita conspiração
republicana (AURORA FLUMINENSE, nº 88, 05/09/1828, p. 366).

Uma vez apresentada a desproporcionalidade de forças, o jornal apresentou ainda os
argumentos utilizados para justificar as acusações e as perseguições ao Farol. Se a
composição dos grupos já deslegitimava as medidas tomadas pelo presidente do Maranhão, os
motivos eram ainda mais dignos de reprovação:
Que motivo há para temer? Observemos os sintomas que esse periódico
revolucionário oferece de incitar os povos à rebelião, e teremos – 1º um anúncio
satírico sobre um cãozinho perdido, com fita azul ao pescoço; - 2º um resumo das
notícias do Sul, extraindo da Aurora; - 3º um artigo contra o Comandante da
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Leopoldina; - 4º o nome de certo Jurado desfavorável ao Farol, escrito em letra
grifa, e entre duas mãozinhas; - 5º finalmente uma correspondência avulsa contra
Pedro José da Costa Barros, julgada com criminalidade pelo Conselho dos Jurados
no dia 11 de junho.
Tais são os indícios veementes de que se pretende fazer a República no Maranhão
[...] (AURORA FLUMINENSE, nº 88, 05/09/1828, p. 367).

Como se pode verificar, para a Aurora, as questões acima apresentadas eram provas
suficientes de que, no Maranhão, havia a constante ação das autoridades públicas de se
sobreporem à lei. Pensando os casos recentemente observados nas Províncias do Norte do
Brasil, havia, na avaliação dos redatores da Aurora, uma relação vantajosa para os “agentes
do governo” que, por inépcia ou maldade, imaginavam revoluções com o objetivo único de
arrolar seus desafetos entre os revoltosos para assim, colocar em ação seus desejos de
vinganças. Quando aquelas suspeitas resultavam na absolvição dos acusados, o dano já estava
feito e objetivo dos “políticos arbitrários” já alcançados, num processo em que “a justa
reparação” não acompanhava de perto a “injusta perseguição” (AURORA FLUMINENSE, nº
89, 10/09/1828, p. 372). Os “infelizes” habitantes do Maranhão mal tinham visto sair Costa
Barros, logo se viram diante de Costa Pinto. Trocaram os “sonhos de conspirações” do
primeiro por “novos sonhos” do segundo. De devassa em devassa, os direitos constitucionais
garantidos aos cidadãos, foram sendo atacados (AURORA FLUMINENSE, nº 88,
05/09/1828, p. 367).
Nesta análise, o governo de Costa Pinto é apresentado como que seguindo de perto os
“conselhos” de Costa Barros, quando se viu o uso de “intrigas”, “calúnias” e “furor” para
perseguir os “melhores brasileiros”, que têm se mantido em marcha de oposição contra “a
canalha inimiga da nossa independência”, representada pelo “Sr. Meirelles e companhia”
(AURORA FLUMINENSE, nº 89, 10/09/1828, p. 371). Desse modo, as rivalidades
envolvendo os dois partidos de oposição no Maranhão, em ano de 1828, são lidas como uma
sequência direta das iniciadas no bojo das lutas pela adesão à independência.
A questão, no entanto, não ficava resumida à figura dos presidentes da província e de o
governador militar. Segundo a Aurora, por trás de toda a longa onda de atendados à
Constituição que se repetia na província, havia razões outras, nascidas nos desejos de um
“partido mais formidável” do que se podia imaginar. Composto pelos mesmos sujeitos que há
pouco se levantam em oposição à adesão do Maranhão à Independência do Brasil, esse
partido “anti-independente”, vendo-se derrotado, adotou, nas palavras da Aurora, a estratégia
de convencer os recém-chegados presidentes da existência de “conspirações e temores” na
província. Agora, sua inclinação absolutista via renovar seu “espírito” à medida em que
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chegavam às províncias as notícias sobre os mais recentes acontecimentos políticos em
Portugal. A acusação tornou-se mais grave.
Para a Aurora, havia no Maranhão, “e talvez no Pará”, uma “facção miguelista” em
ação. O novo projeto tinha por objetivo restabelecer os laços daquelas duas províncias com
sua antiga metrópole, para enfim adotar o “sistema absoluto” como nova forma de governo.
Se, no início de sua narrativa, os abusos de Costa Pinto exigiam uma ação imediata do
governo imperial, agora, sob a ameaça miguelista, a Aurora reclamava remédios mais que
urgentes: “um bom, firme e honrado presidente” e um “Comandante militar que respeite a lei”
(AURORA FLUMINENSE, nº 88, 05/09/1828, p. 366-367).
A Aurora se valia de informações que tomava por verdadeiras, como entendia de fato
serem as que envolviam a atuação das autoridades do Maranhão – tanto o ex-presidente Costa
Barros, quanto o atual, Costa Pinto, e o Governador das Armas, Escragnolle –, para fazer
críveis, ou no mínimo dignas de uma ação imediata por parte dos ministros do Império,
“certos rumores” que davam conta de que no Maranhão já estava em execução o projeto de
“Miguelistas”. Esse plano de “recolonização” era alimentado pelo sonho dos mesmos sujeitos
que antes da independência do Brasil, tinham no “monopólio” comercial a “principal fonte da
sua riqueza”. Não se podia duvidar, aliás, que os “absolutistas da Europa” também já não
estivessem se movimentando no sentido “dominar alguma parte do Brasil”. Embora
escrevendo sempre no sentido de serem “rumores”, chamava atenção para os sinais da
possibilidade de serem verdadeiros aqueles intentos absolutistas. A perseguição ao Farol
Maranhense, “única folha liberal” da província, era uma questão importante naquela
conjectura.
Somado a tudo quanto já denunciava, destacava o perigo de se manter tão distante as
comunicações entre o Maranhão e a capital do Império. Àquela triste realidade que se
arrastava há tempos na província, somada à ameaça que se fazia presente, urgia a pronta ação
dos ministros. Não era aceitável, à Aurora, que se levassem de doze a dezesseis meses sem
que chegassem à Corte notícias do Maranhão, que de “terceira do império pelas suas
produções”, se via reduzida a “última pelo desprezo”. Justamente a província em que, dadas
as experiências passadas e as circunstâncias presentes – quando chegavam notícias de
Portugal a respeito dos ímpetos absolutistas de D. Miguel – os mesmos indivíduos que se
opuseram, mais firmemente, contra a adesão à independência do Brasil, estavam a cargo dos
“melhores empregos” e promoviam uma forte perseguição aos “brasileiros que tomaram sobre
seus ombros, ajudados só de seu patriotismo, a emancipação desta parte tão interessante do
nosso império” (AURORA FLUMINENSE, nº 89, 10/09/1828, p. 370).
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Ainda no mês de setembro de 1828, a Aurora seguiu na sua missão de provocar nos
ministros do império uma ação imediata em relação aos presidentes de províncias e
comandantes de armas do Norte do Brasil. A divulgação do ofício do Secretário da Câmara ao
ministro José Clemente Pereira, em que o primeiro comunicava, em 10 de setembro,
oficialmente, ao governo imperial sobre os Requerimentos abertos, naquela Casa Legislativa,
pelo Deputado Odorico Mendes e pelo Desembargador Manoel dos Santos Martins
Vellasques, deu maior fôlego à campanha daquele jornal. A denúncia contra Costa Pinto
girava em torno, especificamente, da abertura de cartas particulares que estavam no correio a
caminho da vila de Caxias, no interior da província.
Os redatores do periódico enfatizaram, mais uma vez, como o presidente do Maranhão
agia deliberadamente contra as normas constitucionais – neste caso, mais precisamente, ao
que estabelecia o § 27 do art. 179, da Constituição. Acaso havia naquele código de leis
alguma exceção à província do Maranhão? Deixava ao “alvedrio dos Presidentes a suspenção
deste Direito Civil?”. Estas questões foram apresentadas para, mais uma vez, sustentar aquele
que vinha sendo o ponto central da argumentação da Aurora para justificar uma mudança
imediata dos nomes que respondiam pelos governos das províncias situadas ao norte do
Brasil: os presidentes das províncias, tal qual “Pro-cônsules” e seus respectivos “Chefes
Militares”, estavam acostumados a “calcarem a Lei, contando com uma quase certa
impunidade” e assim, olhando menos para as “condições do nosso pacto político”,
consideravam boas e legais todas as medidas que podiam ser livremente praticadas no “tempo
do velho e saudoso absolutismo” (AURORA FLUMINENSE, nº 90, 12/09/1828, p. 375).
A tônica da narrativa ia se tornando cada vez mais incisiva. O texto jogava para os
Ministros a responsabilidade sobre qualquer problema maior que viesse a se estabelecer
naquela região do Brasil. O tempo havia chegado em que o Ministério havia de mostrar não
ter “conveniências” com aquelas autoridades e tampouco com o “flagelo” que impunham aos
“Brasileiros do Norte”:
[...] agora que circunstâncias delicadas reclamam da parte do Governo do Rio de
Janeiro a mais severa circunspecção, e que fatos ocorridos quase a um temo no
Ceará, no Maranhão, no Pará, mostram com evidência, em que mãos estão entregues
os destinos daqueles povos, e a necessidade que há de confiar o regime daquelas
províncias a homens alheios ao espírito de partido, a Brasileiros de coração, a
verdadeiros Constitucionais (AURORA FLUMINENSE, nº 90, 12/09/1828, p. 375376).

