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RESUMO
Este estudo aborda a formação da primeira geração de magistrados que figuraram na
cena política no Brasil, na primeira fase de sua autonomia a partir de 1822 e os
primeiros Cursos Jurídicos abertos no Brasil em 1827 e seus respectivos estatutos.
Pois aqueles que partilharam em sua juventude de uma formação acadêmica
iluminista, pautada na tradição da Universidade de Coimbra são os que atuam na
Assembleia Constituinte em 1823, assim como são os que elaboram o projeto da
abertura dos cursos jurídicos em 1825, debatido após a reabertura do poder legislativo
em 1826 e adotado em 1827. Nos últimos 15 anos acompanhamos o incremento de
estudos que apontam para análises sobre o Brasil no século XIX, as implicações
políticas da presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, a desagregação da
unidade entre os reinos e a formação histórica do primeiro e do segundo reinados.
Nesta pesquisa tomamos o primeiro reinado não como um período transitório que
agonizou até a abdicação do monarca português. Mas como uma conjuntura
proveniente de um confronto entre forças tradicionais, cujas práticas se identificavam
com o Antigo Regime, e forças reformadoras imbuídas de ideais liberais. É o momento
onde se funda todo o edifício legal e as instituições do Estado Nacional brasileiro, e,
em relação aos poderes políticos fundados, permaneceu um clima de disputas em
torno da soberania e da representação da nação. Realizamos a análise da abertura
dos Cursos Jurídicos, antiga reinvindicação da colônia e do reino do Brasil, e do
diálogo realizado com as heranças da modernidade portuguesa quando à elaboração
do estatuto que regeu os primeiros Cursos Jurídicos no Brasil, a partir de 1827, temos
uma inspiração afeta aos Estatutos Reformados da Universidade de Coimbra.
Também propomos o estudo sobre a ilustração portuguesa do final do século XVIII
que protagonizou o período das reformas na administração realizadas por Sebastião
Carvalho e Mello, Marquês de Pombal. Localizamos, de forma mais específica, as
reformas dos Estatutos dos Cursos Jurídicos da Universidade de Coimbra, marcas da
modernização do reino português atrelada à manutenção do sistema mercantil, à força
catalisadora da religião católica e da centralidade da monarquia no regime absolutista.
Consideramos que o aprofundamento do estudo a respeito do Primeiro Reinado, no
que tange a seus aspectos políticos e institucionais, como as propostas para a
abertura de cursos em nível superior e universidades, possibilitam um incremento à
historiografia que se dedica aos estudos dos oitocentos, tanto no contexto nacional, e
também no contexto latino americano, dado o caráter específico da independência do
Brasil. A análise dos primeiros Cursos Jurídicos no Brasil demonstrará as
ambiguidades e as tensões que marcaram a construção do Estado Imperial e a
consolidação de propostas que dialogam com as formas consideradas antigas e
modernas de pensar a política e o poder.
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Jurídicos,

Absolutismo,

Liberalismo,

ABSTRACT
This study focuses on the formation of the first generation of magistrates who figured
in the political scene in Brazil, in the first phase of its autonomy from 1822 and the first
legal Courses open in Brazil in 1827 and their respective statutes. Because those who
shared in his youth a academic enlightenment, based in the tradition of the University
of Coimbra are those who operate in the Constituent Assembly in 1823, as well as are
those who draw up the design of the opening up of legal courses in 1825, debated after
the reopening of the legislative power in 1826 and adopted in 1827. In the last 15 years
to accompany the increase of studies that point to analyzes of Brazil in the 19th
century, the political implications of the presence of the Portuguese court in Rio de
Janeiro, the breakdown of unity between the kingdoms and the historical formation of
the first and second reigns. In this research we take the first reign not as a transitional
period to agonized until the abdication of the Portuguese monarch. But as a situation
from a confrontation between traditional forces, whose practices identified with the
Ancien Régime, and reforming forces imbued with liberal ideals. This is the moment
where he founded the whole building cool and the institutions of the Brazilian National
State, and, in relation to the political powers founded, remained a climate of disputes
around the sovereignty and representation of the nation. We performed the analysis of
the opening up of legal Courses, former colony's claim and the kingdom of Brazil, and
the dialog conducted with the legacies of modernity portuguesa when the drafting of
the Statute which guided the first legal courses in Brazil, since 1827, we have an
inspiration affects pensioners to the Statutes of the University of Coimbra. We also
propose the study on the Portuguese illustration of the late 18th century who starred
in the period of reforms in the administration undertaken by Sebastião Carvalho e
Mello, Marquês de Pombal. We localized, more specifically, the reform of the Statutes
of Legal courses of the University of Coimbra, marks on the modernisation of the
Portuguese kingdom linked to the maintenance of the mercantile system, to force the
catalyst of the catholic religion and the centrality of the monarchy in the absolutist
regime. We believe that the deepening of the study regarding the first reign, in terms
of its political and institutional aspects, such as the proposals for the opening of upperlevel courses and universities, allow an increase in the historiography that dedicates
itself to studies of 800 both in the national context, and also in the Latin American
context, given the specific nature of the independence of Brazil. The analysis of the
first legal courses in Brazil will demonstrate the ambiguities and tensions that have
marked the construction of the Imperial State and the consolidation of proposals that
dialog with the ways considered ancient and modern thinking about politics and power.
KEYWORDS: Legal Courses, Absolutism, Liberalism, Constitutionalism.
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INTRODUÇÃO

Este estudo aborda a formação da primeira geração de magistrados
que figuraram na cena política no Brasil, na primeira fase de sua autonomia, a partir
de 1822, os primeiros cursos jurídicos abertos no Brasil, em 1827, e seus respectivos
estatutos. Aqueles que partilharam, em sua juventude, de uma formação acadêmica
iluminista, pautada na tradição da Universidade de Coimbra são os que atuam na
Assembleia Constituinte, em 1823, assim como são os que elaboram o projeto da
abertura dos cursos jurídicos em 1825, debatido após a reabertura do poder legislativo
em 1826 e adotado em 1827.
Os cursos jurídicos da Faculdade de Leis e Cânones da Universidade
de Coimbra e seus estatutos, após as reformas iniciadas em 1772, moldam o
pensamento desses futuros juriscônsules, advogados e funcionários públicos
vinculados ao sistema judiciário e/ou que praticam os cânones do Direito nos
primórdios da formação do Brasil, vincando uma tendência que permeará toda a lógica
da prática dessa área pública e privada ao longo de todo o período imperial e nos
primeiros anos da República. É essa elite jurídica em formação que apresenta os
pressupostos políticos para a formação do Estado Nacional, orientados por uma visão
científica e pedagógica do progresso responsável, calcado no reformismo ilustrado
português, e que representou a produção de um corpo de funcionários destinados a
garantir o progresso do reino naqueles moldes conservadores – porque além das
possibilidades já vigentes para o processo independentista.
Conforme Nuno Espinosa Gomes da Silva e Ana Rosa Cloclet da
Silva, “Ciência, História e Pedagogia” eram as três palavras importantes neste
contexto estudado, provenientes do vocabulário ibero iluminista, cujo significado
baliza uma visão de mundo secularizada. O Direito português, indicam eles, inserido
no período iluminista, se caracteriza por elementos fundamentais que envolvem uma
atitude racionalista em relação ao Direito Natural e voluntarista, no que diz respeito ao
Direito Positivo, que, em síntese, resulta em uma vontade a serviço da razão. O Direito
se torna Ciência. A legislação, compêndio de sabedoria, necessita da aliança entre a
autoridade e a razão para ser colocada em prática, legitimada pela figura do déspota
esclarecido, agente da reforma da sociedade.1

1

SILVA, Nuno Espinosa Gomes da. História do Direito Português: Fontes de Direito.
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As reformas nos estatutos dos cursos de Leis e Cânones da
Universidade de Coimbra primam pelo Direito Natural, Público Universal e das Gentes,
História Civil do Povo e Direito Romano, acentuam o caráter histórico do Direito, cujas
pré-noções e sentidos das leis, demonstradas pelas lições históricas da literatura
jurídica, asseguram a compreensão do progresso do Direito e do seu ensino. Novos
métodos utilizados para a compreensão das leis, a adoção de um novo modelo de
mestre e, consequentemente, no desenho de um novo aluno que tinha que provar
seus conhecimentos prévios adquiridos através da educação básica. Um novo jurista
formado para interpretar as leis e aplicá-las, integrado ao projeto de restauração do
Estado português e capaz de colocar em prática os objetivos das reformas.
A historiografia que analisou a Independência do Brasil, a formação
do Estado Nacional, desde os oitocentos, e os acontecimentos deste processo
histórico, como a chegada da Corte ao Rio de Janeiro em 1808, a Criação do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no ano de 1815, a Revolução do Pernambucana,
em 1817, a Revolução Portuguesa de 1820, a Convocação para as Cortes
Extraordinárias de Lisboa e a ruptura do Brasil com Portugal em 1822, registrou o
papel dos magistrados e bacharéis em direito, analisou as publicações periódicas de
textos a respeito da jurisprudência e concluiu sobre a efetivação de um projeto que
contribuiu com o desenvolvimento de um Estado e o estabelecimento de uma cultura
jurídica que se adequou aos interesses das oligarquias e dos grandes proprietários de
terras e escravos.
Isto revela a vigência, de fato, dos princípios liberais, mas, embora
tais princípios estejam presentes na elaboração do Estado que se pretendeu fundar,
dialogou com a persistência de práticas oriundas do Antigo Regime. Desta forma, a
independência do Brasil não se configurou como uma ruptura com a estrutura colonial
no plano social. A sociedade manteve características inalteradas, pela estrutura
produtiva através da aliança de sua elite com a manutenção da monarquia
constitucional, capaz de articular os poderes e conter com violência os avanços que
pudessem vir a se configurar como revolucionários.
A independência do Brasil se desenvolveu como um desdobramento

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. SILVA, Ana Rosa Cloclet da. O Marques de
Pombal e a Formação do Homem-Público no Portugal Setecentista. In: FALCON, Francisco
L. Calazans. RODRIGUES, Claudia. (Orgs) A “Época Pombalina” no Mundo Luso
Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. P. 413-452.
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da “cultura política” instaurada pelo Reformismo Ilustrado português, que, em primeiro
momento, buscou a formação de um Império Atlântico, através da união entre os
reinos de Portugal, Brasil e Algarves, e avançou para fundamentar a ideia de
separação com a metrópole lusa.
As expressões utilizadas pelos membros da elite política que, na
época, defenderam a independência e a formação de um Estado com uma monarquia
constitucional, revelam que esses passaram também a vislumbrar o desenvolvimento
da instrução pública que, dentre outras ideias, incluiu os debates a respeito da
abertura de cursos de Direito e de uma universidade no Brasil. Agentes que estiveram
presentes na Assembleia Constituinte de 1823 e que erigiram o Estatuto para a
abertura dos dois cursos jurídicos, um em São Paulo e o outro em Olinda, partilharam,
ao longo de sua juventude, de uma formação ilustrada lusitana, calcada nos preceitos
da Universidade de Coimbra. Esta Universidade, reformada no final do século XVIII,
se tornou um espaço dinâmico para o desenvolvimento das ideias e da ciência que,
angariado por uma reforma administrativa, se converteu em local para a formação do
homem público. Neste sentido, esta instituição possui papel importante na renovação
cultural portuguesa do período e se tornou também instância de sociabilidade entre
os membros da elite política presentes no contexto decisivo da formação do Estado
nacional brasileiro.
A historiografia contemporânea, com várias críticas à “história política
tradicional”,2 abre novas perspectivas para pensar o poder e a política, cujas ideias
principais foram apontadas na resenha elaborada por Lucília Siqueira. Segundo ela,
as principais teses defendidas pelos 27 autores que compõem o livro são:

entender as transformações daquele período como manifestações da crise do
Antigo Regime português e não como um processo evolutivo em direção à
separação de Portugal que, aliás, não foi a questão em torno da qual se deram
os conﬂitos; atentar para a alteridade dos conceitos e do repertório político
daqueles tempos, quando conviviam as ideias políticas que remontavam a uma
tradição secular com o frescor das ideias de liberdade e de valorização da
constituição; contemplar as especiﬁcidades regionais sem descuidar das suas
relações com o centro do Império, lusitano ou brasileiro; e, ﬁnalmente, tratar da
atuação política das camadas mais baixas da população no ﬁnal do período
colonial e nas primeiras décadas do Brasil independente.3

JANCSÓ, I. (Org.) Independência: história e historiograﬁa. São Paulo: Hucitec, Fapesp,
2005.
3
SIQUEIRA, Lucilia. História e Historiografia. Estudos Avançados, n. 20 (57), 2006, p. 406.
2

15

Os estudos mais atuais observam que é necessário voltar ao social
para o entendimento dos canais de irrigação dos grupos humanos que nos levam ao
coração da história política; ou seja, aos sistemas políticos. Sobretudo para o Estado
e sua relação com a sociedade civil, abrindo o caminho para uma investigação
histórica das formas de dominação e de poder revelados pelos processos
constitucionais, pelo estabelecimento dos poderes do Estado, pelo desenvolvimento
da burocracia e de suas instituições, que, no caso do Brasil, foram realizadas por
indivíduos que, enquanto “representantes” do Estado recém independente,
desenvolveram funções e atividades relativas às suas consideradas “qualidades
sociais”.
Ao pensarmos que “as funções e atividades do Estado estão
vinculadas aos indivíduos”, visamos o entendimento de que estas funções possuem
um caráter humano, cujas “qualidades sociais” representam o modo de existência e
das atividades sociais do homem. São estes homens reais que formam a base do
Estado, cuja soberania, que é sua essência, não se forma de maneira abstrata, mas
de forma objetivada. 4
Com a nova história política, passamos a compreender que a política
está inserida nas formas de representação do mundo pelos indivíduos e não se
conforma como uma área separada das demais áreas históricas, sem perder de vista
que tratamos de uma realidade concreta e complexa ocasionada por condições
históricas em que as ideias são produzidas.5 Um dos condicionantes explicitados e
que favorece a análise proposta é o entendimento de que houve o retorno do
acontecimento e a percepção do caráter político das decisões governamentais
compreendidas como políticas públicas.6 Esta percepção tem como consequência o
entendimento de que as decisões políticas possuem peso importante, o que provoca
a indagação sobre se a própria inteligibilidade da história pode ser vista fora da
referência do “universo político”.