Não era mais tempo de palavras de reprovação desacompanhadas de ação. Já em outra
ocasião o jornal denunciou a “quase condescendência” dos ministros para com aquelas
autoridades. Agora, pedia que não se aplicassem “as iras paternais dos Ministros”. Era preciso
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que se adotassem providências enérgicas, para que os “fatos estejam em harmonia com as
palavras” e estas sejam sempre encaminhadas no sentido de garantir o fiel cumprimento das
normas constitucionais (AURORA FLUMINENSE, nº 90, 12/09/1828, p. 376). A ação
imediata do Ministério era aguardada. No que chamou de “apelo à sabedoria dos atuais
ministros”, rogava aos céus que promovessem uma “reforma geral” na chefia dos governos
Civil e Militar das províncias do norte, e que não tivessem arrependimentos por mandar,
àquelas províncias, “quase por acinte”, autoridade políticas “que mais aborrecem a
Constituição” (AURORA FLUMINENSE, nº 89, 10/09/1828, p. 371).
Talvez como resposta às muitas pressões, a aguardada “reforma geral” foi iniciada
ainda no mês de setembro. Entre os dias 17 e 22, o Imperador determinou mudanças nos
governos do Maranhão, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Pouco tempo antes, a Aurora
Fluminense, de 18 de agosto de 1828, já havia anunciado a substituição dos presidentes da
Bahia e do Piauí. Na ocasião, comentando a atuação de José Clemente à frente do ministério
responsável pelas substituições, afirmou que aquele Ministro ia “prosseguindo em salvar as
províncias das garras destes pro-cônsules, substituindo-os por cidadãos constitucionais,
probos e humanos, e as bênçãos do Brasil o acompanharão no seu ministério” (AURORA
FLUMINENSE, nº 80, 18/08/1828, p. 332). De fato, como registrou o Diário Fluminense, nº
76, 30 de setembro de 1828, d. Pedro, por carta imperial de 17 de setembro, mandou substituir
Costa Pinto por Cândido José de Araújo Viana na presidência do Maranhão. Curiosamente, o
mesmo Diário Fluminense, nº 73, em 26 de setembro de 1828, apresentou o documento que o
ministro José Clemente Pereira, em 16 de setembro de 1828, encaminhara a Costa Pinto
pedindo esclarecimentos sobre o conteúdo da representação feita pelo Deputado Odorico
Mendes e pelo Desembargador Manoel dos Santos Martins Velasques, que o acusavam de ter
mandado abrir cartas particulares e de se negar a entregar cópia da Ata do Conselho de 22 de
maio, data em que se teria tomado a decisão de abrir as referidas carta. Assim, além do pedido
de explicações, José Clemente Pereira manifestou ordens imperiais de que Costa Pinto
encaminhasse, ao ministério, cópia daquelas Atas. Como se vê, apenas um dia após aquelas
ordens imperiais, o Imperador determinou a substituição de Costa Pinto por Cândido José de
Araújo Viana na presidência do Maranhão. O que reforça nossa certeza de que a substituição
foi uma resposta imediata às acusações que chegavam à Corte contra Costa Pinto. Não custa
lembrar que em 5 de setembro a Aurora noticiou os atentados à Constituição e a ameaça
miguelista.
Enquanto as novas determinações não chegavam à província, no Rio de Janeiro os
debates se mantiveram intensos. Ainda em novembro de 1828, a Aurora lembrava que o
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presidente do Maranhão seguia à frente do governo daquela província, com tanta
arbitrariedade que já não se podia explicar, “senão como um gênero de mania ou frenesi”.
Denunciava, mais uma vez, a perseguição à liberdade de Imprensa, e passou a narrar,
detalhadamente, a forma como Costa Pinto e o Conde de Escragnolle colocaram em execução
o plano para por fim ao Farol Maranhense, “único periódico que proclamava as doutrinas
liberais”, bem como da ação “patriótica” de Odorico Mendes, que movido pelo seu “denotado
patriotismo” tentou publicar uma folha chamada “Despertador Constitucional”, mas que foi
impedido por ordens de Costa Pinto à tipografia que proibia qualquer publicação assinada por
Odorico, sob a justificativa de que sendo ele deputado não podia ser preso sem autorização da
Câmara dos Deputados (AURORA FLUMINENSE, nº 123, 28/11/1828, p. 509, 510). A cena
retratada por meio de notícias que chegavam de cartas e outros documentos vindos do
Maranhão é capaz de, em certa medida, nos trazer à memória outras duas ocasiões que já
destacamos aqui neste trabalho: a perseguição aos portugueses nos meses imediatamente após
a adesão e o cenário de perseguição promovido por Costa Barros contra os brasileiros.
Vejamos:
Um grande número de outros vexames e desatinos apontam as cartas daquela infeliz
província, como prisões arbitrárias; repetidas devassas com a frívola causal de
pasquins acintimente forjados; tudo dirigido a ter em terror os Constitucionais, e
renovas as perseguições contra aqueles que são mais notados pelas suas ideias livres
e espírito independente. Ao mesmo tempo que os inimigos do Brasil e dos seus foros
se reúnem em grandes magotes para em alta voz declamarem contra a Constituição,
contra os Deputados da Nação, e os objetos sagrados do nosso culto político, os bons
brasileiros nem são ousados a juntar-se três ou quatro, porque tudo lhes é imputado
crime; e não se fala se não em prisões, porão de navio e deportações; os nomes de
Constitucional, de Patriota, são um título de proscrição; quando as opiniões
contrárias asseguram a qualquer a proteção do governo, e plena licença para exercer
toda a sorte de violências (AURORA FLUMINENSE, nº 123, 28/11/1828, p. 510).

Essa conturbada situação que se verificava no Maranhão, província em que a
Constituição era “um nome vão”, devia despertar a atenção de todos os brasileiros, que unido
às leis constitucionais e a todos os direitos deviam vigiar, porque a suspensão de uma única
liberdade podia significar a ameaça a todas as outras: “rasgada a Constituição, os dois
precipícios extremos, ou do Despotismo, ou da Anarquia, se abrem para o Brasil”. Por fim,
antes de finalizar o artigo, lembrou mais uma vez que, em meio àquela situação vivida
naquela província, “a influência despótica dos agentes de D. Miguel parece pesar com todo o
seu peso sobre o desgraçado Maranhão” (AURORA FLUMINENSE, nº 123, 28/11/1828, p.
510).
Não obstante a Aurora tenha dado ânimo à possibilidade da existência de indivíduos
que flertavam com o ímpeto absolutista de D. Miguel, não foi o jornal fluminense quem deu
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início a essa discussão. No Farol, uma correspondência ainda de julho de 1828, apresentou os
primeiros argumentos em torno dessa denúncia. O “tatamba ofendido”, que assinava como
“patrício” de José Cândido, destacou alguns pontos importantes sobre o que se passava no
Maranhão nos meses que antecederam à suspensão do Farol. Primeiro, tal qual já observado
em outros momentos desse trabalho, apontava como parte de uma mesma narrativa a ideia de
revolução denunciada no governo de Costa Pinto e a que se fez durante o de Costa Barros:
“Sr. Redator, podemos estar persuadidos, sem dúvida alguma, de que esta nova revolução é
semelhante às dos tempos passados, quero dizer, às imaginárias e só filhas da cabeça de certos
sujeitos já a isso acostumados” (FAROL MARANHENSE, nº 45, 04/07/1828, p. 207). Em
segundo lugar, fez o paralelo entre os interesses por trás desses boatos e a ação dos
“sebastianistas”, termo que começara a ganhar força nos últimos meses do Farol. Agora, em
1828, volta à tona a ideia de que havia um interesse em fazer o Brasil regredir ao “antigo rifão
ou despotismo” que os “sebastianistas” estavam acostumados.
Veja-se que esse argumento casa com a ideia de um grupo que, se não pregava a ideia
de reunificação com Portugal – isso não se percebe nos escritos – pelo menos passa a
impressão de que ansiava por um governo que não se prendesse às normas legais. Esses
anseios, ao que parece, não necessariamente são direcionados ao próprio Imperador, como se
desejassem que ele fosse menos apegado à Constituição - apesar do texto de Costa Barros ter
dito isso expressamente, texto esse que já serviu de combustível para muita discussão – é
muito mais no sentido de denunciar que, no plano da vida local, na esfera política da
província, os mandatários, que nos últimos tempos estavam alinhados ao grupo adepto à
“causa portuguesa”, pudessem agir livremente sempre que precisassem se opor a qualquer
ação real ou imaginária por parte do grupo ligado à “causa brasileira”.
Por fim, a carta dizia ainda que, assim como nos tempos que antecederam à
independência do Brasil, os ódios se dirigiam àqueles mesmos brasileiros que lutaram pela
independência, sendo chamados de “revolucionários”. Essa afirmação constrói uma linha
direta entre os grupos do passado que eram opostos aos interesses do Brasil e os que agora são
apontados como “sebastianistas”. Ou seja, reforça a ideia de que continuavam a perseguir os
que, desde o momento pré-adesão, vinham dando provas de serem amantes do Brasil.
Como se pode ver, esse era o teor das narrativas de oposição a Costa Barros, que
circularam inclusive na Corte, e agora se repetiam no governo de Costa Pinto, mas com uma
diferença que precisa ser registrada: até o momento em que a carta foi publicada no Farol,
ainda em julho de 1828 – portanto, anterior à manobra que resultou na suspensão do Farol
Maranhense - não se fazia uma oposição abertamente declarada a Costa Pinto como se fez a
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Costa Barros, mesmo enquanto ele estava no poder. Se lá, Costa Barros era o “bachá”, o
mandão por traz da perseguição aos brasileiros, agora, em julho, as críticas recaíam muito
mais contra um suposto grupo de “sebastianistas”, “tios”, “corcundas”, “amantes do
despotismo” do que necessariamente sobre a pessoa de Costa Pinto. Depois de setembro,
como vimos, o tom das denúncias contra a pessoa de Costa Pinto foi tão elevado que,
computamos um peso importante de sua substituição à pressão feita por intermédio da
imprensa fluminense.
Na capital do Império, assim como acontecia no Maranhão, não foram apenas os
jornais de oposição a Costa Pinto que se manifestaram. O Jornal do Comércio, escrevendo já
após as deliberações imperiais que determinavam a substituição de Costa Pinto, também
entrou na discussão. O jornal faz uma defesa acalorada de Costa Pinto à frente do governo da
província do Maranhão. Insistia que aquele presidente não fizera outra coisa além de reunir
todos os meios possíveis para por fim a uma ameaça que real que se avolumava na província e
colocava em risco de morte o próprio sistema constitucional. Aqui, o periódico Farol
Maranhense e o Deputado Odorico Mendes foram apresentados como membros do mesmo
grupo de “canalhas” que, fingindo invocar os nomes de “Pátria e Constituição”, encontravam
nas intrigas e no “despotismo da imprensa” meios de fazer reviver os tempos das desgraças
que foram vividas naquela província. A decisão de fazer calar o Farol foi entendida como
acertada, posto que aquele periódico “longe de trabalhar para dirigir a opinião, melhorar o
espírito público, consolidar a tranquilidade e reunir os ânimos discorde, lidava tão somente
para dar a todos esses objetos uma oposta direção” (JORNAL DO COMÉRCIO, nº 354,
11/12/1828, p. 1). De modo detalhado, assim definiu a natureza dos escritos do Farol:
Miseráveis ideias, corruptoras expressões, frases envilecidas pela paixão, pela
ignorância, ou pelo interesse enchiam as mais das vezes as páginas insolentes desse
escrito façanhoso. Nele o péssimo era indicado como ótimo, o crime como virtude, a
mentira como verdade, a calúnia como gracejo, e a rebelião como dever. Esta licença
desbocada, que por nossa desgraça depara no Brasil imitadores de sobejo, tinha
subido no Maranhão ao último extremo (JORNAL DO COMÉRCIO, nº 354,
11/12/1828, p. 1).