4

MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. 3. Ed. São Paulo: Boi Tempo, 2013.
P. 48.
5
KARL, Marx e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã: crítica da mais recente filosofia
alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão
em seus diferentes profetas 1845-1846. Supervisão editorial, Leandro Konder; tradução,
Ribens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007.
6
FALCON, Francisco. História e Poder. In: CARDOSO, Ciro F. Cardoso e VAINFAS, Ronaldo.
Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
P.61-89.
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A renovação historiográfica incorpora ainda novos cânones para
promover a crítica a ideias extremamente arraigadas e incorporadas como senso
comum, dado que difundidas pelos livros didáticos – como se observa no estado da
arte coordenado por Jurandir Malerba,7 que recupera o teor da produção
historiográfica sobre o tema até o ano de 2002, tipificando as principais tendências
que configuraram a sua evolução. A seu estudo, podemos associar as reflexões de
Sonia Regina de Mendonça, em seu artigo sobre A Independência do Brasil em
perspectiva historiográfica, que aponta para a necessidade da ampliação dos estudos
que contribuam não só para trazer novas evidências sobre os fatores que configuram
a emancipação independentista, como também para desmistificar um conhecimento
hoje considerado ultrapassado.
Segundo Mendonça, a necessidade de aprofundamento revela-se na
evidência de que tal processo foi “razoavelmente longo, iniciado em 1808, porém
complementado, de fato, em 1831, com a abdicação do Imperador D. Pedro I e seu
retorno a Portugal. Nesse sentido, 1822 não passaria de uma data ‘canônica’,
cristalizada e perpetuada por uma certa historiografia” e “os artífices do processo de
independência, longe da simplória oposição que costuma antagonizar ‘brasileiros’ e
‘portugueses’, constituíram um grupo dotado de uma trama complexa de interesses
econômicos e políticos comuns, para além da questão das ‘nacionalidades’, artífices
esses que foram, simultaneamente, ‘construtores’ e ‘herdeiros’ 8, evidenciando as
contradições que marcaram a afirmação nacional” e que a ideia da interiorização da
nação só ocorre no período regencial, em plena década de 1850, e também
evidenciando a necessidade de se reafirmar que a ”construção do Império do Brasil
foi uma conquista, sendo esta, talvez, a maior singularidade do caso brasileiro, posto
ter-se verificado em meio a uma sociedade profundamente matizada e portadora de
projetos políticos distintos (...)”9. Por último, Mendonça ressalta o “papel da escravidão

7

MALERBA, Jurandir (org) A Independência Brasileira: Novas Dimensões. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006. Vide também, do mesmo autor, o artigo: As Independências do Brasil:
ponderações teóricas em perspectiva historiográfica. História, São Paulo, v. 24, n.1, p. 99126, 2005.
8
MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção
da unidade política .Almanack Braziliense, [S.l.], n. 1, p. 8-26, may 2005. p. 8.
9
OLIVEIRA, Eduardo Romero de. A idéia de império e a fundação da monarquia
constitucional no Brasil (Portugal-Brasil, 1772-1824). Tempo [online]. 2005, vol.9, n.18, pp.
43-63.

17

como fundamento da cidadania e da nação brasileira”.10
Tais perspectivas aparecem também nas reflexões de Renato Leite
Lopes11 sobre o significado do 7 de setembro como marco da independência, em
debate com outros historiadores – tais como Maria de Lourdes Viana Lyra –12 voltados
para a ressignificação de tais mitos a partir de autores clássicos do século XIX, como,
por exemplo, um Visconde de Cairu e/ou Vargnhagen, entre outros.
O estudo dos aspectos da formação institucional do Estado, como
pensado nesta tese, para o entendimento da dinâmica do poder, envolve os debates
e as tomadas de decisões dos sujeitos reunidos na Assembleia Constituinte de 1823
e nas sessões parlamentares ao longo do Primeiro Reinado (1822-1831).
Proponentes de leis e estatutos para o regimento das instituições e que, conforme
palavras do presidente da Assembleia Constitucional do Brasil no ano de 1823,
Manoel José de Souza e França, em resposta ao discurso de D. Pedro I, durante a
abertura dos trabalhos na Constituinte, se reconheciam como “dignos representantes
da nação” diante de um “fenômeno raro [que] só o tem podido apresentar á
contemplação do mundo aquellas nações ditosas, que se tem perfeitamente
constituído e, civilisado”.
Homens que se consideravam históricos e que buscavam a
constituição de um Brasil civilizado através de adoção de fórmulas, estabelecendo as
garantias e a criação das instituições políticas “que têm feito a felicidade e a opulência
dos povos mais ilustrados do mundo”.13 Contudo, possuíam as características próprias
da elite formada neste contexto, ao se destacarem como homens de letras, ricos
comerciantes, grandes latifundiários, escravistas, clérigos representantes dos altos
escalões da igreja, cuja razões de sua existência concreta, que forma a “ordem
senhorial” e uma sociedade patriarcal, inviabilizam a “construção de uma sociedade

10

MENDONÇA, Sonia Regina de. A Independência do Brasil em perspectiva historiográfica.
Revista Pilquen, Sección Ciencias Sociales, Dossier Bicentenario, Año XII, nº 12, 2010.
11
LOPES, Renato Leite. Independência: História da História do 7 de Setembro. ANPUH
– XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003, s/p.
12
LYRA, Maria de Lourdes Viana. "Memória da Independência: marcos e representações
simbólicas". In.: Revista Brasileira de História: Representações. São Paulo, ANPUH/Ed.
Contexto, vol. 15, no 29, 1995, p. 173-206.
13
Resposta do presidente da Assembleia Constitucional do Brasil no ano de 1823, Manoel
José de Souza e França, ao discurso de D. Pedro I durante a abertura dos trabalhos na
Constituinte. BRAZIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Assembleia Constituinte. Tomo
Primeiro. Rio de Janeiro, Typografia Nacional, 1874, p. 17.
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política caracterizada pela vigência da plena liberdade”.14
Tal fato nos leva a indagar a respeito do sistema político, tomado aqui
como “tudo o que é simultaneamente conjunto das instituições e das relações que
permitem a devolução e o exercício da autoridade e do poder”.15 Desta forma, o poder
e a política podem ser analisados para além das instituições físicas que compreendem
o seu exercício. As representações sociais e as conexões tecidas com as práticas
sociais se tornam elementos importantes para a compreensão da dinâmica do poder
e da política. A história política foi enriquecida pelo cultural, fator que é importante
para a própria história cultural que, em seu processo lento de desenvolvimento,
obteve, neste campo, alguns êxitos. A história política estava em “posição periférica”,
dependia de fontes “exógenas” e várias gerações historiográficas negaram as análises
históricas que tendiam para a centralidade política. Mas é importante destacar que,
para a história política, não importa analisar apenas os efeitos dos comportamentos
coletivos, mas também os “fenômenos de transmissão das crenças, das normas e
valores”. Este processo de renovação da história política perpassa o conceito de
“culturas políticas”, que ventilou sobre os historiadores mais contemporâneos a
possibilidade de superar a visão factual que pesava sobre o político: repensar a
unilateralidade existente entre Estado e Política, para entender como a política é
capaz de transbordar a dimensão institucional do Estado.16
14

Para Maria Emília Prado, a ordem patriarcal, a escravidão e o liberalismo configuram
elementos importantes ao entendimento da ambiguidade da formação do Império do Brasil. O
sistema escravista na lógica capitalista, desde os tempos coloniais e sua permanência após
a Independência do Brasil, que visava a constituição de um Estado sobre a égide do
liberalismo, envolve a complexidade das relações de produção voltadas para o mercado
cafeeiro, devido ao esgotamento da economia mineradora e da queda da produção açucareira
no Nordeste. O cultivo do café, pelo crescimento de seu mercado consumidor, proporcionou
o que João Manuel C. de Mello considerou como “revitalização do caráter mercantil da
economia e revigoramento da escravidão” justamente no momento em que consolidavam-se
as liberdades individuais em áreas metropolitanas. Tal conjuntura avulta o antagonismo
existente entre senhores e escravos, cuja violência se constitui como marca. PRADO, Maria
Emilia. Ordem Liberal, Escravidão e Patriarcalismo: As Ambiguidades do Império do Brasil.
IN: PEIXOTO, Antonio Carlos [et al.] GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal (org.) PRADO,
Maria Emilia. O Liberalismo no Brasil Imperial. Rio de Janeiro: REVAN: UERJ, 2013. P.
163-189. MELLO, João Manoel de. Capitalismo Tardio. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.
P. 53.
15
SIRINELLI, Jean François. Elogio da Complexidade. In: RIOUX, Jean-Pierre; -SIRINELLI,
Jean-François. Para uma História Cultural. Lisboa: Estampa, 1998. P. 415.
16
SIRINELI, Idem, 1998, p. 412. Advinda da corrente historiográfica intitulada História Cultural,
que considera a História Econômica e Social como um campo que expressa preocupações
com “os grandes conjuntos e de compreensão global”, entende que a história “de inspiração
marxista”, voltada sobretudo para a luta de classes, “retinha sobretudo, na ordem cultural, as
ideias políticas e sociais que lhe pareciam traduzir ou refletir as contradições sociais e as
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A “cultura política” pode ser entendida como um conjunto de
referenciais e códigos formalizados no seio de um partido e difundidos como tradição
política que possuem uma identidade própria. O que significa, concretamente, que
cultura política é um conjunto de representações que une um grupo humano no plano
político, isto é, uma visão de mundo partilhada, uma leitura comum do passado, uma
projeção no futuro vivido em conjunto. É o que conduz, no combate político cotidiano,
a aspiração desta ou daquela forma de regime político e de organização
socioeconômica, ao mesmo tempo em que estas normas, crenças e valores são
partilhados.17 Neste sentido, a “cultura política é um conjunto coerente em que todos
os elementos estão em estreita relação uns com os outros”.18 E se o conjunto é
homogêneo, é possível compreender que, através de uma visão institucional, que se
traduz no plano da organização política do Estado, existe uma concepção de
sociedade ideal – e o vocabulário expresso, as palavras-chave, as fórmulas repetidas
são portadores de significação. Determinadas culturas políticas nascem em função
dos problemas sociais, como respostas às crises e possuem fundamentos que
ultrapassam as gerações.19
Contudo, os autores da “cultura política” afirmam que se trata de um
fenômeno que surge para oferecer uma resposta mais satisfatória do que qualquer
outra proposta. Entendem a “leitura comum e normativa do passado histórico”, “a
visão institucional da organização política do Estado”, a “concepção de sociedade

relações de domínio. [...] A cultura não estava verdadeiramente integrada na síntese histórica
senão sob a forma de dependência, de uma tradução, ou inculcada em proveito da classe
dirigente. PROST, Antoine. Social e Cultural Indissociavelmente. IN: RIOUX, Jean-Pierre;
Sirinelli, Jean-François. Para Uma Nova História Cultural. Lisboa: Estampa, 1998. P. 127.
Proust, neste capítulo da obra acima citada, afirma que a História Cultural “anuncia-se como
a história do amanhã”, pretende-se global e busca a compreensão de um conjunto de
representações e atitudes que “não podem ser explicadas diretamente por uma ordem
econômica”. Prost, Antonie. Op. Cit. P. 123 e 128.
17
SIRINELLI, Idem, 1998, P. 414.
18
BERNTEIN, Serge. A Cultura Política. IN: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François.
Para uma História Cultural. Lisboa: Estampa, 1998. P. 350.
19
Ciro Flamarion Cardoso aponta que a análise de Bernstein se preocupa com outras
maneiras de abordar a explicação histórica dos acontecimentos políticos e emprega a noção
de representação, o que diferencia de ideologia ou de um conjunto de tradições. O fato de
empregar o conceito de cultura política em suas análises envolve a consciência de que esta
noção não possui a pretensão de tudo explicar, mas se configura como um “parâmetro
complexo que não conduz a uma explicação unívoca”, pois se trata de “uma parte somente
da cultura do grupo tomada em sua totalidade”. CARDOSO, Ciro F. História e Poder: Uma
Nova História Política? In: CARDOSO, C.F. e VAINFAS, R. Novos Domínios da História.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. P. 50-51.
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ideal” que exprime um “discurso codificado em que o vocabulário utilizado, as
palavras-chave, as fórmulas repetitivas”,20 como “uma espécie de código e de um
conjunto de referentes, formalizados no seio de um partido ou, mais largamente,
difundidos no seio de uma família ou de uma tradição política”.21 Neste sentido, a
cultura política seria um fenômeno que, ao ser analisado, traz melhores contribuições
e resultados do que os estudos baseados em teses marxistas, idealistas ou
comportamentais, uma vez que permite compreender a complexidade dos
comportamentos humanos por múltiplos parâmetros.22
Salientamos, porém, que este conjunto de tradições políticas
expressas em sistemas ou regimes políticos é relativo ao “estado de coisas da
sociedade” e, como produto histórico da atividade das gerações, modifica a ordem
social, de acordo com as necessidades humanas. Tais necessidades estão
condicionadas às “forças de produção” que revelam as expressões práticas e
idealistas no âmbito do Estado. É no conjunto das relações de produção que se forma
a base real em que as ideias e as formas de consciência se desprendem e no qual o
Estado se torna uma forma de organização cujos interesses estão articulados e
“adquirem por meio dele uma forma política”.23
Portanto, a “cultura política”, inscrita no quadro de normas e de
valores que determinam a forma como uma sociedade se representa, não perde de
vista o seu caráter histórico, visto nesta análise como o resultado da atividade
humana. E, principalmente, quando os autores defendem que, em determinadas
conjunturas ocorre o estabelecimento de uma “linguagem simbólica”, “uma leitura
comum do passado” e uma “projeção de futuro vivida em conjunto”, não seriam estas
abstrações fruto decorrente de um processo real e histórico que possuem funções
concretas e ideológicas?