No que tange especificamente à figura de Odorico Mendes, o jornal fala que “na
origem dos males” que assolavam a província, havia a ação decisiva de “homens [...] que
desamparando o posto que a honra e o dever lhes tinha assinalado, foram distantes dali
comprometer vergonhosamente a sua dignidade e o seu caráter”. Lembrou que a tentativa de
publicar o Despertador Constitucional foi uma tentativa de Odorico de fazer ressurgir o jornal
Farol Maranhense, que acabara de ser suprimido por Costa Pinto. Avalia que a decisão de
obstar o novo jornal de Odorico, embora pudesse ser questionada à luz do art. 179, § 4º, da
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Constituição – que versa sobre o direito dos cidadãos de “comunicar os seus pensamentos, por
palavras, escritos, e publicá-los pela Imprensa, sem dependência de censura” – devia ser
entendida sob a ótica de uma situação em que o presidente da província se via obrigado a agir
prontamente e “cortar o mal pela raiz” (JORNAL DO COMÉRCIO, nº 354, 11/12/1828, p. 1).
Como se pode verificar, a condescendência aos ataques à Constituição, diante de
circunstâncias específicas, não fora uma justificativa exclusiva dos jornais que circulavam na
distante província do Maranhão. Ali mesmo na Corte, o Jornal do Comércio relativizava a
imputação de crime à decisão de Costa Pinto e deixava “aos espíritos vertiginosos”, a
criminalização das decisões daquele presidente (JORNAL DO COMÉRCIO, nº 354,
11/12/1828, p. 1).
O autor do texto compõe uma narrativa que faz crer aos leitores um verdadeiro estado
de caos e desordens que havia tomado todo o espaço da província, do interior da Vila de
Pastos Bons, ao Campo de Perizes, chegando mesmo à capital, como se tudo fizesse parte de
um movimento anárquico e revolucionário composto não só por homens do Maranhão, mas
também por sujeitos “que tinham figurado nas anteriores revoluções do Ceará e Pernambuco”
(JORNAL DO COMÉRCIO, nº 354, 11/12/1828, p. 1). Mesmo que o recorte deste trabalho
não caminhe no sentido de analisar a extensão dessa denúncia, importa destacar que da leitura
de todas as edições dos jornais que circularam na província durante o governo de Costa Pinto,
não foi verificado nenhum indício desse caos, nem na capital, tampouco nas notícias vindas
do interior. Outrossim, há uma constante publicação de notícias falando sobre estar o interior
em sossego, como por exemplo em Caxias 276.
Somente em fevereiro de 1829, quando Costa Pinto não estava mais à frente do
governo do Maranhão, os boatos sobre denúncias de movimentos pró-república no interior do
Maranhão alcançaram a página do Farol, que retomara suas atividades, no final de janeiro de
1829, depois da posse do novo presidente. A notícia, apesar de ainda não plenamente
confirmada pelo jornal, era de que Costa Pinto havia denunciado ao Rio de Janeiro que em
Pastos Bons, os “republicanos traçavam lançar por terra o Sistema do Governo adotado por
toda a Nação”. José Cândido via naquelas denúncias uma ação planejada dos “amigos das
trevas”, que em publicações feitas no Diário Fluminense, Jornal do Comércio, em dezembro
276

Não obstante a ausência de notícias a este respeito nos periódicos da capital, alguns documentos localizados
na Biblioteca Nacional comprovam que, de fato, o governo monitorava, durante a presidência de Costa Pinto, as
denúncias sobre tal conspiração que estaria se formando no interior da Província. Esse “tecido de uma
conspiração” (JORNAL DO COMÉRCIO, nº 354, 11/12/1828, p. 1) que estava sendo tramado e que teve o
Distrito de Pastos Bons como lugar estratégico, foi depois objeto de debates na Câmara dos Deputados no Rio de
Janeiro e esteve presente também no processo criminal que Odorico Mendes moveu contra Costa Pinto, mesmo
depois de já destituído do governo da província.
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próximo passado, haviam criado o contexto perfeito para a chegada daquela denúncia. Diante
disso, o Farol considerava importante contradizer toda e qualquer acusação contra os
“defensores das públicas liberdades nesta província” (FAROL MARANHENSE, nº 65,
20/02/1829, p. 288). Ou seja, no entendimento de José Cândido, dizer que havia um
movimento republicano no Maranhão era tão somente a última demonstração de orgulho, um
“amor próprio muito mal intendido”, do ex-presidente, quando se percebeu iludido pelo
“partido” ao qual se associou quando chegou ao Maranhão. Explico. Segundo o Farol, à
época da chegada de Costa Pinto, havia dois partidos no Maranhão: “um pequeno, mas
poderoso pelas suas tramas e fortuna; outro maior e esmagado há longo tempo pela ambição
dos Presidentes e Comandantes Militares”. Mesmo sem ter dito, expressamente, que falava de
“portugueses” e “brasileiros”, a divisão dos partidos, tal qual foi apresentada, traça um brusco
corte social, revelado pelas riquezas materiais dos membros que compunham os tais partidos.
Parece-nos importante ressaltar que, embora o Farol tenha feito essa divisão, na prática,
ambos os partidos eram marcados pela heterogeneidade, sobretudo no que tange a questões de
poder econômico. Basta lembrar a fala de Costa Barros ao governo imperial quando justificou
a prisão dos que acusava que estarem tramando uma revolução.
Na narrativa do Farol, temos o redator acusando Costa Pinto de dar uma última
cartada depois de se ter percebido enganado pelo partido dos inimigos do Brasil, que na ânsia
de “entronizar o despotismo”, encontraram nas duas autoridades da província os meios para
tal. A Proclamação aos Maranhenses anunciou a revolução, pondo em expectativa “os
pacíficos habitantes” de São Luís. O que todos viram foram atos de ataque à liberdade de
imprensa e a “suspensão das formalidades da lei”, por parte das autoridades que comandavam
a província (p. 289). José Cândido não desenvolve qualquer debate mais complexo sobre a tal
revolução republicana de Pastos Bons. Mantem firme na convicção de tudo não passava de
uma estratégia, da “facção absolutista para denegrir os bons brasileiros e verdadeiros amantes
da CONSTITUIÇÃO” (FAROL MARANHENSE, nº 71, 13/03/1829, p. 315).
Pouco tempo após Cândido José de Araújo Viana ter assumido o governo do
Maranhão, a Aurora publicou uma edição que acabou por revelar alguns pontos interessantes
para se pensar o novo cenário político desenhado na província. Muitas dessas questões, no
entanto, estavam ainda intrinsicamente ligadas ao período imediatamente anterior à chegada
desse novo. Segundo informações chegadas por carta, o novo presidente estabeleceu, já de
início, um ar de normalidade à província. A libertação de José Cândido, que voltou a publicar
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o Farol, e o surgimento de um novo jornal liberal, o Despertador Constitucional277, eram
provas de que novos rumos se desenhavam na província.
Para completar, mesmo sem ter uma definição do resultado das eleições, dizia que
levantamentos iniciais davam conta da reeleição de Odorico Mendes e João Bráulio Muniz,
mas também apresentavam dois novos nomes: Antonio Pedro da Costa Ferreira e o
Desembargador Manoel dos Santos Martins Vellasques. Esse quadro dos deputados
maranhenses foi louvado pela Aurora, por razões que o próprio jornal indicou. Se Odorico e
João Bráulio Muniz eram já deputados “bem conhecidos por seu patriotismo, inabalável
coragem e opiniões ilustradas”, os dois novatos faziam parte do grupo mais alinhado à visão
de política partilhada pelo jornal. Sobre Costa Ferreira, lembrou que “se portou muito bem no
Conselho presidial, opondo-se aos desatinos do Ex-Presidente Costa Pinto”. Quanto ao
Desembargador Vellasques, lembrava que o fato de “não ter se bandeado com os lisonjeiros
do mesmo ex-Presidente”. Como se pode ver, o jornal visualiza neste nosso tempo a vitória do
grupo alinhado ao ideal de Brasil que ele próprio entendia como correto, em que o “raio de sol
da Constituição” começa a se fazer presente na “tão obscurecida e espezinhada província”
(AURORA FLUMINENSE, nº 180, 22/04/1829, p. 745).
Enquanto fazia uma breve observação sobre a continuação dos números da “rouca”
Minerva, que, nas palavras da Aurora, ainda suspirava pelos “bons dias das deportações, do
terror e das prisões ilegais”, o periódico fluminense tratou a respeito de uma reclamação feita
pela Minerva quando afirmou que “a canalha do Maranhão” estava espalhando boatos no Rio
de Janeiro com o intuito de “iludir o Ministério”, a Aurora se limitou a dizer que a “canalha”
era para a Minerva nada mais que os “brasileiros constitucionais”.
Se aos leitores do Rio de Janeiro aquela simples resposta à reclamação da Minerva
pode ter passado despercebido, quando se tem acesso ao corpo da reclamação publicada na
Minerva é possível verificar que o contexto geral está ligado àquela denúncia que a Aurora
fez de existir no Maranhão um grupo favorável aos projetos absolutistas de D. Miguel e ainda
a uma possível recolonização do Maranhão. A Aurora, como se vê, se abstém de tocar
novamente naquele assunto. Parece-nos que nessa deliberada decisão está contido o interesse
de não suscitar uma nova onda de desconfianças na agora nova fase que experimenta o
Maranhão. O novo cenário, com um novo presidente e com os novos deputados, não permitia
277

Este foi o jornal que Odorico tentou publicar, no Maranhão, logo após a suspensão do Farol, mas foi
impedido por Costa Pinto que, como vimos, proibiu a impressão de qualquer papel enviado por Odorico à
Tipografia Nacional, única existente na província. Como se sabe, Odorico acabou mandando publicar aquele
número na Tipografia Torres, no Rio de Janeiro. Embora se tenha, mesmo na historiografia mais recente, um
entendimento de que aquele foi o único número do jornal, temos razões para acreditar que pelo menos outros três
números tenham sido publicados, conforme registros feitos pela Minerva, nº 50, de 26 de fevereiro de 1829.
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à Aurora manter uma discussão que naquele momento não interessava mais. Todavia, essa
recusa pode revelar questões que somente uma pesquisa futura poderá apresentar melhores
respostas. O caminho a ser trabalhado pode, enfim, ajudar a entender a até que ponto a
denúncia da existência de um partido favorável a D. Miguel era de fato uma preocupação real
ou servira apenas como um boato que até certo momento serviu como elemento a mais para
dar força à oposição composta pelo grupo político mais alinhado à “causa brasileira”, e que,
uma vez completa a mudança do quadro político, tendo já cumprido o papel para a qual fora
traçada, já não servia mais e, em razão disso, podia ser simplesmente esquecida. Não temos
elementos para desenvolver agora essa hipótese, mas é uma questão importante para ser
pensada em trabalhos futuros.
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CONCLUSÃO

Os anos que se seguiram ao 28 de julho de 1823, no Maranhão, foram marcados por
sucessivos momentos de agitação. Da necessidade imediata de se estabelecer uma nova
ordem, agora brasileira, numa província marcada, ao longo de sua história, por uma relação
íntima com Portugal, o jogo da política local foi vivido dentro de uma trama onde o “ser
português” e o “ser brasileiro” estavam em processo de definição. Nesse sentido, entende-se
que, embora a temática antilusitana constituísse o pano de fundo das agitações políticas
vividas no Maranhão, interesses imediatos ligados a questões práticas do cotidiano da
província, como, por exemplo, as disputas em torno dos poderes civil e militar e o acesso a
empregos públicos, colocavam em evidência o que chamei de “plasticidade dos significados”
que os termos “brasileiro” e “português” possuíam naquele momento. Como se viu ainda no
primeiro capítulo foram inúmeros os casos em que, durante a atuação da Comissão Mista
Brasil-Portugal - criada em virtude do Tratado de Paz e Aliança, de 29 de agosto de 1825, e
foi responsável por julgar os processos referentes aos sequestros de bens -, alguns
reclamantes, mesmo se dizendo brasileiros, foram julgados como sendo portugueses.
Desde o governo de Miguel Bruce, passando pelos de Manuel Lobo e Costa Pinto, os
lados em oposição disputavam, sobretudo a partir da imprensa, a narrativa da “verdade” sobre
o que se sucedia na província. Naquele contexto, as narrativas caminhavam no sentido de
marcar quem eram esses grupos. De um lado, a definição era tida como óbvia: “brasileiros” x
“portugueses”. Eram os “verdadeiros súditos” do Imperador e, portanto, filhos do Brasil,
contra os europeus. Aqueles que, fingindo ser fiéis a d. Pedro e ao sistema constitucional,
flertavam com o despotismo; do outro lado, os grupos rivais eram “brasileiros natos” x
“brasileiros pela Constituição”. Aqui, o cuidado com as generalizações se fazia mais presente.
Os “brasileiros pela constituição” estabeleciam uma divisão entre os nascidos no Brasil, visto
que atribuíam a uma parcela de “revolucionários”, às vezes “republicanos” e defensores da
“democracia”, a disfarçada fidelidade ao Imperador.
Para nós, não obstante as imputações feitas de um ao outro, os grupos, heterogêneos
em sua composição, tanto do aspecto financeiro quanto do local de nascimento, se opunham
pelas causas a que estavam vinculados. Por isso insisto que, para além de interesses
específicos do jogo político provincial, havia questões práticas da vida cotidiana, portanto,
havia duas causas em oposição: a “causa brasileira” e a “causa portuguesa”. Deste modo,
partindo da ideia de culturas políticas pensadas por Sirinelli, entendo que os indivíduos
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vinculados a uma ou outra causa, associavam-se também a uma determinada cultura política,
compartilhando, assim, visões comuns do passado, do presente e do futuro. Foi a partir daí
que caminhei na compreensão de que, no âmbito das disputas travadas na província,
sobretudo por meio de impressos que circularam no Maranhão, no Rio de Janeiro e em
Portugal, havia dois passados diferentemente vistos pelos partidários da "causa/cultura
política portuguesa" e da "causa/cultura política brasileira". Um passado distante, que
remontava aos tempos coloniais, e um passado mais recente, que ocorre a partir da
Independência do Brasil. Nessa discussão, em que as suas diferentes percepções do presente
estão diretamente ligadas (numa relação de troca) às diferentes leituras desses passados que,
ao mesmo tempo, contribuem fortemente para o modo como projetam o futuro. Para nós,
pareceu fundamental, a fim de compreender o processo de construção da cidadania brasileira,
entender como se dava esse movimento de definição e posterior negação do “ser português”.
Aqui, a atuação de Odorico Mendes, à frente do Argos da Lei, e de García de Abranches, com
o Censor, as diferentes formas de se pensar as experiências vividas na província foram
devidamente representadas. O primeiro, como vimos, aliado dos “brasileiros”, enquanto que o
segundo, dos “portugueses”.
Ao longo desta discussão, busquei mostrar como os debates em torno da definição da
cidadania estavam diretamente vinculados à questão dos direitos do cidadão e, por
conseguinte, à aceitação e reconhecimento da Constituição com lei máxima da nova nação.
Em razão disso, entendo que na centralidade dos debates, estavam a maneiras como os dois
grupos pensavam Constituição. As ações que, num primeiro momento, implicaram
diretamente no sequestro de bens dos “portugueses”, nas demissões, nas deportações, nos
roubos, lustros e espancamentos e as que, depois, envolveram prisões e envios de
“brasileiros” para o Rio de Janeiro, todas elas gravitaram em torno da forma como a
Constituição era pensada do ponto teórico e prático.
Diretamente vinculadas à sucessão dos governos na província, os partidários das
causas “brasileira” e “portuguesa” pensaram as questões ligadas à Constituição
convenientemente ao período em que os presidentes da província e o governo das armas
estavam mais alinhados a um ou outro grupo. Por isso, nos primeiros momentos do pósadesão, temos o grupo vinculado à “causa portuguesa” reclamando a necessidade de que as
normas constitucionais fossem cumpridas na província, enquanto os “brasileiros” falavam de
se observar a particularidade do momento político. Pouco tempo depois, já na instância dos
governos de Costa Barros e Costa Pinto, entendidos como mais favoráveis aos “portugueses”,
foi observada uma inversão nas narrativas em torno do apego às regras constitucionais. Nesse
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novo contexto, os “brasileiros” tornaram-se acusadores dos atropelos cometidos à
Constituição.
Como vimos, foi no ápice dos debates em torno das ações dos presidentes de província
e do governador das armas que entraram em choque percepções distintas acerca da
necessidade ou não de se observar o fiel cumprimento das normas legais estabelecidas pela
Constituição. As denúncias feitas no âmbito da imprensa maranhense circulavam também
pela Corte, de onde, não obstante a dificuldade de comunicação, chegavam novos elementos
para alimentar os debates. Nesse sentido, a figura de Odorico Mendes, como deputado pelo
Maranhão e por sua participação junto ao Astrea, foi identificada como um dos elementos
mais importantes para se pensar o jogo político na província. Se durante o governo de Costa
Barros as intervenções feitas no âmbito do plenário da Câmara Legislativa deram aos aliados
“brasileiros” uma expressiva força na construção da narrativa antilusitana, a posterior
permanência em São Luís, já durante o governo de Costa Pinto alimentou, a nosso ver, os
ânimos do José Cândido, redator do Farol Maranhense, durante os embates com o
“português/brasileiro pela constituição”, João Crispim, redator da Bandurra.
Para nós, a percepção de que Odorico representava ganhos para a “causa brasileira”, a
partir de sua atuação tanto na política representativa quanto nas atividades impressas, era
evidente para o outro lado em disputa. Foi possível ver o quanto João Crispim se dedicou a
desqualificar a atuação de Odorico Mendes como deputado, pregando a necessidade de novos
eleitos, ao mesmo tempo em que combatia os escritos do Farol e de Astrea, chamada muitas
vezes de “Astrea Mendes”. As reações ao resultado das eleições para a composição da
segunda legislatura deixaram evidente como a questão do “ser português” e “ser brasileiro”
permanecia viva ainda na passagem de 1828 para 1829. Aqui, imprensa, eleições, direitos e
identidade nacional foram identificados como elementos de uma mesma trama.
Como pano de fundo de uma discussão mais ampla em torno dessas questões, outro
elemento importante foi a temática da liberdade de imprensa e dos abusos cometidos contra a