E aqui fazemos referência a Serge Berntein quando afirma que “o fenômeno da cultura
política surgiu como oferecendo uma resposta mais satisfatória do que qualquer das
propostas até então, quer se tratasse da tese marxista de uma explicação determinista pela
sociologia, da tese idealista pela a adesão a uma doutrina política, ou de múltiplas teses
avançadas pelos sociólogos do comportamento e mesmo pelos psicanalistas.” BERNTEIN,
Serge. Op. Cit. P. 350-351.
21
SIRINELLI, 1992 apud BERNTEIN, loc. cit.
22
Bernstein afirma “se a cultura política responde melhor à sua expectativa é porque ela é,
precisamente não uma chave universal que abre todas as portas, mas um fenômeno de
múltiplos parâmetros, que não leva a uma explicação unívoca, mas permite adaptar-se à
complexidade dos comportamentos humanos”. BERNSTEIN, Op. Cit. P. 350.
23
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Op. Cit. p. 76
20
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Entendemos a eficácia do conceito de “cultura política” para a
compreensão do objeto aqui estudado. Primeiro, porque ofereceu às análises do
político novas abordagens no âmbito do estudo dos sistemas políticos e da
democracia. Também proporcionou a revitalização da discussão política em torno do
fato histórico, que até então estava inserido em um curto espaço de tempo, com novos
parâmetros para as análises dos fenômenos políticos em uma lógica temporal de
maior alcance, recolocando o problema político no centro de questões importantes
que versam sobre a mídia, os partidos políticos, os intelectuais, entre outros debates24.
Também porque permitiu, à corrente historiográfica da Nova História Cultural, centrar,
em um quadro amplo de objetos de análise, que não contempla apenas os objetos
culturais, os seus objetos e métodos de análise nas produções simbólicas dos grupos
sociais.
Contudo, buscamos, de forma mais ampliada, a conotação do
conceito de ideologia, que, neste caso, se adequa a uma realidade social em que as
ideias são constituídas através da atividade material das relações existentes no tecido
social. Neste sentido, concordamos com a máxima proferida por Karl Marx e Friedrich
Engels, que diz que
não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam,
tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir
daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente
ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o
desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de
vida. (...). Não tem história, nem desenvolvimento; mas os homens, ao
desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam
também, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar.
Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que que determina a
consciência.25

É de conhecimento comum o distanciamento entre as falas dos
integrantes da Assembleia Constitucional e as práticas que daí advieram,
particularmente porque muitas das assertivas em debate, durante a elaboração da
Constituição, assim como seu regimento, sofrerão o crivo do Imperador quando este

Sobre esta questão, é importante a leitura da obra organizada por René Remond “Por uma
História Política” que aponta para a trajetória do estudo do político na França e o
desenvolvimento de novas abordagens que possibilitam a renovação do próprio conceito de
História Política. RÉMOND, René. (Dir. ) Por Uma História Política. 2.ed. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2003.
25
Idem. P. 94.
24
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toma por bem assumir o controle da situação. No entanto, no interior desse debate,
há um aspecto que impactará toda a formação do Estado brasileiro, não do ponto de
vista apenas das ideias, mas da configuração de sua cultura política. Trata-se da
definição dos preceitos que nortearão a jurisprudência brasileira e que estão
expressos nos estatutos dos cursos jurídicos definidos durante os trabalhos da
Assembleia Constitucional. A postura adotada pelos políticos – analisados através de
suas falas na Assembleia Constitucional e na elaboração do estatuto que regeu os
cursos jurídicos em sua primeira formação – expressa seus ideais para a construção
do Estado Nacional brasileiro. Estes apresentaram seus interesses políticos e
comerciais, são participantes de momentos importantes para a definição do Estado
Monárquico da primeira metade do século XIX, testemunhas de um processo político
que desencadeou o surgimento de uma nova unidade territorial na América, cujas
dimensões foram garantidas pelo alinhamento dos governos das províncias da Bahia,
de Minas Gerais, de Pernambuco e de São Paulo com o Rio de Janeiro.26
Os fundamentos dos estatutos jurídicos aí definidos norteiam a
definição dos cursos jurídicos e, conforme se verá ao longo do presente trabalho, à
falta de um ideário de república ou nação, ou mesmo de Estado que ultrapassasse os
interesses imediatos daqueles que falavam em nome do interesse público, tais
fundamentos dão continuidade ao ideário vigente na Universidade de Coimbra, cuja
trajetória, ante o liberalismo português, era o da modernização conservadora, ou seja,
pela preservação da monarquia. Os intensos debates realizados entre os anos de
1821 e 1822, durante as Cortes Extraordinárias Constituintes de Lisboa, suscitaram a
incorporação de importantes conceitos, como nação e cidadania, cujo sentidos estão
intimamente ligados aos preceitos liberais.27
26

A compreensão do processo da independência do Brasil perpassa a compreensão das
ações dos sujeitos históricos e suas propostas e lutas singulares para o surgimento do Brasil
como nova entidade política soberana, que teve como base o desenvolvimento de um governo
monárquico e constitucional. OLIVEIRA, Cecília Helena Salles. Repercussões da Revolução:
Delineamento do Império do Brasil, 1808/1831. In: O Brasil Imperial. Volume I – 1808-1831.
Rio de Janeiro: 2014, p. 15 – 54.
27
Boa parte dos preceitos liberais debatidos neste período foi divulgada por meio das
publicações periódicas que mantiveram um jogo de opiniões e interesses em torno da
continuidade ou ruptura entre os reinos e enraizadas nas Luzes Portuguesas. A historiadora
Lucia Maria Bastos Pereira das Neves, através da obra Corcundas e Constitucionais: A
Cultura política da Independência (1820-1822), desenvolveu um amplo estudo a respeito da
difusão dos preceitos liberais através de escritos em folhetos políticos e jornais, com o objetivo
de identificar as formas de expressão da cultura política no processo político da independência
do Brasil. NEVES, Lúcia Maria Bastos P. Das. Corcundas e Cosntitucionais: A Cultura
política da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Revam: FAPERJ, 2003, il.;
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Portanto, a análise dos debates sobre a abertura dos cursos jurídicos
no Brasil e do teor empregado na definição do conjunto de normas definidoras do seu
funcionamento, levando em consideração a formação ilustrada de seus autores, pode
ser uma alternativa para a compreensão dos meios pelos quais os grupos políticos,
elite política e intelectual, passaram a significar e interpretar a realidade histórica na
defesa de seus interesses políticos e econômicos. Disso resulta uma série de
considerações, de tendência conservadora, aspecto específico da “particularidade
capitalista de extração colonial”,28 sobre a formação do Estado brasileiro –
considerações que revelam as tensões sobre as formas de absorção do liberalismo.
Consideramos que o ideário político da Independência do Brasil é
depositário da “cultura política” estabelecida na Ilustração Portuguesa. Ou seja, no
tocante aos códigos utilizados, à linguagem, os comportamentos dos parlamentares,
e suas visões para o futuro do Brasil, expostos nas assembleias formam o conjunto
de significados pelos quais, enquanto elite política e intelectual, conformam os
significados de suas ações e as interpretações sobre a realidade política que os
cercava. Contudo, são ideais, são abstrações, representações calcadas sobre uma
realidade que, diante da ruptura com a metrópole, envolve o desenvolvimento de uma
economia nacional, que revitalizou o seu caráter mercantil e escravista.29
Os discursos políticos elaborados nos eventos-chave demonstram
que houve a participação das elites políticas brasileira e portuguesa nos momentos
decisivos para a continuidade ou não da unidade do Império. 30 Nas Cortes

28

MAZZEO, Antonio Carlos. Estado e Burguesia no Brasil: Origens da Autocracia
Burguesa. 3. ed. São Paulo: Boitempo, 2015. P. 83.
29
Neste sentido, tal “cultura política” depositária da herança do passado colonial relativa ao
aprofundamento das relações entre Portugal e o Brasil, por conta do descobrimento dos veios
auríferos e da formação universitária reunida na Universidade de Coimbra, não perde seu
caráter histórico e ideológico, pois, forjada em meio às reformas da administração pombalina,
que buscou a reorganização do Estado português, esteve imersa em profundas
transformações das estruturas do Antigo Regime. Na passagem do regime contratualista para
o individualista, em que, nas palavras de Antonio Mauel Hespanha, “os homens celebram
entre si um pacto, pelo qual limitam sua liberdade natural, entregando na mão dos
governantes o poder de editar regras de convívio obrigatórias”, a Coroa portuguesa entendeu
que era principal fiadora e responsável pela reforma que visava atender “ao bem comum dos
povos”. SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. A Economia do Império no Período Pombalino. IN:
FALCON, Francisco. RODRIGUES, Claudia. (Orgs) A Época Pombalina no Mundo Luso
Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. P.31-58. HESPANHA, Antonio Manuel.
Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um Milênio. P. 303.
30
A unidade do Império Português, traço marcante das políticas iluministas, foi proporcionada
pela inexistência da separação entre os cargos assumidos tanto por portugueses quanto por
brasileiros, como é o caso de José da Silva Lisboa, José Bonifácio e seus irmãos, entre tantos
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Extraordinárias e Constituintes de Lisboa, até meados de 1821, havia consenso entre
os representantes dos dois lados do Atlântico em relação à manutenção deste vínculo
matizado por uma herança comum. Mas a diversidade dos projetos políticos que
visavam a integração dos mercados e o estabelecimento de padrões políticos e
administrativos que tomaram vulto na disputa pelos interesses divergem “quanto à
forma e aos instrumentos necessários para a realização da unidade”. 31 Os deputados
reunidos nas Cortes em Lisboa formavam a intelligentsia do Império luso-brasileiro,
dialogaram com as novas perspectivas políticas impostas, através de um corpo
doutrinário que se vinculou às propostas para a representação do Brasil e de Portugal
através da formação de seu corpo legal e jurídico. 32 A independência do Brasil foi
resultante das discordâncias entre os projetos de integração territorial e econômica,
esteve marcada pela continuidade dos valores herdados de seu passado colonial e
necessitou conciliar a definição do Estado Nacional, monárquico e constitucional, com
os valores liberais.
Estes indivíduos que participaram das assembleias ao longo do
Primeiro Reinado debateram imbuídos de uma tradição que os precederam. Tais
homens, “ilustres cidadãos”, “dignos representantes da nação brasileira”, receberam
uma formação, cujo projeto principal esteve voltado para a formação de pessoal
qualificado para as funções de Estado. Esta geração, que teve parte de sua
experiência projetada no interior do projeto de consolidação de um “poderoso” Império
Ultramarino, que reunia Portugal, Brasil e Algarves, teve que lidar com esta tradição
do qual era tributária.
Os documentos produzidos no âmbito do governo português e depois
no Brasil, dos séculos XVIII e XIX, regulam a instrução através de uma rotina
administrativa que determinava os métodos de ensino, a distribuição dos saberes, o