lei que regulamentava essa atividade. Como alimento para essa discussão, entraram em cena
as acusações mútuas de infidelidade ao Imperador e ao sistema adotado no Brasil. Do lado
dos “brasileiros” a acusação era de que os “portugueses” ainda não haviam aceitado de forma
plena o fato de que o Brasil, liberto do jugo de sua antiga metrópole, experimentava um novo
sistema que tinha por base uma Constituição e um Imperador constitucional. Por isso, as
ações despóticas das autoridades maiores da província eram, nessa linha de argumentação, um
regozijo para os portugueses amantes do absolutismo. É nesse ponto que se iniciam,
sobretudo na imprensa fluminense, as acusações de que havia um partido miguelista em ação
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no Maranhão que projetava até mesmo a reunificação da província a Portugal. Por outro lado,
para os “portugueses”, o que se encontrava de maneira velada no discurso dos “brasileiros”,
representados pelos jornais a que estavam associados, tanto no Maranhão quanto no Rio de
Janeiro, era o desejo de ver proclamado no Brasil projetos democráticos e republicanos.
Para nós, nem uma coisa nem outra. Pelo que se percebeu durante essa pesquisa, as
acusações mútuas eram estratégias retóricas, parte de um estilo próprio de argumentação que
marcou o jeito de se fazer imprensa no início de século XIX, que revelavam uma relação
muito íntima entre fazer valer seus argumentos ao passo em que se desqualificava o do seu
adversário. Assim, parece que, não obstante a possibilidade de existirem pessoas que de fato
fossem inclinadas a projetos de república, democracia, absolutismo ou coisas do tipo - até
porque aquele ainda era um momento de definição dos rumos políticos do recémindependente Brasil e estes mesmos conceitos eram percebidos de modo diferente pelos atores
políticos -, não havia, declaradamente, em nenhuma das muitas edições dos jornais
pesquisados, qualquer indicação de que fossem contrários ao Imperador ou mesmo ao sistema
monárquico-constitucional. Aqui, as “sonhadas revoluções”, mais do que deliberadas
invenções de Costa Barros e Costa Pinto, serviram aos projetos do grupo político associado a
estes dois presidentes.
Do “periódico do governo” Argos da Lei à deportação do Censor, nos tempos de
Manuel Telles da Silva Lobo, passando pelas tentativas de fazer calar o Farol Maranhense, já
no governo de Costa Pinto, neste trabalho, ficou demonstrado que a maneira como os
impressos eram vistos pelos presidentes em exercício dependia muito da vinculação ou não
daquelas autoridades à “causa” defendida pelo jornal.
Em razão disso, insisto, ao passo que questões mais amplas em torno do Brasil
estavam em discussão, algumas delas feitas até tardiamente no âmbito da imprensa
maranhense - como o caso das indenizações pelas perdas e danos sofridos durante as guerras
pela independência, que, em termos legais, foram resolvidas pelo acordo firmado entre o
Imperador do Brasil e seu pai o Rei de Portugal, desde 1825, mas ainda estavam em discussão
na passagem de 1827 para 1828 – questões práticas do dia-a-dia estavam postas à mesa. Por
isso, João Crispim insistia na necessidade de que o Brasil cumprisse com os termos dos
acordos firmados. Esse ponto era central para as relações políticas, sociais e econômicas no
Maranhão, onde os direitos constitucionais dos “brasileiros nascidos na Europa”, volta e meia,
eram ameaçados.
Dito isso, antes de concluir essas considerações finais, para não ficar restrito aos
resultados alcançados durante a nossa pesquisa, considero importante destacar algumas
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possibilidades de avanços sobre as temáticas discutidas. A título de incentivo a pesquisas
futuras, para além da indicação que fiz na parte final do terceiro capítulo, apresento pelo
menos mais uma possibilidade. Esta caminha a partir do entendimento de que, não obstante os
usos retóricos do discurso antilusitano na imprensa maranhense e fluminense, situações do
dia-a-dia precisavam ser resolvidas, como por exemplo, o fato de que muitos europeus,
espontaneamente ou forçados a isso, deixaram a província, no correr dos anos de 1823 e 1824
em direção a Portugal. Nesse quesito, cabe registrar que enquanto os pedidos de passaporte
encontrados nas documentações do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa possibilitam a
análise do perfil dos que pediram passaportes para se deslocarem de Portugal em direção ao
Maranhão, no sentido inverso a falta de documentação não nos permitiu avançar na análise
dos que saíram rumo à Europa. A título de informação, só no ano de 1823, após o 28 de julho,
das seis embarcações que saíram do Maranhão, em apenas duas delas, as Galeras Conde de
Cavalleiros e Constituição, havia um total de 381 pessoas deixando a província. Enquanto na
primeira os 179 passageiros eram passageiros das tropas portuguesas que foram destituídas
por Cochrane, na segunda, apenas 53 dos 202 passageiros eram militares. Ou seja, pelo menos
149 eram civis que deixaram o Maranhão em direção a Portugal (Gazeta de Lisboa, nº 245,
16/10/1826). Já em 1824, das 14 embarcações que fizeram o mesmo percurso, o total de
passageiros registrados em 9 delas foi de 158 pessoas 278.
Questões como quem eram essas pessoas, se partiram levando consigo os familiares, à
quais atividades laborais estavam associados, ou se eram nascidas no Brasil ou em Portugal,
ou ainda se eram de filhos de outras nações, são perguntas que ficam em aberto, mas que
revelam um lapso de informações que precisam ser apurados em pesquisas futuras. Os poucos
registros encontrados no Arquivo Público do Estado do Maranhão, longe de apresentarem
dados que possibilitem respostas para essas perguntas, apresentam informações importantes,
mas que apenas confirmam essa necessidade de que novos estudos sejam realizados. Dos
poucos pedidos de passaportes registrados, pode-se apurar que, depois de proclamada a
Independência, alguns passaportes foram passados mesmo sem indicar a embarcação.
Tomando por base os documentos do Arquivo Ultramarino de Lisboa, vê-se que o normal era
que esses pedidos indicassem em qual embarcação o suplicante pretendia fazer viagem. De
todo modo, alguns deles indicavam que sairiam para Portugal com escala pela Inglaterra,
como no caso do Cônego Francisco da Mãe dos Homens Carvalho, que recebeu passaporte
278
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em 7 de agosto de 1823 para partir com escala na Inglaterra ou na França, “em qualquer
embarcação que lhe convier”, atestando aqui a necessidade de sair a qualquer custo 279. De
modo semelhante, Antonio Maques da Costa Soares, o ex-redator do periódico “português” o
Conciliador, recebeu para se transportar para Portugal, “ou diretamente ou com escala pela
Inglaterra”280. Curiosamente, poucos dias depois, voltaria a solicitar passaporte desta vez
diretamente para Inglaterra, em 26 daquele mesmo mês de agosto 281. Outro caso importante
foi o de Luis Gomes Ferreira, que em 20 de agosto recebeu passaporte para se retirar para
Pernambuco, com escala pelo Rio de Janeiro, levando em sua companhia a sua mulher, um
criado inglês, 2 mulatas e 6 negros 282. Já no dia 3 de setembro um novo passaporte foi emitido
para a América inglesa, desta vez em companhia apenas de sua mulher, o seu criado inglês de
nome Thomas e uma mulata 283.
Esses casos revelam que o estado de incertezas que tomou da província nos dias
imediatamente posteriores à adesão exigia dos suplicantes rápidas tomadas de decisão.
Pediam-se passaportes mesmo sem embarcação, data de saída ou destinos pré-definidos.
Embora para alguns o objetivo fosse chegar a Portugal, num contexto de guerra declarada que
dificultava a livre circulação de embarcações ligando os portos de São Luís ao de sua, agora,
antiga metrópole, a opção mais segura era tentar partir em direção à Inglaterra que, como
vimos no primeiro capítulo deste trabalho, tornou-se o canal para que as novidades sobre a
província chegassem a Lisboa e a outras partes do reino. A manutenção das relações
comerciais entre os portos do Maranhão e da Inglaterra facilitavam essa circulação.
De repente, seguir o dinheiro, pode ser a chave para uma discussão muito profícua.
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autorização para se dirigir à província do Maranhão, a qual foi obrigado a abandonar, com o
fim de resolver alguns assuntos de família e negócios. [ant.] 5 de novembro de 1823.
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REQUERIMENTO do capitão Joaquim José da Silva ao rei D. João VI, solicitando que lhe
sejam pagas as gratificações habituais relativas à viagem que teve que fazer do Maranhão para
Lisboa devido ao estado de instabilidade que se vivia naquela província. Lisboa, 10 de
dezembro de 1823. CU_009, Cx. 176, D. 12764.
OFÍCIO de Francisco Antero de Miranda para o ministro da Guerra e Marinha, conde da
Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte Real, sobre a chegada do bergantim português São
José Bela Aliança, com carregamentos de arroz e algodão, e com notícias da cidade do
Maranhão relativas às desordens ali promovidas contra tudo o que fosse europeu. São João da
Foz – Porto, 13 de fevereiro de 1824. CU_009, Cx. 177, D. 12777.
DECLARAÇÃO do negociante João Ventura Rodrigues, declarando que o navio
Constitucional, de que era proprietário, foi aprisionado no Maranhão pelo comandante Lord
Cochrane, e, posteriormente, vendido. Lisboa, 3 de março de 1824. CU_009, Cx. 177, D.
12785.