outros membros brasileiros que assumiram altos cargos burocráticos na administração reinol.
Outro fator importante e agregador de ideias foi a manutenção da universidade em Portugal,
mais precisamente em Coimbra, que formava todos os letrados do Império. E a convivência
com uma norma jurídica comum que respeitava as Ordenações de 1603, as normas, os
regimentos, as cartas régias nos tribunais do Brasil e de além-mar. LOPES, José Reinaldo de
Lima. O Direito na História. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
31
BERBEL, Marcia Regina. Os Apelos Nacionais nas Cortes Constituintes de Lisboa.
(1821/1822). IN: MALERBA, Jurandir (org). A Independência Brasileira Novas Dimensões.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. P. 183.
32
LACOMBE, Américo Jacobina. A cultura jurídica. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de.
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controle e a normatização sobre os mestres, seus salários, materiais escolares e a
disciplina. Após a independência do Brasil, nos debates da Assembleia Constituinte
de 1823, e depois, a partir de 1826, com a Constituição de 1824, essas práticas
administrativas continuaram e, como momento da organização do Estado brasileiro, a
organização escolar na área do Direito também se tornou espaço para o
estabelecimento das novas relações de poder. As práticas de aprendizagem, os
métodos de ensino e toda a experiência da escolarização desenvolvida ao longo dos
séculos XVIII e XIX precisam ser incorporados como parte das políticas públicas, que,
tanto em Portugal quanto no Brasil, fizeram da “escola, lugar de produção de
gerações, e por isso, o lugar onde se articulam o social e sua representação – um
lugar do político e da política”.33
As fontes analisadas, para a compreensão das reformas ilustradas na
Universidade de Coimbra, estão relacionadas aos processos administrativos
correspondentes aos anos da reforma, seus novos Estatutos, legalizados no dia 28
de agosto de 1772, no tocante aos cursos jurídicos da Faculdade de Leis e Cânones.
A saber: “Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra no termo da
Invasão dos denominados Jesuítas e dos estragos feitos nas Sciencias e nos
Professores, e Directores que a regiam pelas maquinações, e publicações dos Novos
Estatutos por Elles fabricados” e “Documentos para a História da Universidade de
Coimbra (1750-1772)”. Documentos produzidos após a saída do Marquês de Pombal
do governo e que compreende o período da “viradeira”, “Relação Geral do Estado da
Universidade de Coimbra desde o Princípio da Nova Reforma até o mez de Setembro
de 1777”, “Dissertação Crítica sobre as Determinações dos Novos Estatutos da
Universidade de Coimbra”, os poemas “Reino da Estupidez” e “Ode a Fileno”. Os
documentos produzidos ao longo das primeiras décadas do século XIX, o periódico
“Censor Provinciano” (1822) e os “Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da
nação Portuguesa”. (1820)
Tais materiais compilados possuem informações sobre o ingresso
estudantil de brasileiros que, nos anos posteriores, se tornaram representantes do
governo do Brasil após a Independência. Buscamos informações a respeito do
ambiente vivenciado por estes rapazes em sua juventude, os estudos realizados
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mediante o pedagogismo de Coimbra – que possui influência na organização do
Estado brasileiro e na formação desta primeira geração de estadistas. Configura
material para entendermos como a Universidade de Coimbra, neste momento de
reformas, conseguiu manter alianças com o Antigo Regime, comprometimento cujo
alcance extrapolou os portões das universidades e são estendidos para os demais
setores administrativos do Reino, referente ao comércio, por exemplo, com a
manutenção de formas mercantis angariadas pela adoção de medidas centralizadoras
e monopolísticas que visaram a refundação de reformas econômicas. Formam
também um conjunto de materiais que possibilitarão a compreensão das referências
básicas da “cultura política” partilhada e interiorizada no âmbito da universidade, sem
perder de vista o movimento histórico real da inserção da sociedade luso-brasileira no
processo de transformação econômica que perpassou o período.
Existem, na conjuntura analisada, aspectos de uma particularidade
que confere sentido às complexas relações que se concretizam e que precisam ser
captadas. O mundo ibérico, neste momento, está inserido dentro da lógica universal
capitalista, que passava por transformações de ordem conceitual e prática. Às práticas
mercantis, tem-se dado lugar as práticas liberais que exigem maior liberdade de
comércio e o desenvolvimento de sistemas políticos que questionam a capacidade
das autoridades monárquicas para o florescimento de Estados liberais e republicanos.
Portugal, no período avaliado, primou por uma modernização moderada, cujos
desdobramentos incidem sobre mudanças nas concepções da instrução pública,
reorientação dos princípios universitários pelas reformas dos estatutos. Mas não
apenas isso. Um projeto foi elaborado, colocado em prática e teve como principal
objetivo reorganizar as finanças para o fortalecimento do sistema monopolista,34
marcado pela atlantização do império e a manutenção da centralidade do poder nas
mãos dos monarcas, mediado por forte teor religioso, cujos desdobramentos podem
ser vistos pelas ações da Inquisição.

34

Criação da Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão para o fortalecimento do poder
do controle português sobre o comércio e o afastamento da concorrência estrangeira, através
da oferta aos comerciantes portugueses de uma série de privilégios. Criação da Junta do
Comércio, que substituiu a Mesa do Bem Comum do Comércio, que regulava as atividades
mercantis, que atuava por uma lógica corporativa, cuja gestão era autônoma, embora seu
regimento fosse aprovado pela Coroa. A Junta do Comércio se tornou um órgão da
administração da monarquia. Todos os comerciantes deveriam permanecer matriculados
neste órgão para poderem exercer suas atividades. SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. A
Economia do Império no Período Pombalino. IN: Op. Cit. P.31-58.

27

O corpo jurídico desenvolvido e que atende às demandas deste
ambiente político efervescente, cujas transformações econômicas e sociais foram
importantes para o impulsionamento do desenvolvimento do Estado português, esteve
pautado no jusrracionalismo que garantia a sua estruturação despótica e ilustrada.
As fontes que balizam a análise a respeito da abertura dos cursos
jurídicos no Brasil são constituídas pelos “Annaes do Parlamento Brasileiro
Assembleia Constituinte de 1823”, “ Annaes do Parlamento Brazileiro da Camara dos
Srs. Deputados, Primeiro Anno da Primeira Legislatura Sessão de 1826”, a “Lei de 11
de agosto de 1827 Crêa dous Cursos de Sciencias Jurídicas e Sociaes, um na cidade
de S. Paulo e outro na de Olinda”, e o “Projeto de Regulamento ou estatutos para o
Curso Jurídico creado pelo Decreto de 9 de Janeiro de 1825, organizado pelo
Conselheiro de Estado Visconde de Cachoeira, e mandado observar provisoriamente
nos Cursos Jurídicos de São Paulo e Olinda pelo art. 10 desta lei. Material
correspondente aos fatos ocorridos ao longo do Primeiro Reinado (1822-1831). O
período se caracteriza pela instabilidade política – tensionada pelas disputas
existentes relacionadas à soberania e à representação da recém nação.35
Em 1823, na Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, o deputado
José Feliciano Fernandes Pinheiro, futuro Visconde de São Leopoldo, propôs a
criação de uma universidade em São Paulo “pelas vantagens naturais e por razões
de conveniência em geral”.36 A localidade dos cursos e as decisões que cercavam os
debates estavam impregnadas de regionalismos, porém os cursos foram direcionados
de acordo com os interesses dos representantes das províncias. Uma comissão foi
formada para tratamento deste assunto, tendo em vista o potencial estratégico
presente na formação dos cursos jurídicos, dada a necessidade que havia para a
formação de um corpo político.37
Em 9 de janeiro de 1825, foi criado, provisoriamente, na cidade do Rio
de Janeiro, um curso de ciências jurídicas pelo poder executivo.38 O decreto aferiu
35
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sobre o propósito de buscar a formação de bacharéis e organizar os lugares de
magistratura do Império. Tratando o curso jurídico como uma instrução indispensável,
havia o desejo de desligamento dos cursos existentes em além-mar, principalmente
na formação dos bacharéis provenientes da Universidade de Coimbra e de outros
países estrangeiros, por considerarem os estudos “dispendiosos” e “incômodos”. Mas,
mesmo com a existência do decreto, não houve a efetivação da abertura do curso no
Rio de Janeiro, o que denota a instabilidade política entre o parlamento e o imperador,
aliada ao sentimento de desconfiança relativo às ações políticas do monarca, que, até
então, havia governado sem qualquer interferência do poder legislativo. Porém, o
conselheiro Luis José de Carvalho e Mello redigiu um projeto que visualizava todas as
disposições para a implantação dos cursos jurídicos, tendo como base a divisão das
tarefas administrativas, o trabalho docente e as obrigações dos alunos que ora
ingressassem nos cursos.
Iniciados os trabalhos da Assembleia Geral Legislativa, em 1826, a
questão da criação dos cursos jurídicos retorna aos debates públicos e a polêmica em
torno do projeto apresentado recai sobre o local onde funcionariam e a elaboração do
currículo que seria adotado. A leitura do conjunto da documentação evidencia um
dado novo que configura todo o processo: enquanto, ao longo das discussões
compreendidas em 1823, não havia críticas ao ensino jurídico português, a partir de
1826 estas se tornam frequentes. As iniciativas que pretendiam tornar o Rio de Janeiro
um dos locais para a instalação dos cursos jurídicos eram vistas com desconfiança
nos pronunciamentos dos deputados, uma vez que as leis originárias no parlamento
dependiam da sanção do imperador. Houve ampla defesa da comissão de Instrução
Pública para a criação dos cursos jurídicos no Rio de Janeiro, local que passou a
concorrer com as propostas que inseriram as províncias de São Paulo e Pernambuco.
Em 11 de agosto de 1827, foi aprovada a criação de dois cursos
jurídicos, instalados, respectivamente, em São Paulo e Olinda, que previam,