OFÍCIO do oficial maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, José Barreto
Gomes, para o secretário de estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde de Subserra,
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Manuel Inácio Pamplona Corte Real, sobre a partida do capitão do navio Imperador
Alexandre para o Maranhão. Lisboa, 20 de março de 1824. CU_009, Cx. 177, D. 12788.
OFÍCIO de Francisco António de Miranda para o ministro da Guerra e Marinha, conde de
Subserra, Manuel Inácio Pamplona de Corte Real, acusando a chegada do bergantim norteamericano Hopes Delight vindo do Maranhão, trazendo produtos coloniais e passageiros.
Informa sobre a prisão do governo cível e posterior prisão do governo militar do Maranhão.
Remete a lista dos navios que se encontram fundeados no rio Douro, prontos a seguir viagem
para o Maranhão. S. João da Foz do Douro – Porto, 30 de abril de 1824. CU_009, Cx. 177, D.
12794.
REQUERIMENTO do alferes da 1a companhia do 1o Regimento de Milícias da vila de
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Manuel Inácio Pamplona Corte Real, para o bergantim Gratidão ir ao Maranhão. Lisboa, 10
de julho de 1824. CU_009, Cx. 177, D. 12803.
REQUERIMENTO do mestre Joaquim Martins dos Santos ao rei D. João VI, pedindo
passaporte para o brigue escuna Maria ir ao Maranhão. [post.] 23 de julho de 1824. CU_009,
Cx. 177, D. 12808.
DECLARAÇÃO do secretário da Junta do Comércio, José António Gonçalves, de que
Manuel Pinto dos Santos é mestre e senhorio do brigue escuna Dido. Lisboa, 28 de julho de
1824. CU_009, Cx. 177, D. 12810.
OFÍCIO do capitão-tenente Francisco de Selma Freire Garção para o ministro da Guerra,
conde de Subserra, sobre o requerimento do proprietário da Galera Constitucional, João
Ventura Rodrigues, que solicita se lhe paguem a carne salgada fornecida aos prisioneiros
transportados na referida galera. Lisboa, 8 de agosto de 1824. CU_009, Cx. 177, D. 12817.
LEMBRETE de José Maria Tréner sobre o requerimento do tenente-coronel do 2º Regimento
de Índios de Milícias da capitania do Maranhão, José Joaquim de Carvalho e Aragão, de onde
foi demitido, solicitando o pagamento do seu soldo. Lisboa, 22 de outubro de 1824. CU_009,
Cx. 177, D. 12835.
OFÍCIO do governador das Armas, marquês de Angela, D. João de Noronha Camões de
Albuquerque Sousa Moniz, em 25 de outubro de 1824, para o ministro da Guerra, conde de
Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte Real, sobre o prospecto de subscrição a favor dos
emigrados do Brasil. Tavira, 25 de outubro de 1824. CU_009, Cx. 177, D. 12837.
REQUERIMENTO do mestre Joaquim Gonçalves Maia ao rei D. João VI, pedindo passaporte
para o bergantim Joaninha ir ao Maranhão. [ant.] 25 de outubro de 1824. CU_009, Cx. 177,
D. 12836.
OFÍCIO de Francisco António de Gouveia Ferraz de Miranda para o secretário de estado dos
Negócios da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres, sobre as notícias fornecidas
pelo mestre do bergantim português Bela Escolha, vindo do Maranhão, relativamente às
movimentações do general Cochrane e do general Lima, (sic) na defesa da província do
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Maranhão. S. João da Foz do Douro – Porto, 27 de março de 1825. CU_009, Cx. 177, D.
12855.
REQUERIMENTO do mestre Teodoro Jansen de Lemos ao rei D. João VI, pedindo
passaporte para o bergantim Amizade ir a Gibraltar e ao Maranhão. [post.] 30 de maio de
1825. CU_009, Cx. 178, D. 12867.
REQUERIMENTO de Joaquim José de Carvalho ao rei D. João VI, solicitando auxílio
monetário para o seu deslocamento ao Rio de Janeiro, atendendo às dificuldades por que tem
passado. [ant] 26 de julho de 1825. CU_009, Cx. 178, D. 12888.
REQUERIMENTO de Agostinho José da Cunha ao rei D. João VI, solicitando a interferência
régia, através de aviso que ordenasse à Comissão dos Emigrantes do Brasil a concessão ao
requerente do pagamento para as suas vestimentas. Lisboa, 4 de agosto de 1825. CU_009, Cx.
178, D. 12890.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro IV, sobre o requerimento de José Luís
Goarmon, no qual solicita que lhe seja entregue a patente de confirmação no posto de alferes
de Milícias da vila de Caxias. Lisboa, 17 de maio de 1826. CU_009, Cx. 178, D. 12945.
OFÍCIO do capitão de mar e guerra Francisco de Salema Garção para o ministro e secretário
de estado da guerra, conde de Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte Real, remetendo
relação circunstanciada de todo o serviço que prestou no brigue Infante D. Miguel. Refere,
ainda, aos distúrbios políticos que ocorreram na província do Maranhão. Lisboa, 13 de
outubro de 1826. CU_009, Cx. 176, D. 12731.
Catálogo dos manuscritos avulsos relativos à capitania do Rio de Janeiro existentes no
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa:
REQUERIMENTO de Agostinho José da Cunha, emigrado do Maranhão, ao imperador do
Brasil [D. Pedro I], solicitando que a comissão dos emigrados lhe dê uma quantia suficiente
para pagar a passagem para o Rio de Janeiro. Lisboa, 5 de abril de 1826. CU_017, Cx. 295, D.
20951.
b) Arquivo Histórico Militar – Lisboa, Portugal.
Ofício de Francisco António de Miranda para o Conde de Subserra sobre a chegada ao Porto
de São João da Foz do Bergantim 'RESOLUTION' do Maranhão, relatando notícias daquela
Cidade, PT-AHM-DIV-1-18-092-32. Disponível em:
https://arqhist.exercito.pt/details?id=185851&ht=PT-AHM-DIV-1-18-092-32. Acesso em 15
de dezembro de 2014.
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c) Arquivo Nacional – RJ
Coleções/Fundos:
Diversos
Autos de Juramento e Posse da Junta Provisória do Governo da Província do Maranhão, eleita
em 15 de fevereiro de 1822, CX. 741, A, 1, 3.
Carta de Cochrane a José Bonifácio, em 1º de outubro de 1823, CX. 741 A, 1, 3.
Correspondência “Secreta e Confidencial” de Cochrane, de 14 de agosto de 1823,
encaminhada a José Bonifácio, CX. 741 A, 1, 3.
Ofício de Cochrane a José Bonifácio, “Chief Secretary of State”, em 20 de agosto de 1823,
CX. 741 A,1,3.
Ofício de Cochrane a José Bonifácio, em 21 de agosto de 1823, CX. 741 A,1,3.
Ofício de Cochrane à Junta do governo, em 16 de setembro de 1823, sobre as medidas
extremas que tomaria caso a perseguição aos portugueses continuassem. Arquivo Nacional,
Coleção Diversos, Caixa 741, A, 1, 3.
Proclamação de Cochrane, de 16 de setembro de 1823, ameaçava adotar medidas extremas
caso a perseguição aos portugueses continuassem, CX. 741, A, 1, 3.
Série Interior – Negócios de Províncias e Estados
Ata da Reunião do Conselho Militar da Província do Maranhão, de 29 de março de 1824,
IJJ9/553.
Ata da Câmara Geral de 5 de Abril de 1824, IJJ9-553.
Ofício da Junta do Governo para o ministro e secretário dos Negócios da Justiça, José da
Silva Carvalho, em 12 de abril de 1823, comunica a descoberta de uma conspiração para
proclamar a independência no Maranhão, IJJ9 552
Ofício do presidente da junta provisória do governo civil a José da Silva Carvalho, em 12 de
abril de 1823, com informações sobre os acontecimentos ocorridos no período das lutas pela
independência, IJJ9 552.
Ofício de Agostinho Antônio de Faria a Lorde Cochrane, em 27 de julho de 1823, solicita que
após a independência seja garantida a propriedade e a segurança de todos, inclusive dos que
se posicionaram contrários à causa, IJJ9 552.
Ofício de João José de Morais Cid, Administrador da Alfândega, à Junta do Governo, em 26
de agosto de 1823, denuncia os abusos cometidos por aliados de Cochrane, IJJ9-552.
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Ofício da Junta Administrativa do Maranhão ao governo imperial, em 26 de Agosto de 1823,
sobre a necessidade da demissão dos portugueses que ocupavam empregos públicos civis e
militares. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9-552.
Ofício de Cochrane a Junta do Governo, em 28 de agosto de 1823, acusa seu estranhamento
em relação às reclamações contra a apreensão dos bens pertencentes aos portugueses que
estavam na Europa, IJJ9-552.
Ofício de João José de Morais Cid à Junta do Governo, em 28 de agosto de 1823, deixa à
disposição seu cargo de Administrador da Alfândega. Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9552.
Ofício de João José de Morais Cid, Administrador da Alfândega, à Junta do Governo, em 2 de
setembro de 1823, trata sobre a carga de algodão a ser enviada para o Rio de Janeiro , IJJ9552.
Ofício de João José de Morais Cid à Junta do Governo, em 5 de outubro de 1823, denuncia os
desmandos na Alfândega cometidos por Mr. Henrique Dean, IJJ9 552.
Ofício da Junta do Governo a D. Pedro, em 24 de outubro de 1823, narra de maneira
detalhada os fatos que precederam a adesão do Maranhão à Independência e da demissão dos
portugueses depois de jurado o novo sistema, IJJ9-552.
Ofício da Junta do Governo a D. Pedro, em 24 de outubro de 1823, fala da necessidade de
diminuir a influência dos europeus, IJJ9-552.
Ofício do Governo Provisório, em 19 de maio de 1824, ao Ministro e Secretário do Estado
dos Negócios do Império João Severiano Maciel da Costa comunicando os acontecimentos
ligados ao retorno de José Felix Burgos ao cargo de Governador das Armas, IJJ9-553.
Ofício do Governo Provisório para o Ministro e Secretário do Estado dos Negócios do
Império, em 21 de maio de 1824, relata os efeitos dos boatos de uma invasão portuguesa.
Arquivo Nacional, Série Interior, IJJ9 553.
Ofício da Junta Expedicionária aos Membros do Governo da Província do Maranhão em 5 de
julho de 1824, comunica que sua marcha é contra um governo despótico e não contra as
pessoas e suas propriedades, IJJ9-534.
Ofício de Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce, Presidente do Governo Provisório, ao
Imperador, em 19 de outubro de 1824, comunica os fatos que se sucederam depois que ele e
os demais membros da Junta foram restabelecidos ao poder, IJJ9-553.
Oficio de Bruce a Cochrane, em 5 de dezembro de 1824, em resposta ao que lhe foi enviado
no dia anterior, quando este dizia ter sido procurado por muitos dos principais habitantes de
São Luís, solicitando que fosse convocada uma Câmara Geral. Arquivo Nacional, Série
Interior, IJJ9-534.
Proclamação, de 25 de dezembro de 1824, em que Cochrane comunica a substituição de
Bruce do cargo de presidente e nomeia Manoel Telles da Silva Lobo como Presidente
interino, IJJ9-553. (cópia datilografada)

328

Ofício de Manuel Teles da Silva Lobo ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do
Império, José Severiano Maciel da Costa, em 31 de dezembro de 1824, apresenta explicações
sobre o atraso nas eleições, IJJ9-553.
Oficio de Manuel Telles da Silva Lobo a João Severiano Maciel da Costa, em 31 de dezembro
de 1825, comunica a chegada do Marquês do Maranhão, Lord Cochrane, IJJ9-553.
Proclamação de Manuel Telles da Silva Lobo, em 27 de janeiro de 1825, em que pede aos
cidadãos que esqueçam as vinganças pessoais e deixem que a justiça encontre os criminosos,
IJJ9-553.
Ofício de Manuel Telles da Silva Lobo a Estevão Ribeiro de Resende, de 4 de junho de 1825,
em que comunica a ordem de deportação de Garcia Abranches, IJJ9-553.
Ofício de Patrício José Almeida e Silva, de 29 de julho de 1825, em resposta à Portaria que
ordenava a suspensão do sequestro dos bens do Padre Tezinho, IJJ9-553.
Ofício do Secretário do Governo do Maranhão, Joaquim Ferreira França, em 29 de julho de
1825, comunica ao ministro Estevão Ribeiro de Resende, a sucessão dos fatos que marcaram
a saída de Manuel Teles da Silva Lobo e sua consequente substituição pelo vice-presidente
Patrício José de Almeida e Silva, IJJ9-555.
Ofício da Controladoria da Fazenda Nacional do Maranhão, em 17 de setembro de 1825,
informando sobre a situação de alguns ex-empregados públicos que, desde março de 1825
vinham recebendo metade do antigo ordenado, IJJ9-553.
Ofício de Pedro José da Costa Barros, 26 de Setembro de 1825, comunica as primeiras
impressões após sua chegada ao Maranhão, IJJ9-553.
Requerimento de Manoel José de Mello ao Imperador, em que solicita ser reintegrado ao
cargo de Administrador dos Correios, IJJ9-553.
Requerimento de Antônio José Saturnino das Mercês solicitando ser reintegrado ao cargo de
Tesoureiro Geral da Junta da Fazenda, IJJ9-552.
Requerimento de Antônio José Saturnino das Mercês, em que mais uma vez solicita ser
reintegrado ao cargo de Tesoureiro Geral da Junta da Fazenda ou que lhe seja conferido o
cargo de escrivão, IJJ9-552.
Ofício de Costa Barros ao Barão de Valença, em 23 de janeiro de 1826, narra os últimos
acontecimentos na província e denuncia a prisão de alguns indivíduos, IJJ9-534.
Ofício de José Félix Pereira de Burgos, presidente da província do Pará, ao presidente do
Maranhão Costa Barros comunicando, em 15 de maio de 1826, os últimos acontecimentos
referentes à rebelião em Cametá, IJJ9-131.
Ofício de Pedro José da Costa Barros, em 24 de maio de 1826, narra a descoberta de planos
para assassiná-lo, IJJ9-131.
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Ofício de José Félix Pereira de Burgos a Costa Barros, em 26 de maio de 1826, informando os
novos acontecimentos que restabeleceram a paz em Cametá, IJJ9-131.
Correspondência de Costa Barros ao Imperador, em 27 de maio de 1826, em que relata os
infortúnios experimentados na província, apesar de todos os seus esforços, IJJ9-534.
Correspondência de Costa Barros a D. Pedro I, em 27 de maio, narra os esforços feitos por ele
para garantir a paz na província do Maranhão, IJJ9-131-A.
Carta de Costa Barros a D. Pedro, em 3 de junho de 1826, narra os últimos acontecimentos na
Vila do Cametá, que resultaram no restabelecimento da paz, IJJ9-534.
Ofício de Costa Barros a D. Pedro, em 3 de junho de 1826, solicita imediata resposta do
Imperador para os problemas da província, IJJ9-534.
Ofício de Costa Barros ao Imperador, em 14 de junho de 1826, com a “Lista dos Brasileiros
transatlânticos que eram estabelecidos e residentes dentro da Vila de Cametá”, IJJ9-131.
Ofício de Costa Barros ao Imperador, em 14 de junho de 1826, conta as novidades sobre
Maranhão e Pará, IJJ9-131.
Parecer desfavorável de Costa Barros ao pedido de Bernardo Pereira de Berredo, que solicita
ser condecorado com a Ordem do Cruzeiro, em 28 de junho de 1826, IJJ9-131.
Ofício de Pedro José da Costa Barros ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do
Império, em 30 de junho de 1826, informando que foi posto em custódia, a bordo dos Brigues
de Guerra Cacique e Leopoldina, os que foram apontados pela devassa que ele mandara fazer,
IJJ9-131.
Ofício de Costa Barros ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, em 19 de
julho de 1826, fala informa que Devassa fora concluída, e envia uma lista com o nome dos
pronunciados, IJJ9-131.
Costa Barros encaminha ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, em 8
de novembro de 1826, uma lista dos indivíduos que mais tem se destacado na província, IJJ9131.
Ofício de Romualdo Antonio Franco de Sá ao Ministro dos Negócios do Império, em 14 de
fevereiro de 1828, comunica as medidas adotadas por ele para investigar os abusos à liberdade
imprensa cometidos por três periódicos que circulam na província do Maranhão, IJJ9-131.
d) Arquivo Público do Estado do Maranhão – MA
LIVRO 20. Registros de patentes e confirmações de patentes; confirmações de sesmarias;
cartas régias e imperiais; nomeações; apostilas; provisões e alvarás (1818-1828).
LIVRO 40. Livro de Registro de Passaportes (1821-1833).
LIVRO 1337. Atas do Conselho Presidial da Província do Maranhão (1825 – 1832).
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e) Biblioteca Nacional – RJ
Carta do Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 30 de setembro de 1823,
fala sobre a situação vivida pelos Europeus depois de proclamada a Independência. Ms - II
32,17,53.
Carta do Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré, em 29 de outubro de 1823, enviada a
D. Pedro em resposta à carta que este lhe enviara, em que o Imperador o convida a trabalhar
pela adesão do Maranhão à Independência. Ms - II 32,17,53.
Carta de Joaquim José da Costa Portugal dirigida a Francisco Mendes da Silva Figueiró, em
1824, narrando as lutas no Maranhão e os saques realizados por Lord Cochrane. Ms – II
32,17,51.
Estado político do Maranhão referido por vários passageiros que de lá vieram em 9 de abril de
1823, Ms - I 31,29,022.
Mapa estatístico dos empregados que foram suspensos, e dos novamente providos, conforme
ordem da junta do Governo Civil da Província do Maranhão, e dos empregados europeus
excetuados da Medida Geral. MS - I 17,12,004, nº 022.
Ofício do Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 12 de julho de 1823,
felicitando-o pela retomado do poder em Portugal, Ms – II 32,17,53.
Ofício de Manuel Ignácio Martins Pamplona Corte Real ao presidente do Maranhão
transmitindo-lhe uma ordem régia. Ms – 32,17,19.
Ofício do Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré a D. João, em 11 de fevereiro de 1823,
sobre o estado do Maranhão após a proclamação da independência. Ms – II 32,17,53.
Ofício do Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré ao Rei D. João, em 16 de agosto de 1823,
fala da inclinação republicana do Rio de Janeiro. Ms – II 32,17,53.
Ofício da Câmara de São Luís, de 18 de agosto de 1823, em que prestam juramento ao
Imperador e relatam os últimos acontecimentos naquela Província. Ms - I 31,29,26.
Ofício do Administrador da Alfândega, João José de Moraes Cid à Junta do Governo, em 23
de agosto de 1823, acusa a chegada de três emissários de Cochrane. Ms - II 32,17,23.
Ofício da Junta Administrativa do Maranhão, 26 de Agosto de 1823, em que comunica ao
governo imperial ser de extrema necessidade a demissão de todos os empregados públicos
portugueses a substituição por brasileiros. Ms - I 31,29,34.
Oficio do Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré à Junta do Governo, em 13 de
setembro de 1823, em que explicas as razões para não jurar fidelidade a d. Pedro. Ms - II
32,17,53.
Ofício da Junta do Governo ao Bispo Frei Joaquim Nossa Senhora de Nazaré, em 15 de
setembro de 1823, ordenando a sua saída da província e de todo o Brasil. Ms – II 32,17,53.
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Ofício de Cochrane ao ministro do estado dos negócios da marinha, em 13 de março de 1825,
informa o aprisionamento de quatro embarcações vindas de Lisboa. Ms - I 34,10,002, nº 005.
Relato da situação política e das perseguições e vexames. Joaquim José da Silva Maia. Porto,
Portugal, janeiro de 1824. Ms – II 31,33,22, nº 3.
Representação da Junta Provisória do Governo, em 12 de agosto de 1823, narra a D. Pedro I,
de forma detalhada, os fatos que circunscreveram a adesão do Maranhão à Independência. Ms
- II 31,33, 22, nº 2.
1.2 Impressos
a) Folhetos
(A) FIDELIDADE maranhense demonstrada na sumptuosa Festividade, que no dia 12 de
Outubro e seguintes, a solicitação do Ilmo e Exmo Sr. Presidente Pedro José da Costa Barros
fez à câmara da cidade. São Luís: Tipografia Nacional, 1826. Arquivo Nacional, Seção de
Obras Raras.
BARRADAS, Joaquim da Costa. Primeiras linhas de resposta ao impresso da intitulada Cópia da Denúncia dada pelo Padre Domingos Cadavilla Velloso Cascavel, e da Ata militar
do Conselho do Governo das Armas do Maranhão. Rio de Janeiro: Silva Porto e Cia, 1824.
BN, Seção de Obras Raras.
BRUCE, Miguel Ignácio dos Santos Freire e. Defesa de Miguel Ignácio dos Santos Freire e
Bruce que foi presidente das juntas provisórias independentes na província do Maranhão... e
depois presidente da mesma província por nomeação de sua majestade o Imperador. Rio de
Janeiro: Tipografia Imperial e Nacional, 1826. BN, Seção de Obras Raras.
BURGOS, José Félix Pereira de. Defesa do Governador das Armas da província do
Maranhão contra as acusações de um anonymo publicadas no Despertador Constitucional.
Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1824. BN, Seção de Obras Raras.
CANTANHEDE, José de Araújo. Resposta ao Impresso MARANHAM AO PÚBLICO, Dado À
Luz Nesta Corte Imperial Por ***. Rio de Janeiro: Typographia de Plancher, 1825a.
Biblioteca Nacional – Obras Raras.
______. Verdade, verdade, verdade, contra as observações do mentiroso Miguel Inácio dos
Santos Freire e Bruce, dada à luz para desengano dos iludidos, que ele engana com os seus
impressos. Rio de Janeiro: Typographia de Plancher, 1825b. Biblioteca Nacional. Seção de
Obras Raras.
CÓPIA de uma carta proximamente chegada do Maranhão a qual faço imprimir, para que o
público fique sabendo o que vai por aquela província &c. Typographia do Diário, 1828.
Biblioteca Nacional. Seção de Obras Raras
LA ROCCA, Tiago Carlos de. Accontecimento Memoravel ou Defensa do Ilustre Senador
Pedro José da Costa Barros, ex-Presidente da Província do Maranhão. Rio de Janeiro:
Typographia Imperial de P. Plancher, 1828a. BN, Seção de Obras Raras.
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______. Averiguações sobre o escripto anonimo O Maranhense, publicado contra a Defeza
do Senhor Senador Pedro José da Costa Barros, ex-Presidente da Província do Maranhão.
Rio de Janeiro: Typographia Imperial de P. Plancher, 1828b.
LOBO, Antônio Telles da Silva. Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº CXVI Ass. O Cabeça de Porco. Rio de Janeiro: Typografia de Plancher, Impressor-livreiro de Sua
Majestade Imperial, 1825. BN, Seção de Obras Raras.
MAIS uma vez o Senhor Pedro Joze da Costa Barros, suas incoherencias e tresloucado
procedimento. Rio de Janeiro: Typ. da Astrea, 1827. Biblioteca Nacional. Seção de Obras
Raras.
(UM) MARANHENSE AMANTE DA VERDADE. Ao Público. Defesa do ex-presidente do
Maranhão. Dois documentos justificando a conduta do ex-governador do Maranhão, Miguel
Ignácio dos Santos Freire e Bruce. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1825. BN, Seção de
Obras Raras.
(O) IMPOSTOR desmascarado. S.I.: s.n., [1826?]. BN, Seção de Obras Raras.
(O) INIMIGO DOS FACCIOSOS. Carta salutífera contra algumas das correspondências da
Astréa, publicadas em insulto do Exmo Presidente do Maranhão, e dos honrados portugueses
residentes no Brasil. Rio de Janeiro: Typografia de Torres, 1826. Biblioteca Nacional, Seção
de Obras Raras.
PETISCO oferecido ao inocentíssimo Bruce por um seu amigo velho. Rio de Janeiro:
Typographia de Plancher, 1825. BN, Seção de Obras Raras.
RESPOSTA dada por Hum Maranhense ao Accontecimento Memoravel ou Defensa do Ilustre
Pedro José da Costa Barros oferecida por hum célebre vagabundo, que se intitula O Cavaleiro
T. C. de Rocca. Rio de Janeiro: Typographia Torres, 1828.
SUBSCRIÇÃO e socorros aos emigrados do Brasil, por ordem de Sua Magestade Imperial o
senhor D. João VI de gloriosa memoria, e auxilios a estabelecimentos publicos de caridade
em execução dos decretos de sua alteza a serenísima Senhora Infanta Regente em nome
d'ElRei. Lisboa: Impressão Régia, 1827. Disponível em: <http://nrs.harvard.edu/urn3:HUL.FIG:006697754>. Acesso em 13 de janeiro de 2015.
SOUSA, Caetano José. Resposta ao Suplemento do Spectador nº 126. E a outro impresso
intitulado Maranhão ao Público por um maranhense assinado amigo o Amigo da Verdade.
Em desafronta da verdade iniquamente caluniada. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1825.
BN, Seção de Obras Raras.
TERMO DE VEREAÇÃO do dia 9 de janeiro de 1822, em que algumas autoridades do Rio
de Janeiro solicitaram a d. Pedro que permanecesse no Brasil, não obstante as ordens
recebidas para retornar a Portugal. Disponível em:
<http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/media/dia_do_fico.pdf>. Acesso em:
20/10/2016.
VELLOSO, Domingos Cadáville. A Cascavel. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1824.
Biblioteca Nacional, Seção de Obras Raras.
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______. Bruciana, época horrível no Maranhão. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1825a.
______. Reflexões oferecidas ao público imparcial sobre a correspondência, publicada no 14
do Grito da Razão, assinada por um maranhense que se diz amigo da verdade. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1825b. Biblioteca Nacional, Seção de Obras Raras.
______. Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva.... Rio de Janeiro: Tipografia
de Plancher, 1826a. Biblioteca Nacional, Seção de Obras Raras.
______. Ao respeitável Público (...) resposta ao papeluxo bruciano intitulado o Impostor
Desmascarado que apareceu assinado pelo pe João Evangelista de Sousa e Silva – bem
conhecido nesta Corte pelo apelido de Periquito. Rio de Janeiro: Typografia de Plancher,
1826b. BN, Seção de Obras Raras.
______. Ao Público. Respeito a Bruce. Rio de Janeiro: Tipografia de Plancher, [182-?].
Biblioteca Nacional, Seção de Obras Raras.
VERITAS. Feitos assaz remarcáveis do ex-presidente do Maranhão, o ex-excelentíssimo
Pedro José da Costa Barros, praticados nos dias de seu sultanismo, e que passaram de
geração, em geração à última posteridade. Rio de Janeiro: Typografia de Torres, 1827.
Biblioteca Nacional, Seção de Obras Raras.