de Estado, criar provisoriamente um curso jurídico nesta corte, e cidade do Rio de Janeiro,
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Ministro e secretário dos Negócios do Império Brasil. Decreto de 9 de janeiro de 1825. Cria
provisoriamente um Curso Jurídico nesta corte. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1885, p.
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provisoriamente, a adoção dos Estatutos Reformados da Universidade de Coimbra, 39
efetivados após as críticas dos parlamentares ao ensino jurídico em Portugal depois
de 1772. Os artigos determinavam as cadeiras que seriam ministradas durante os
anos letivos.40 Foram nomeados nove “lentes” e cinco substitutos; cada um escolheria
os compêndios com as doutrinas que estivesse de acordo com o “sistema jurado pela
nação”. Os estudantes deveriam estar com 15 anos completos e apresentarem um
certificado de aprovação em língua francesa, gramática latina, retórica, filosofia
racional e moral e geometria para o ingresso.41 Contudo, o que estaria por trás desta
mudança no posicionamento de alguns parlamentares em relação ao ambiente
universitário coimbrão?
Ao legitimar, em 1827, os cursos jurídicos, uma das condições para
o bom desempenho da formação de homens para a gerência do Estado do Brasil está
no aprendizado de Direito Natural, matéria ministrada logo no primeiro ano do curso.
Assim, a teoria do Direito Natural iria instrumentalizar boa parte das elites do Brasil,
assegurando os direitos constitucionais e o princípio da unidade do Império. Neste
sentido, a aquisição de livros por padres e ouvidores, bacharéis e negociantes sobre
o direito natural contribuiria “para formular e consolidar uma noção positiva do direito
natural”.42 Este ideal ficou expresso na fala de Visconde de Cachoeira, quando afirma
que os estudantes formariam um corpo de agentes para o Estado: se tornariam
“jurisconsultos brasileiros”, “homens hábeis para serem um dia sábios magistrados, e
peritos advogados [...] dignos deputados, senadores e aptos para ocuparem os
lugares diplomáticos e mais empregos do Estado”.43
Visconde da Cachoeira, ao explanar sobre a importância do curso
jurídico no Brasil, começa avaliando os estatutos da Universidade de Coimbra. Para
39
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ele, os antigos estatutos de Portugal não contribuíram para o bom desempenho nos
diversos empregos públicos.44 A falta de bons estatutos e a falta da prática dos
estatutos vigentes em Coimbra teriam produzido consequências ruins para os cargos
públicos. Com a reforma dos cursos e a adoção de novos estatutos, ainda conforme
ele, de acordo com os princípios das Luzes, produziram-se “grandes mestres, dignos
e sábios magistrados e habilíssimos homens de Estado, que aos nossos olhos tem
ilustrado e bem servido a pátria”.45
Sem deixar de mencionar os “grandes” efeitos para o progresso e a
modernidade, aos quais a sociedade poderia almejar com cursos e estatutos tão
“profícuos”, Visconde da Cachoeira ressalta a importância dos estudos do direito
pátrio, devido ao caráter prático do curso de direito e na jurisprudência que, fundados
na razão, formariam os homens para os diversos empregos da vida civil. Sua proposta
avança no decorrer de sua explicação e justifica a adoção dos estatutos reformados
da Universidade de Coimbra, para “aproveitar as lições do saber e da experiência,
para abraçarmos um novo método mais regular, simples, e farto dos conhecimentos
necessários e úteis”. E afirma que todos os jurisconsultos brasileiros deveriam saber
os princípios elementares do direito público, universal, eclesiástico e próprio de sua
nação.46
Para ingressar nas faculdades, segundo o projeto do Visconde da
Cachoeira, os alunos necessitavam entregar certificados de aprovação em línguas
estrangeiras (língua latina e francesa), certidão de idade para a “madura reflexão das
matérias da ciência” e nas disciplinas de retórica, filosofia racional e moral, aritmética
e geometria e deveriam ter o conhecimento das grandes obras literárias. Tais estudos
eram indispensáveis, pois indicavam o conhecimento dos “preceitos gerais de
gramática”, de “eloquência e poesia”, “regras de lógica, arte crítica, metafísica, ética e
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direito natural e as operações aritméticas”. E ficava previsto no projeto que o aluno
deveria ser avaliado pelos lentes em cada uma das disciplinas acima descritas.47
Em 27 de setembro de 1828, o legislativo autorizou o pagamento de
gratificações aos empregados e professores necessários nos cursos de São Paulo e
Olinda, de acordo com a lei de 11 de agosto de 1827, para os estudos preparatórios.
E, até que uma lei não fosse criada para reger tais estudos e provimentos dos
professores, os artigos 6º e 11 da lei continuariam a acompanhar os ordenados dos
funcionários.
Se os cursos jurídicos foram criados para atender uma elite que
buscava concretizar a sua independência político-cultural sob a égide de um
“pensamento jurídico ilustrado, cosmopolita e literário”, as disciplinas ministradas
tinham por finalidade o estabelecimento das instituições brasileiras e dos setores
burocráticos. Formava-se a estrutura para a execução das tarefas do serviço público,
treinando os alunos para a construção do Estado, uma vez que o curso, desde a sua
elaboração e em seus estatutos, primou pelo pragmatismo das disciplinas que eram
ensinadas.
O Estado brasileiro se formou em torno do controle burocrático, tal
como um Estado de magistrados, de formação profissional jurídica, e os bacharéis
ocupavam os cargos de juízes, delegados de polícia, presidentes e secretários,
ministros e conselheiros. Tal cultura jurídica produziu um tipo específico de intelectual:
politicamente disciplinado conforme os fundamentos do Estado; criteriosamente
profissionalizado, para concretizar o funcionamento e o controle do aparato
administrativo, e habilmente convencidos, senão da legitimidade, pelo menos da
legalidade da forma de governo instaurada.48 O projeto do conselheiro Visconde da
Cachoeira fundamenta esta afirmação, uma vez que, ao comparar os estatutos da
Universidade de Coimbra com a própria situação política existente na realidade
brasileira, aconselha o corte nas disciplinas de Direito Romano e a intensificação nas
disciplinas de Direito Natural e de Direito Público.
Com a adoção da disciplina de Direito Natural, pretendia oferecer aos
estudantes uma visão geral do trabalho jurídico e um conjunto de fundamentos que,
de acordo com o pensamento iluminista, buscava encontrar um princípio de razão que
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legitimasse os mandamentos da lei.49 O Direito Público, enquanto prática da esfera
acadêmica, visava estabelecer os horizontes da política constitucional adotados no
Brasil após a independência, os limites dos poderes do soberano e o estudo da
Constituição Brasileira.50
Esta disciplina representava o próprio “horizonte ideológico da cultura
política brasileira”,51 pois os pressupostos que cercavam o seu ensino remontam à
própria colonização portuguesa e à forma com que adquire a independência. Assim,
todo o processo e a dinâmica social e política nele existente, “resultou nos horizontes
ideológicos de uma tradição legal [...] marcada por um perfil liberal-conservador”.52 E
fundamentos do Direito Público foram reproduzidos nos textos constitucionais pátrios,
formando um Estado conservador, absolutista e latifundiário.
Por isso, a ênfase do projeto do Visconde da Cachoeira no estudo
aprofundado do direito público, pátrio e particular no terceiro ano do curso. Os
professores ofereciam a definição pela montagem de uma projeção histórica e em
seguida definiam as atribuições deste direito, pela aplicação na legislação pátria, na
administração da Justiça e da Fazenda, nos Tribunais, na criação de leis, na aplicação
dos tributos e formas de arrecadação, nos provimentos dos ofícios e na Instrução
Pública. Com isso, tornam-se centrais os seguintes aspectos que caracterizaram as
instituições brasileiras no período imperial: a presença da escravidão (repercussão do
direito privado) e do poder moderador (doutrina do direito público).53
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Junto à disciplina do direito público, os professores ficavam
encarregados de ministrar as noções do direito público eclesiástico, universal e
nacional, justificado pela importância do conhecimento do direito civil sobre as
matérias da igreja. Apesar da existência de uma estrutura “moderna” – e iluminados
pela razão e o progresso –, havia a insistência da manutenção de disciplinas
consideradas “arcaicas”, que visavam ponderar as relações entre a Igreja e o Estado,
através de princípios universais e imutáveis.54
A magistratura constituiu-se como a “espinha dorsal do governo do
Brasil” e, justamente na primeira metade do século XIX, com a formação dos núcleos
de estudos jurídicos, forma-se também o corpo dos principais agentes do governo.
Como afirma José Murilo de Carvalho (1996), no período de 1822 a 1831, os
magistrados ocuparam 33,33% dos cargos ministeriais, sendo que, a partir da década
de 1850, houve significativa mudança, uma vez que os cargos foram ocupados por
magistrados formados no Brasil e não somente na Universidade de Coimbra. Também
cargos de senadores correspondiam a 41,66% de magistrados e dos deputados
correspondiam, em 1826, a 27% do total.
O treinamento de uma elite para assumir as funções administrativas
do Estado faz parte da trajetória da constituição da elite política portuguesa e
brasileira, de forma que, através da homogeneidade ideológica e do treinamento,
criavam-se os elementos fundamentais para a continuação do Estado absolutista.
Parte da primeira elite dirigente brasileira teve treinamento na
Universidade de Coimbra e pôde reproduzir os próprios estamentos da sociedade
portuguesa. Estes mesmos magistrados, que aturam na esfera política após a
Independência do Brasil, também contribuíram com a manutenção da própria unidade
territorial da ex-colônia, através da manutenção das bases sociais e econômicas mais
importantes: a escravidão e a manutenção da forma de organização do poder. 55
Essa tese tem como objetivo principal analisar a permanência da
tradição coimbrã no Brasil após a independência, presente na formação dos principais
articuladores das políticas nacionais naquele período, seja na qualidade de políticos
advindos das diferentes províncias, seja enquanto juristas, advogados e demais
funcionários públicos que elaboraram os principais documentos que configuram a
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jurisprudência que regerá aquele período e que configurará a cultura jurídica em curso
ao longo da primeira república, quiçá até os dias de hoje.
Para isso, levamos em consideração as modificações, iniciadas no
ano de 1772, através das reformas ilustradas no seio da universidade, no que diz
respeito às Faculdades de Leis e Cânones, fruto do projeto de laicização e
secularização da sociedade portuguesa no processo de reorganização de suas forças
produtivas para o fortalecimento do reino monárquico e absoluto. E enquadramos, a
partir de 1823, os debates a respeito da abertura de cursos, faculdades de Direito e
universidades, nos espaços em que são compartilhadas as ideias em torno do sistema
político que se tornaria vigente e que revelam as disputas sobre a representação
política entre o monarca e o parlamento. Entendemos que a particularidade escravista
e latifundiária, mantida ao longo do processo de emancipação política, exigiu um
esforço por parte das elites políticas e intelectuais do período para a conciliação com
as modernas propostas de organização dos Estados e a libertação dos mercados e
dos vínculos mercantis.
No primeiro capítulo e segundo capítulos, discute-se o processo de
formação da elite política portuguesa e que possui suas raízes na expansão do poder
dos funcionários – uma característica própria do processo de formação do Estado
moderno absolutista. Magistrados e juristas realizaram papel importante na
continuidade da administração portuguesa, no contexto do século XVIII, em que
presenciamos grandes transformações políticas e econômicas. A modernidade
portuguesa proporcionou uma alteração conceitual na concepção de poder político,
que colaborou com a supremacia do poder régio e o esforço de manutenção da
unidade com os demais territórios de além-mar.56 Desta forma, objetivamos a
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Universidade de Coimbra, as reformas ilustradas, o dirigismo cultural pombalino e a
centralização do ensino jurídico na metrópole lusa.
Sobre os primeiros cursos jurídicos do Brasil, faz-se necessário o
entendimento do contexto da sua independência, aliado ao reconhecimento da
produção historiográfica que pretendeu estudar este período histórico ao longo do
século XIX. Além disso, também consideramos necessário compreender a dinâmica
do poder em meio às discussões que foram travadas no âmbito da Assembleia
Constituinte de 1823, local em que encontramos o equacionamento dos interesses e
a explanação das concepções a respeito do Estado como sistema de governo
constitucional e onde foram travados os primeiros debates a respeito da instrução
pública e da abertura de uma universidade e de cursos de nível superior. O
vocabulário liberal veiculado na Assembleia esteve articulado, através da exposição
de conceitos, ao saber político atrelado à uma cultura política que já estava sendo
divulgada pelos periódicos da época e que atestaram a formação de uma opinião
pública que vinculasse o desenvolvimento do Brasil e da Monarquia Constitucional. 57
Ora, o desenvolvimento dessas ideias, veiculadas desde a vinda da família real para
o Brasil, foi importante na constituição desta nova unidade soberana a partir de 1822.
Tais questões serão debatidas no terceiro capítulo, que aborda a
particularidade histórica do Brasil no processo de formação das nações
constitucionais e a dimensão histórica, social e ideológica do Direito constituído
enquanto fenômeno complexo em meio as relações sociais. Os debates sobre a
abertura dos cursos jurídicos no Brasil, na Assembleia Constituinte de 1823, nas
assembleias dos deputados, em 1826, o contexto da aprovação da lei para a abertura
dos cursos em São Paulo e Olinda, seus estatutos que contemplam a tradição
ilustrada, embora exista também um esforço para a adequação à realidade brasileira,
serão as questões debatidas no terceiro capítulo da tese.
A criação dos cursos jurídicos e a formação de uma elite jurídica
própria, juntamente com a elaboração de um arcabouço jurídico, foram os fatores que
contribuíram com a edificação da cultura jurídica ao longo do século XIX e são as
questões debatidas no quarto capítulo.
Oliveira. (Dir.) Nova História da Expansão Portuguesa. SILVA, Maria Beatrz Nizza. (Coord.)
O Império Luso Brasileiro 1750-1822. Vol. VIII. Lisboa: Editorial Estampa, 1986.
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1. A FORMAÇÃO DOS HOMENS DE ESTADO: O REFORMISMO ILUSTRADO
PORTUGUÊS E OS ESTATUTOS PARA OS CURSOS JURÍDICOS DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
O processo iniciado com a vinda da Família Real para o Brasil, no
contexto do início do século XIX, a respeito da instrução, não está apenas ligado ao
desenvolvimento do processo histórico brasileiro, mas, antes, faz parte de um
conjunto inserido no âmbito do reformismo Ilustrado Português, compreendido entre
os anos de 1750 e 1826.
Já que estamos a tratar da formação do Estado brasileiro, bem como
da sua fundamentação e soberania, das questões apresentadas ante às sessões da
Assembleia Constituinte de 1823, que, por meio da comissão de instrução pública,
apresentou o desejo da fundação de uma universidade para o Império e, junto dela,
um curso jurídico, notamos que existe a busca e a preocupação com a formação dos
setores administrativos e burocráticos do Brasil, tendo, como orientação para a
execução de tal atividade, o apego à tradição pombalina para a formação do homem
público.
Ao longo do período colonial brasileiro, não pôde o Brasil fundar uma
universidade e, pelo que pudemos apurar, isto ocorreu por dois motivos: primeiro, de
acordo com Ricardo Marcelo da Fonseca, porque existia uma “deliberada política de
centralização na formação acadêmica dos quadros burocráticos” do reino português.
O desenvolvimento de centros de formação de nível superior no Brasil não foi possível
por ser considerado uma ameaça ao domínio colonial, portanto, a política de
centralização da formação acadêmica dos quadros da administração era, de forma
estratégica, centralizada em Portugal, por ser considerada como uma forma de manter
os vínculos sustentadores das colônias.58 Isto porque, ao pensarmos na conjuntura
das reformas, houve a insistência do “domínio secular do Estado” sobre a educação
e a universidade.59
Em segundo lugar, o desenvolvimento da universidade portuguesa,
no contexto das reformas pombalinas, está inscrito no movimento de desenvolvimento
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das universidades europeias que, a partir do século XVI, se tornam as sedes mais
importantes para o desenvolvimento do humanismo. Estas desenvolviam importantes
embates com o escolasticismo, cujos pensadores realizavam revisões dos textos e
submetiam as fontes do Direito Romano, como no caso da jurisprudência, aos
comentários humanísticos. Não caberá, neste momento, uma discussão demasiada a
respeito do desenvolvimento das universidades europeias; contudo, aponta-nos o
manual sobre a História das Universidades na Europa, que estas instituições
adquiriram, ao longo de seu desenvolvimento, um monopólio sobre o saber público e
o direito de conceder os graus e títulos, do que hoje, comumente, consideramos nível
universitário.
Faz parte deste movimento a transformação deste espaço em um
instrumento de formação da elite, que seguiria aos empregos da Igreja e do Estado.
E, dada esta importância, as universidades buscavam garantir o seu monopólio
territorial, fator que contribuiu para o parecer negativo, dos lentes da Universidade de
Coimbra, ao pedido de abertura de uma universidade na Bahia no século XVII.60
De fato, a Universidade de Coimbra possui papel importante no
conjunto das transformações do ensino universitário europeu que, no século XVIII, se
libertou do domínio da teologia e participou de uma mudança no entendimento
metodológico, científico e do espírito acadêmico. Nas notas de Notker Hammerstein,
as reformas que se realizadas em Portugal, seguindo os princípios do iluminismo,
saíram do alto, foram lançadas pela Coroa e seus ministros. Possuíam caráter
antieclesiástico e antijesuítico e, com a abolição da Universidade de Évora, que
estivera confiada aos Jesuítas ao longo da Contra-Reforma, pôde Coimbra se tornar
a única universidade, o que fez Portugal permanecer na vanguarda das sociedades
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católicas iluminadas, redirecionando o ensino das ciências ao empirismo e à aplicação
prática.61
Nos importa compreender o Reformismo Ilustrado Português no
âmbito das reformas dos estudos menores e de nível superior, especialmente ao que
tange o desenvolvimento dos estatutos dos cursos de Leis e Cânones da Universidade
de Coimbra, visto que os projetos pedagógicos adotados e as concepções que
permearam as visões do Estado, por seus intelectuais, integraram todos os níveis da
instrução, ficando, portanto, o ensino superior dependente dos estudos menores, que
se tornaram preparativos para o ingresso na universidade.
Para tanto, existe um conjunto documental importante que amarra os
objetivos da secularização do Estado português: A Lei da Boa Razão, 62 de 1769, o
Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra,63 de 1771, e os
Estatutos da Universidade,64 de 1772.
As considerações a respeito deste corpo documental para a
compreensão do Reformismo Ilustrado que possui, nas reformas educacionais, os
objetivos principais da retomada do controle sobre a instrução, a secularização da
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educação e a padronização do currículo, são, neste contexto, importantes fontes para
conter os problemas relativos à tradição e à inovação que, no âmbito da religiosidade,
apresentam contradições que dificultam, na visão dos reformadores, a constituição de
um Estado forte. Existe também o desejo de voltar a ser grande, devido às riquezas
advindas da América, que demandaram intensa reformulação dos padrões
administrativos das colônias e a reformulação dos direitos que baseiam toda a
jurisprudência, tornando fundamental o Direito Natural.
No teor adotado pelo Estatuto dos Cursos Jurídicos, anotou o seu
autor, Francisco de Lemos65, que os estudos menores garantiriam que os alunos
estivessem aptos a ouvir as lições públicas e, para isso, deveriam os estudantes já
terem adquirido
hum bom conhecimento da Lingua Latina, da Rethorica, da Logica, da
Metafysica, e da Ethica; sendo moradores em cidades, ou Villas, em que
haja Cadeiras de Grego; deverão também ter aprendido esta Lingua. E além
do bom, e prévio conhecimento das referidas disciplinas, que lhes será
sempre indispensável para poderem ser admittidos ás Leções da
Jurisprudência; procurarão tambem dquirir a maior instrucção, que puderem,
sobre todas as outras partes, e especies das Letras humanas e Disciplinas
Filosoficas. 66

O Livro II dos Estatutos da Universidade de Coimbra, que trata dos
Cursos Jurídicos das Faculdades de Cannones e de Leis, inicia suas considerações
a respeito da idade que os alunos deveriam ter para ingressarem nas ditas faculdades
e confirma que o ingresso não deveria ocorrer sem a devida atenção aos estudos
menores, já que muitos pais “miseravelmente se precipitam pela cega ambição da
fortuna dos filhos, são pela maior parte depois os mesmos filhos certas vítimas”,67
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Das más consequências desta desordem participam não só os mesmos
filhos, e as famílias, a que Elles pertencem; mas também os outros Meus
Vassallos, que por effeito delas vem a ter as suas vidas, honras, e fazendas
dependentes do cego arbítrio de Ministros ignorantes, e faltos da
capacidade, e prudência indispensáveis nos Juízes. Dellas participam
igualmente o bem público do Estado; por se suffocarem e perderem deste
modo muitos talentos da mocidade, que segue a Jurisprudência; os quaes,
sendo bem cultivados, e preparados nas Escolas menores, aplicando-se a
Ella com as Luzes necessárias no tempo de vida próprio, e competente para
Estudos tão graves, e sérios, qual não he de destas aticipadas matriculas, e
sendo depois providos nos empregos, os Lugares na idade, para que estes
prescrevem as Leis; poderiam edificar a sua fortuna sobre alicerces mais
sólidos; adiantar as suas famílias com as honras, que adquirissem, e servir
utilmente á Igreja, e ao Estado. 68

Ficou, portanto, instituído que, a partir dos dezesseis anos, poderiam os
jovens realizar matrícula nas faculdades jurídicas e que deveriam apresentar ao reitor
a certidão autêntica de batismo – reconhecido pelo ministro superior da comarca onde
tenha sido batizado. Além disso, precisariam também os estudantes ter bom
conhecimento de Língua Latina, Retórica, Lógica, Metafísica, Ética. Aqueles que
morassem em localidades que possuíam o ensino de Grego também deveriam
apresentar seus conhecimentos. E, por meio de certidões, passadas por seus
mestres, deveriam apresentar o tempo em que receberam estas instruções. O reitor
da universidade estaria informado a respeito da “educação, probidade, gênio,
procedimento, e costumes de cada um dos membros discípulos; mas também da
qualidade, e bens de seus pais, tanto para se acautelar, e impedir a falsidade das
ditas certidões”.69
Determinava o estatuto que os exames das disciplinas preparatórias
deveriam ser realizados para o ingresso às faculdades e que não seria conveniente
que a universidade recebesse alunos que não tivessem sido aprovados nestes
exames.
A Inteireza, exactidão, e a perfeita observância de justiça nestes exames,
devem constituir hum ponto essencial do importantíssimo Plano desta
regulação de Estudos. Porque continuando eles a fazer-se com a relaxação,
e indulgencia, com que até agora se tem feito. Approvando-se Estudantes
ignorantíssimos, só por satisfazer a respeitos, e empenhos particulares, de
nada poderão servir as mais saudáveis providencias, que hei por bem dar
68
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para restituir, e restaurar os Estudos das Faculdades Jurídicas.70

E assim conforma-se o princípio de que a universidade escolheria os
alunos que realmente estivessem aptos aos estudos acadêmicos e, com esta busca
por um novo perfil de alunos, dotados de sólida instrução que pudesse dar garantias
de acesso aos assuntos que seriam abordados pelas disciplinas, receberia apenas
aqueles aprovados por ela, para que não ocorressem prejuízos em sua reputação.
Estes dados nos ajudam a compreender a lógica instaurada ao longo do
período do reformismo ilustrado em relação ao que podemos chamar de “dirigismo
cultural” e da formação das elites no âmbito do desenvolvimento do pombalismo,
através da secularização das instituições de ensino, pelo Estado, estando este em
busca da integração do fluxo racional, científico e crítico a favor do desenvolvimento
da sociedade.
Como apresenta Ana Cristina Araújo, a partir da segunda metade do
século XVIII, em Portugal, houve a compreensão de que a educação necessitava ser
vista como um “dever público”, a fim de compatibilizar o “progresso do gênero
humano”, que, de um lado, mantivesse o respeito aos ideais cristãos e, de outro,
compatibilizasse a finalidade técnica da ciência para os fins da utilidade social em que,
“pensada nestes termos, a educação cumpria uma função aglutinadora essencial. A
cultura ao serviço do Estado reforçava o papel de sociabilização política da escola”.
Neste sentido, a escola passou a ser pensada como monumento da unidade moral de
todo o Estado português e meio para a própria renovação da igreja. 71
Isto posto, através de reformas no âmbito escolar, que corroboraram com
a fundação de escolas menores, a fim de substituir os colégios jesuíticos, com a
regulamentação dos estabelecimentos oficiais de primeiras letras e de aritmética em
todas as comarcas do reino português e a reforma universitária, percebe-se o caráter
verticalizador da organização do ensino escolar para atender aos estudos
preparatórios exigidos para o ingresso à vida universitária. O projeto de reforma do
ensino definiu dispositivos que proporcionaram o desenvolvimento de um padrão
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uniforme de conhecimentos aos alunos matriculados nas escolas consideradas
oficiais.
Uma reforma que possuía caráter elitista, com atenção para a reforma
universitária, que alterou os métodos de ensino e que buscou a modernização também
da igreja, através da assimilação do racionalismo crítico de base científica ao
catolicismo.72 E, como salienta Carlota Boto, o projeto pombalino inscrito no âmbito
do reformismo ilustrado português, que possibilitou o desenvolvimento de uma escola
pública sob controle do Estado, que determinava o que seria ensinado, não se
converteu em premissa para a libertação nacional, pois a secularização e o
regalismo73 das instituições e dos costumes possibilitaram a concretização de uma
modernização possível e adequada ao mundo português.74
Característica central das reformas pombalinas foi a conciliação da
doutrina do Direito Natural com a tradição e, por isso, o ensino da Filosofia Racional
e da Moral assume local de destaque na universidade, pois oferece uma alternativa à
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Para Joaquim Ferreira Gomes, a ação reformadora do Marquês de Pombal constituiu os
graus do sistema de ensino português, a saber: primário, secundário (clássico e profissional)
e superior. As medidas legislativas que fundamentaram tal obra foram responsáveis pela
elaboração de um sistema nacional de ensino integrado. A partir de 1759, foram novamente
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Náutica, em 1764, no Porto. Este conjunto aliado à reforma da universidade contra a
considerada mediocridade. GOMES, Joaquim Ferreira. O Marques de Pombal e as
Reformas do Ensino. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, Imprensa de
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tendentes ao restabelecimento do beneplácito régio ou pensões nas mãos dos estrangeiros,
obtém o reconhecimento do direito de apresentação dos bispos (1740) e, pela sua munificente
política de proteção ao culto divino, recebe do papa o título de rei fidelíssimo”. ARAUJO, Ana
Cristina. Ritualidade e Poder na Corte de D. João V: A Gênese Simbólica do Regalismo
Político. Revista História das Ideias. O Estado e a Igreja. Vol. 22, 2001. Instituto de História
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orientação escolástica. Autores como Grotius, Puffendorf, Wolff, Heineccius, Martini e
Muratori dão corpo ao ecletismo da reforma – que também se alia ao mais moderno
iluminismo católico da Itália, que buscou combater a especulação e o ateísmo. O
antijesuitismo se tornou uma forte arma de combate político ao conflito gerado pelo
próprio Estado, configurou a normalização da cultura ilustrada, a mobilização da
opinião pública, através do controle da imprensa e da instrução pública, e mobilizou
instrumentos eficazes de imposição e de legitimação do poder, para, afinal, garantir a
soberania do poder régio e do estado monárquico.75
Notadamente, os intelectuais Ribeiro Sanches (1713-1792) e Antonio
Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), através da crítica explicitada em suas obras
mais destacadas, identificaram os problemas a serem superados, concernentes ao
atraso cultural vivido por Portugal, no período, que julgavam estar na situação
educacional no reino e na sua dependência econômica em relação aos demais países
europeus. Além disso, desenvolveram uma verdadeira diretriz pedagógica que
inspirou os reformadores. E, em matéria do ensino superior, houve a convergência
dos ideais políticos e pedagógicos que serviram ao despotismo esclarecido, a
modificação dos modelos metodológicos de ensino a fim de regenerar Portugal
através do investimento na formação letrada. Neste sentido, as universidades, como
nos afirma Carlota Boto, locais da partilha do conhecimento público, deveriam se
afastar do saber dogmático para serem concebidas como “ambientes privilegiados de
produção e divulgação da ciência”.76
Sobretudo Verney, com suas propostas para uma ampla reforma da
sociedade, através do livro “O Verdadeiro Método de Estudar”, de 1746, propõe uma
reforma nas instituições da Igreja e do Estado. Esta obra adquire uma dimensão
política e social, que influenciou as reformas dos estudos das instituições de ensino
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portuguesas. Como nos apresenta Joaquim Ferreira Gomes, as etapas da
transformação do ensino neste período, que corresponde, primeiro, às reformas do
ensino secundário, também conhecido como “estudos menores”, e, segundo, às
reformas da Universidade de Coimbra, congregaram todo o ensino em um sistema
hierárquico. Deste modo, Verney (e sua obra) possui destacado papel nas críticas que
serão realizadas pelos trabalhos da Junta Literária reformadora da Universidade.
No tocante aos cursos jurídicos de Leis e Cânones, através das reflexões
e polêmicas levantadas pela obra Verdadeiro Método de Estudar, serão introduzidas
as disciplinas de Direito Natural, Público, Universal e das Gentes, a História Civil de
Portugal e das Leis Portuguesas e a História do Direito Canônico.77
Além disso, existe outra dimensão instaurada pela reforma da
Universidade de Coimbra, fator que não pode ser subsumido, que também se converte
em instrumento para a manutenção da ordem e da monarquia: a formação do pessoal
para as funções do Estado. O reconhecimento do atraso intelectual, tratado nos textos
reformistas, e do legado da hegemonia ideológica escolástica pode ser visto na carta
do Rei D. José, ao nomear a Junta Literária para realizar a avaliação sobre o Estado
da Universidade de Coimbra, cujo teor afirma:
O Senhor Dom Diniz, que os heroicos feitos, com que os seus gloriosos
Predecessores tinham lançado os Mouros destes Reinos para os Algarves
de Além Mar, não feriam bastantes para o estabelecimento da Monarquia
Portuguesa, em quanto as Armas não fossem associadas pelas Letras;
Fundou na Cidade de Coimbra para os Estudos das Artes Liberaes, e das
Sciencias [...] e ornando-a com os Eruditos, e assinalados Mestres, que
fizeram os grandes progressos Literarios, com que a mesma Universidade
foi tão admirada na Europa até o anno de mil quinhentos e cincoenta e sinco;
no qual os denominados Jesuítas depois de haverem arruinado os Estudos
Menores com a ocupação do Real Collegio das Artes, em que toda a
Primeira Nobreza de Portugal recebia a mais útil e louvável Educação;
passaram a destruir também successivamente os outros Estudos Maiores
com o máo fim, hoje a todos manifesto, de precipitarem os meus Reinos, e
Vassallos deles nas trevas da ignorância.78