b) Jornais
(O) Amigo do Homem – MA (1825 - 1827)
(O) Argos da Lei – MA (1825)
Astrea – RJ (1826-1827)
Aurora Fluminense – RJ (1827-1829)
(A) Bandurra – MA (1828)
(O) Censor – MA (1825-1830)
(O) Conciliador – MA (1821-1823)
Despertador Constitucional Extraordinário – RJ (1825)
Diário Fluminense – RJ (1824-1825)
Espectador Brasileiro – RJ (1824-1826)
Gazeta de Lisboa – Portugal (1822-1826)
Gazeta do Brasil – RJ (1827-1828)
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Gazeta Extraordinária do Governo da Província do Maranhão – MA (1823)
Grito da Razão – BA (1825)
Jornal do Comércio – RJ (1828)
(A) Minerva – MA (1828-1829)
Sentinela da Liberdade – BA (1823)

c) Ofícios, bandos, proclamações e outros documentos públicos
ARAUJO, José Paulo de Figueirôa Nabuco de. Legislação Brasileira ou Coleção
Chronológica das Leis, Decretos, Resoluções de Consulta, Provisões, etc., etc., do Império do
Brasil Desde o Ano de 1808 até 1831 Inclusive Contendo: Além do que se Acha Publicado
nas Melhores Coleções, para Mais de Duas Mil Peças Inéditas Colligidas pelo Conselheiro
José Paulo de Figueirôa Nabuco de Araújo. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Const. De J.
Villeneuve e Comp, 1837, tomo 3.
______. ______. Tomo 4. Rio de Janeiro: Typ. Imp. e Const. De J. Villeneuve e Comp, 1838a.
______. ______. Tomo 5. Rio de Janeiro: Typ. Imp. e Const. De J. Villeneuve e Comp, 1838b.
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APÊNDICE A – Relação de “portugueses” que foram vítimas de roubos, arrombamentos,
lustros ou assassinatos
NOME
Antonio da Cunha
Gonçalves
Antonio de Guerra
Aranha – Alferes
Augusto Cesar Bandeira –
Juiz
Balthazar José dos Reis
Barros
Braulio – Pintor
Caetano José da Cunha
Tenente Coronel Francisco
Lopes Calheiros

Carlos Pereira de Burgos
Coelho – Negociante
Damazo José Pereira

Estevam Gonçalves Braga Negociante

FONTE A SER CONSULTADA
O Censor (nº 2, 06/02/1825); Ao público. Respeito a
Bruce e sua comitante caterva (VELLOSO, 1826a);
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825).
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a)
Defesa de Miguel Ignácio dos Santos Freire e Bruce que
foi presidente das juntas provisórias independentes na
província do maranhão...
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a); Ofício de Lobo à Vila de Alcântara
(ARGOS DA LEI, nº 08, 1825); Resposta ao Impresso
Maranham ao Público, dado...
Acórdao que na Casa de Suplicação deste Império se
proferiu a favor de Miguel Ignácio dos Santos Freire e
Bruce, que foi presidente da província do Maranhão
(1826)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a); Ao Público. Defesa do expresidente do Maranhão... (1825); Resposta a
Correspondência inserida no Spectador nº CXVI - Ass.
O Cabeça de Porco (LOBO, 1825); Accontecimento
Memoravel ou Defensa do Ilustre Senador... (LA
ROCCA, 1828a); Ofício de Lobo à Vila de Viana
(ARGOS DA LEI, nº 08, 01/02/1825).

Feitor da Quinta do
Comendador Honório José
Teixeira

Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)

Francisco José Coelho de
Rezende

O Censor (nº 2, 06/02/1825); Resposta a
Correspondência inserida no Spectador nº CXVI - Ass.
O Cabeça de Porco (LOBO, 1825).
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Francisco Tinoco

Gabriel

João Jacintho
Joaquim Fernandes S. Paio
Joaquim José de S. Payo
José de Araujo Cantanhede
José dos Santos Monteiro
José Feliciano - Ajudante
José Fortunato Madail
José Rodrigues da Costa –
Lapidário
Lamazure – Lojista Francês
Manoel da Costa Ferreira
Pinto - Capitão de navios
Potter - Ingles
O sapateiro, de fronte de
Thomaz Tavares
Semtripas
Theotonio
Wenceslau de Sá – Major

Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Ao púlbico. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a); Resposta a Correspondência
inserida no Spectador nº CXVI - Ass. O Cabeça de
Porco (LOBO, 1825).
Ofício de Lobo à Vila de Viana (ARGOS DA LEI, nº 08,
01/02/1825).
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a); O Censor (nº 2, 06/02/1825).
Resposta ao Impresso MARANHAM AO PÚBLICO,
Dado À Luz Nesta Corte Imperial Por ***
(CANTANHEDE, 1825a)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a); Accontecimento Memoravel ou
Defensa do Ilustre Senador... (LA ROCCA, 1828a)
Accontecimento Memoravel ou Defensa do Ilustre
Senador... (LA ROCCA, 1828a)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Ao público. Respeito a Bruce e sua comitante caterva
(VELLOSO, 1826a)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Resposta a Correspondência inserida no Spectador nº
CXVI - Ass. O Cabeça de Porco (LOBO, 1825)
Accontecimento Memoravel ou Defensa do Ilustre
Senador... (LA ROCCA, 1828a)