Imbuídos deste ideal de progresso que lança toda sua força contra o projeto
jesuítico e o saber medieval, buscam fazer, da universidade, um local de formação,
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cujos valores estiveram voltados para a prática a fim de fortalecer o Estado. Aqui,
encontramos também o dimensionamento de um novo conceito de universidade,
incluída como instituição formada no seio do Estado e que conforma uma relação de
dependência entre ambos. A corporação acadêmica, possui legitimidade apegada na
tradição, mas fica subordinada à tutela ideológica do Estado, que limita a sua
autonomia, define o processo de transmissão e seleção dos saberes e exige a
participação efetiva de docentes e alunos neste processo de renovação que se torna
um compromisso político.
E o bacharel, que antes da reforma gozava apenas de um “estatuto de
superioridade social”, passa a ter o seu mérito associado “à competência específica
dos graduados que [se] sobrepõe ao princípio de diferenciação estamental”. A
valorização social do saber dá provisões aos cargos administrativos do Estado, não
admitindo que suas nomeações fossem feitas a quem não fosse bacharel.79
Apesar das obras de Verney e Sanches terem, como dissemos,
importância para as diretrizes pedagógicas das reformas, este Compêndio Histórico,
publicado em 1770, cujo nome longo e objetivo – Compêndio Histórico do Estado da
Universidade de Coimbra no Tempo da Invasão dos Denominados Jesuítas e dos
Estragos Feitos nas Ciências, nos Professores e Directores que a Regiam pelas
Maquinações, e Publicações dos Novos Estatutos por eles Fabricados – se tornou um
importante instrumento de poder contra a pedagogia jesuítica, acusando-a de todos
os males e obscurantismo intelectual que pairavam sobre as ciências em Portugal,
por um lado, e ofereceu saídas, por outro lado, através da elaboração de um projeto
de modificação das práticas pedagógicas para a atuação social, política e mental – a
fim de inserir Portugal no fluxo do desenvolvimento e do progresso.
Mas que, por estar convertido em uma lógica regalista, não consegue
atender preceitos essenciais do Iluminismo. E é neste sentido que entra a
preocupação com a formação do homem público, pois a reestruturação interna, que
visava eliminar suas práticas consideradas obscuras, se manteve subordinada à
necessidade de reforçar os fundamentos do estado absolutista.
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As reformas da instrução pública podem ser vistas como um processo
iniciado em 1755, como nos apresenta Joaquim Ferreira Gomes, através da
aprovação dos estatutos da Junta do Comércio, pelo decreto de 30 de setembro,
depois, em 1758, quando Sebastião de Carvalho e Melo, através do Alvará Régio, do
Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão
enquanto Sua Majestade não mandar o contrário, assinado por seu irmão Francisco
Manuel de Mendonça Furtado, que mandava a criação de duas escolas públicas: um
para meninos e outra para meninas.
No ano de 1759, quando medidas mais profundas foram tomadas,
como a sentença da Junta da Inconfidência, no dia 12 de janeiro, em que os jesuítas
foram expulsos do Reino e de seus domínios, e a criação do Lugar de Diretor Geral
do Estudos, que teve como principal atribuição a nomeação dos professores de
Gramática Latina, Grego, Hebraico e Retórica, responsáveis pelos estudos menores,
para as mais importantes cidades e vilas80, impôs-se uma uniformidade às classes,
que seriam criadas diretamente por este delegado do poder régio, e, junto com a
Criação do Colégio dos Nobres, formou-se o núcleo preparatório para o ensino
secundário.81
Colaborou, neste processo, o fato de, no ano de 1769, ter sido
promulgada a chamada “Lei da Boa Razão” que estabeleceu as dimensões da crise
do romanismo, presente no direito português, e a valorização do direito natural e
nacional, que conservou a autoridade do monarca e proporcionou uma “viragem” no
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direito que deixou de “se situar no terreno do opinável e do provável”.82
Contudo, a compilação de Documentos para a História da
Universidade de Coimbra (1750-1772), editado em 1959 pela Universidade de
Coimbra, reúne provisões, decretos, cartas, alvarás régios, consultas à Mesa da
Consciência e das Ordens, que, em especial o seu volume II, apresenta uma série de
determinações em torno das reformas dos Estudos Menores das Línguas Latina,
Grego, Hebraico, Retórica, a nomeação dos seus reitores, a nomeação da Junta da
Providência Literária e a publicação dos novos estatutos para a fundação da nova
universidade. Estes documentos, reunidos em uma única série, oferecem uma
dimensão ainda mais profunda das medidas tomadas pela Coroa para a secularização
do ensino e um panorama cronológico das suas ações.83
A Universidade de Coimbra receberá atenção especial do Marquês de
Pombal e dos membros da Junta de Providência Literária, criada em 23 de dezembro
de 1770 por D. José,84 cujos membros – Frei Manoel do Cenáculo, Bispo da Beja,
presidente da Real Mesa Censória e do Conselho, José Ricale Pereira de Castro, José
de Seabra da Silva, desembargadores do Paço e do Conselho do Estado, Francisco
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Antonio Marques Giraldes, também membro do Conselho e deputado da Mesa de
Consciência e Ordens, Doutor Francisco de Lemos de Faria,85 reitor da Universidade
de Coimbra, Doutor Manuel Pereira da Silva, desembargador dos Agravos da Casa
da Suplicação, e Doutor João Pereira Ramos Azeredo, desembargador da Casa de
Suplicação – estiveram sob a inspeção do Cardeal da Cunha e do próprio Marques
de Pombal, ambos membros do Conselho do Estado.
A Reforma da Universidade de Coimbra representou o coroamento de
todas as medidas tomadas a fim de se constituir um ensino integrado e o
desenvolvimento de um programa educacional.
Em 28 de agosto de 1771, a junta apresentou a D. José os resultados
sobre o estado das Artes e das Ciências do país, consolidado no Compêndio Histórico
do Estado da Universidade de Coimbra, o qual destaca os estragos que os jesuítas
fizeram naquela universidade e às aulas de todo o reino. Em 25 de setembro,
publicizou-se que no ano seguinte a universidade seria regulada por novos estatutos
e cursos científicos.86
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(...) o Compêndio Histórico insurge-se contra o facto de, na Universidade, se
estudar, apenas o direito romano, com completa postergação do direito
pátrio. Há, pois, como se vê, exaltação do direito natural e do direito pátrio
que (...) se encontram conciliados e não opostos; conciliação que melhor se
compreenderá quando se tiver em atenção que (...) o direito pátrio não é
mais do que a solução que decorre da aplicação do direito natural a um certo
condicionalismo.87

No tocante aos Estudos Jurídicos, o compêndio buscou também
realizar uma aliança entre o Direito e a História, seguindo as proposições de Verney.
A aprendizagem das leis ocorreria pela sua compreensão histórica, o que determinava
que os estudantes estivessem em dia com as lições de Grego e Latim, através da
leitura dos originais das obras que deram origem às leis nacionais. Percebia-se, no
Compêndio Histórico, que existia uma “grande ignorância da História Literária Geral e
Particular (...). E isto sendo a História Literária de um indispensável socorro ao
Jurista”.88
O compêndio registrou uma ampla explanação a respeito do Direito
Natural, uma vez que “servindo-se da pura luz da razão, e prescindindo de todas as
Leis positivas, dá a conhecer as obrigações que a Natureza impõe ao Homem e ao
Cidadão; as obrigações, com que todos nascemos para com Deos, para connosco, e
para com os outros homens” e oferece os fundamentos das Leis Divinas, Humanas,
Canônicas e Civis. De forma progressiva, a História se inseriu como, nas palavras de
Mario Julio de Almeida Costa e Rui Figueiredo de Marcos, “paradigma interpretativo,
como o anzol de ouro com que se buscava a verdadeira inteligência das leis”. 89 Sobre
o curso de Leis, determinou o estatuto que:
Considerando que nenhum Direito pode ser bem entendido sem hum claro
conhecimento prévio; assim do Direito Natural, Público e Universal, e das
Gentes; como da História Civil das Nações, e das Leis para ellas
estabelecidas, conforme as differentes Epocas dos tempos, e as diversas
conjunturas, que nellas ocorreram. Por serem estas prenoções
indispensáveis para a verdadeira intelligencia de todas as Leis, e do genuíno
87
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latina, a ignorância do Grego, a falta de instrução da Retorica e da Lógica, a prejudicial
Metafísica que se ditava nas escolas jesuíticas, as hostilidades contra a Filosofia Moral, a
corrupção que puseram ao Direito Natural considerada a base fundamental de todas as leis
positivas. Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra. COSTA, Mario Júlio
de Almeida Costa e MARCOS, Rui de Figueiredo. Reforma Pombalina dos Estudos Jurídicos,
op. cit. In: ARAÚJO, Ana Cristina. Op. Cit., p. 100.
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sentido delas: Mando, que no sobredito Curso Jurídico haja Lições Públicas:
I.º Do Direito Natural, Publico e das Gentes: II.º da História Civil do Povo, e
Direito Romanno: III.º da História Civil de Portugal, e das Leis Portuguezas.90

E em relação ao curso de Cânones, estabeleceu que

Para facilitar, abbreviar, e fazer mais sólido o estudo dos Canones, são
também muito precisas as Disciplinas Elementares, e Subsidiárias do Direito
Canonico. Haverá pois neste Curso Lições do Direito Natural; da História do
Direito Canonico; e da Instituta de Canones. Nas que se derem sobre a
História se não omitirá parte alguma, que lhe seja essencial, e haja sido
fundamento do mesmo Direito. E porque com o justo motivo de que para a
perfeita intelligencia dos Canones, se faz indispensável o bom
conhecimento do Direito Civil (...) não poderá o Canonista dispensar-se de
ouvir também no seu Curso os Elementos, e a História do mesmo Direito
Civil. 91

No ano de 1772, o rei D. José nomeou Francisco de Lemos como
reitor da universidade e Pombal, na Sala dos Capelos, apresentou o primeiro tomo
dos Estatutos da Universidade com a rubrica de Sua Majestade.
A universidade que antes era constituída de quatro faculdades até
então (Cânones, Leis, Teologia e Medicina), passou a abrigar as faculdades de
Filosofia e Matemática, ficando com seis faculdades. O intuito das reformas nos
estatutos da Universidade de Coimbra era o de realmente substituir a considerada
obscura e dogmática universidade, por outra moderna, racional, experimentalista e
jusnaturalista. Por isso, a crítica recaía sobre os métodos de ensino utilizados pelos
jesuítas, a filosofia escolástica, e almejava-se o desenvolvimento de um domínio
cultural e educacional jusnaturalista que pode limitar a liberdade dos súditos e
restringir a circulação das ideias, o que garantiu a ampliação do poder régio. E se
converteu, no conjunto das demais modificações realizadas no âmbito da instrução
pública e nacional, em tutela do Estado, em que a educação – e a universidade, em
especial – se adequam aos propósitos políticos do gabinete de D. José I.92
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Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II Título II. Do Tempo dos Cursos Jurídicos, e
das Disciplinas, que nelles hão de ensinar. Capítulo III. Das Disciplinas, que se hão de ensinar
no Curso do Direito Civil. P. 284
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Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II Título II. Do Tempo dos Cursos Jurídicos, e
das Disciplinas, que nelles hão de ensinar. Capítulo IV. Das Disciplinas, que se hão de ensinar
no Curso de Direito Canônico. P. 286.
92
ARAÚJO, Ana Cristina. Op. Cit.
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1.1 OS Estatutos dos Cursos Jurídicos: A História e a Fundação de uma Nova
Universidade
Os Estatutos Reformados da Universidade de Coimbra, de 1772,
apresentam-se como um documento administrativo que define a idade dos alunos
ingressantes nos cursos das faculdades, estabelece as instruções prévias
consideradas fundamentais para o início dos estudos, os exames das disciplinas
preparatórias, a procedência das matrículas, o tempo em que serão ministrados os
cursos, as disciplinas que serão ensinadas. Mostra-nos, também, os estatutos, as
críticas feitas aos métodos utilizados até então pelos dirigentes e mestres das
faculdades, encerrando detalhadas discussões a respeito das disciplinas que serão
estudadas em cada ano e os métodos que serão adotados por seus professores. O
professor não possui autonomia nas lições apresentadas pelos estatutos. Tudo deve
ser passado pelas vistas do reitor da universidade – que irá autorizar a distribuição
dos livros adotados e dos compêndios.
Contudo, a partir de 1772, consumaram-se as transformações e, no
que diz respeito aos cursos de Leis e Cânones,93 devido à nova orientação
pedagógico-doutrinária do programa, como nos descreve Paulo Merêa, houve a
renovação do pessoal docente, embora as nomeações de novos professores para
cadeiras e lentes estivessem em andamento, fator que não prejudicou os lentes
proprietários – aqueles que possuíam privilégios de lentes. Alguns destes foram
jubilados e outros seguiram ao recrutamento de legistas e canonistas. O governo
realizava a impressão dos livros que seriam utilizados nas aulas e que deveriam ser
estudados por meio de instruções licenciadas por D. José.94 Na Faculdade de Leis,
ficou proposto que haveria oito cadeiras de ensino, conforme o enquadramento
abaixo:

93

A universidade, de 1377 a 1537, esteve localizada na cidade de Lisboa. D. João III,
determinou o encerramento das atividades da Universidade de Lisboa e criou a Universidade
de Coimbra. Foi neste momento que o ensino jurídico foi dividido em Leis e Cânones. O
mesmo plano de estudos foi seguido desde o século XVI até 1772. Os denominados Estatutos
Velhos datam de 1598, foram revistos por Filipe II, em 1612, e confirmado, em 1653, por D.
João IV. O método de ensino se baseava nas leituras e comentários dos textos. O ensino era
ministrado em Latim. SILVA, Nuno E. G. Op. Cit.
94
MERÊA, Paulo. Estudos de História do Ensino Jurídico em Portugal. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 2005.
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Tabela 1 - Cadeiras da Faculdade de Leis
Cadeiras
Disciplinas
Uma Subsidiária
Própria do Direito Civil, a Cadeira da História Civil dos
Povos e de Direitos, Romano e Português.
Duas Elementares
Direito Natural Público, Universal e das Gentes.
Três Sintéticas
Primeiras duas Direito Civil Romano;
Terceira de Direito Pátrio.
Duas Analíticas
Direito Civil Romano;
Direito Civil Pátrio.

Na Faculdade de Cânones, haveria sete cadeiras de ensino, conforme
mostra o enquadramento abaixo:
Tabela 2 - Cadeiras da Faculdade de Cânones
Disciplinas
Histórias da Igreja Universal, Portuguesa e do Direito
Canônico Comum e Próprio destes Reinos.
Uma Elementar
Instituições do Direito Canônico.
Três Sintéticas
Direito de Graciniano;
Duas Decretais.
Duas Analíticas
Direito Canônico
Cadeiras
Uma Subsidiária

A fim de totalizar um quadro de dezesseis cadeiras, haveria uma disciplina
comum às das Faculdades – a Cadeira de Direito Público, Universal e das Gentes,
subsidiária dos dois Direitos. Afirma o estatuto que a precedência de cada uma das
disciplinas se regularia pela ordem das disciplinas dos cursos da faculdade a que
pertencerem, considerando que as disciplinas subsidiárias e elementares eram
pequenas e que destas subiriam para as disciplinas sintéticas e analíticas,
consideradas grandes. Principiaria o curso pelas disciplinas Subsidiárias e, na
sequência, as Elementares e destas para as Sintéticas e Analíticas, sendo que as
analíticas seriam superiores a todas as demais cadeiras das Faculdades. 95
Ficou discutido, no “Título III Da Distribuição das Disciplinas Jurídicas
pelos anos dos Cursos de Direito Civil, e Cannonico; e da Escola da Jurisprudencia,
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De acordo com os Estatutos, o Direito Civil se dirige à tranquilidade da Vida Civil e o Direito
Canônico se ocupa da direção da vida cristã. Estas seriam as diferenças de objeto de cada
uma das faculdades, porém as duas possuem “reciproca dependência das prenoções,
subsídios (...) até o ponto de chegarem a haver alguns annos dos Cursos Jurídicos, em que
as lições públicas das Escolas devem ser commuas tanto aos legistas quanto aos canonistas”.
Por este princípio, foram mantidos os dois Cursos Jurídicos, o de Leis e de Cânones, e se
estabelece, por meio do livro segundo dos Estatutos da Universidade de Coimbra, a
especificação de cada uma das disciplinas de suas respectivas faculdades. Estatutos da
Universidade de Coimbra. Vol. II. Título II. Do Tempo dos Cursos Jurídicos, e das Disciplinas,
que nelles se hão de ensinar. Capítulo II. Das Disciplinas dos Cursos Jurídicos em Geral., p.
281.
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que se há de seguir; e do Methodo das lições das Aulas Jurídicas” 96, primeiro que,
para a distribuição das disciplinas, ocorresse o que o reitor chamou de “gradação
natural” dos conhecimentos para os outros, assim, como que do mais simples ao mais
complexos, respeitando a aprendizagem e a aquisição de novos conhecimentos.
Ficou proibido que os professores seguissem as “antigas e barbaras escolas” 97.
Apenas a Escola da Jurisprudência passou a ser seguida por todos os professores,
pois esta é “única escola, que acertou com o verdadeiro caminho da genuina
intelligencia de todas as Leis; ou sejam Civís, ou Canonicas; ou sejam Commuas; ou
Pátrias”.98
A metodologia seguida seria pelo sistema Sintético,99 Demonstrativo100 e
Compendiário,101 assim, a divisão das disciplinas contemplaria desde os aspectos
mais simples aos mais complexos, perpassando uma lógica de entendimento
justificada pelo estudo da história das leis romanas, pátrias e canônicas, em
disciplinas comuns ao curso de Leis e Cânones – o que comprova os limites
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Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capitulo I. Do que
geralmente se deve observar na distribuição das sobreditas Disciplinas pelos annos dos ditos
Cursos Jurídicos; da Escola da Jurisprodencia, que se deve abraçar; e do Methodo, em que
devem ser ordenadas as Lições da Jurisprudencia Civil, e Canonica. P. 297.
97
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capitulo I. Do que
geralmente se deve observar na distribuição das sobreditas Disciplinas pelos annos dos ditos
Cursos Jurídicos; da Escola da Jurisprodencia, que se deve abraçar; e do Methodo, em que
devem ser ordenadas as Lições da Jurisprudencia Civil, e Canonica. P. 299.
98
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capitulo I. Do que
geralmente se deve observar na distribuição das sobreditas Disciplinas pelos annos dos ditos
Cursos Jurídicos; da Escola da Jurisprodencia, que se deve abraçar; e do Methodo, em que
devem ser ordenadas as Lições da Jurisprudencia Civil, e Canonica. P. 302.
99
Consistia, de acordo com o Estatuto, em oferecer as primeiras definições e divisões das
matérias, passando dos preceitos e princípios mais gerais mais simples dos quais precederia
as conclusões mais particulares e complicadas. Mêrea, Paulo. Op. Cit. P. 16.
100
Consistia em dispor as matérias de tal modo que não passasse, às próximas proposições,
sem que não houvesse provado com evidência as precedentes. Porém, convém afirmar que
o estatuto adverte que certas lições das Instituições, Decretais, Decreto, Digesto, Ordenações
não deveriam em sua pureza serem ministradas por este método, visto que era necessário
guardar a ordem dos livros e títulos de suas respectivas compilações. Mêrea, Paulo. Idem. P.
16.
101
O direito deveria ser ensinado por meio de compêndios bem ordenados e claros, que
contivessem a substância das doutrinas, as regras de maior uso, as exceções, e que dessem
predomínio da didática sobre a polêmica. Idem. P. 16.
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estabelecidos entre a razão e a fé no iluminismo português.
Primeiramente Mando: Que nas lições Públicas das Escolas Jurídicas se
siga uniforme e invariavelmente por todos os Professores o Methodo
Syntetico: Dando-se nelles primeiro que tudo as definições, e as divisões
das Materias, que mais se ajustem ás regras da boa Dialectica (P. 303) Em
segundo lugar Mando: Que na pratica, e execução do mesmo Methodo
Syntetico, se siga, e abrace tão somente o Caminho Compendiário (...)
Deverão os professores ensinar tão somente a Jusriprudencia por
Compendios breves, claros, e bem ordenados (...) (P. 304) Em terceiro lugar
Mando: Que os referidos Compendios, que hão de servir para as lições das
Escolas, não só sejam ordenados pelo Methodo Synthetico, mas também
pelo Methodo Demosntrativo, e Scientífico. (...) Em quarto lugar Mando: Que
o sobredito Methodo Syntetico-Demosntrativo-Compendiário se guarde, e
se observe inviolavelmente não só na distribuição das differentes
Disciplinas, e especies de Jurisprudência comparadas humas com outras; e
na ordem, na serie de lições delas, pelo que respeita a cada hum dos anos
dos quinquênios jurídicos; mas também na ordem, e serie dos livro, Rubricas
e Títulos, de que constarem os Compendios daquelas disciplinas, que eu
Mandar ordenar, e compor inteiramente pelo dito Methodo. (p. 305) Em
quinto lugar Mando: Que depois de aprendias as principais Regras, e
Preceitos da Jurisprudencia pelo dito Caminho Synthetico-DemosntrativoCompendiario; e de formado hum bom systema de todo o corpo da
Jurisprudencia, que cada um professar, por benefício da melhor digestão, e
ordem, e da deducção, e conexão de todas as aterias delas; se ensine
também por algum tempo a Jurisprudência pelo Methodo Analytico: para que
os estudantes (...) aprendam o verdadeiro uso, e prática dele; (...) (p. 306)102

Desta forma, poderiam os alunos estudar e repetir mais de uma vez os
compêndios, buscando-se a garantia de que os alunos formariam um bom sistema de
toda a jurisprudência, enquanto que os lentes reduziriam as normas em um corpo de
doutrina, a fim de expor de forma sistemática os respectivos ramos do direito.103 Para
Luis Mota, as luzes de Portugal se apresentam através da
luta incessante da evidência intelectual e na pretensão de tudo julgar através
do exercício da dúvida metódica – corrigido nos seus excessos de evidência
racional, pelas propostas experimentais nas Ciências da Natureza e pelo
espírito histórico das Ciências Humanas (...) O sentido teleológico da vida
permanece (...) a realidade apreende-se pela observação e análise dos
factos. Sobrepõe, à concepção metafísica, uma concepção genética do
conhecimento. A sua lógica, ao transformar-se numa lógica dos factos, da
experiência, é também nestes que estabelece o pilar de sustentação da
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Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capitulo I. Do que
geralmente se deve observar na distribuição das sobreditas Disciplinas pelos annos dos ditos
Cursos Jurídicos; da Escola da Jurisprudencia, que se deve abraçar; e do Methodo, em que
devem ser ordenadas as Lições da Jurisprudencia Civil, e Canonica.P. 303-306.
103
Mêrea, Paulo. Idem.
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certeza do conhecimento. 104

Tal fato pode ser verificado ao desdobrarmos as justificativas utilizadas nos
estatutos ao distribuir as disciplinas ao longo dos cinco anos do curso, mantendo o
cuidado em definir as particularidades de cada uma. Inicia o estatuto pelas disciplinas
do primeiro ano do Curso de Direito Civil, que passa a introduzir a disciplina de Direito
Civil logo no início da formação dos alunos, por ser esta a disciplina que “estabelece
os fundamentos mais sólidos, e mais imediatos da sã Jurisprudencia”105. Mas que não
devem os alunos passarem a esta matéria sem aprenderem o Direito Natural,106

pois só por meio das Lições deste Direito se podem bem compreender.
Assim os diversos Estados do Homem; e do Cidadão; dos quaes se
deduzem todas as Leis Naturaes, e Civís; e se manifestam as origens, os
progressos, e os fins das mesmas Leis (...) Verdadeira fonte de todas as
Leis Civís; e por ser consequentemente o estudo das Leis Naturaes a base
fundamental de todo o estudo do Direito Civil. 107

Os futuros juristas, das faculdades de Leis e Cânones, que possuíam
disciplinas comuns nos dois primeiros anos dos cursos, de acordo com o estatuto,
deveriam ser considerados não como cidadãos, mas como homens, depois como
sócios da grande sociedade do gênero humano, depois como sócios das sociedades
menores que precederam à sociedade civil e em última instância como cidadãos
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MOTA, Luis. A Reforma da Universidade enquanto Projeto Pedagógico (e Social) de
formação das Elites. IN: Revista História das Ideias. Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra. Vol.22. Coimbra, 2001. P. 491-504. P. 491-492.
105
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo II. Das Disciplinas,
que se deve ensinar no Primeiro ano do Curso do Direito Civil, e especialmente do Direito
Natural. P. 308.
106
O Direito Natural, enquanto uma ideia nascida entre os gregos, perpassou a Idade Média
e se instalou na era moderna. Diz respeito, quando retomamos as obras de Aristóteles, ou
São Tomás de Aquino, da existência de uma ordem natural do mundo, que abrangia tanto as
coisas físicas quanto as humanas. E, ao pensarmos na existência de um único Deus criador
e ordenador do mundo, dentro da perspectiva cristã, percebe-se a tendência natural das
criaturas criadas por Ele se relacionarem uma com as outras dentro de um determinado
modelo. Portanto, a ideia do Direito Natural parte exatamente deste ponto, a sociedade e os
homens estariam integrados na ordem e no destino da criação. Este Direito pode ser
percebido através da observação e por uma recta ratio, ou Boa Razão.
107
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo II. Das Disciplinas,
que se deve ensinar no Primeiro ano do Curso do Direito Civil, e especialmente do Direito
Natural. P. 310.
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membros da sociedade civil para reconhecerem todos os seus estados. Isto com a
associação de disciplinas de História das Leis 108 e da Jurisprudência Natural,109 para
instruir os alunos sobre “a origem, progresso, e último estado desta disciplina”.110
Em uma clara demonstração da união entre a História e o Direito, que
legitima a existência do Estado, devido às diversas obrigações que, provenientes das
Leis Naturais, faz com que o homem seja o ente racional, admite o Direito Romano
como subsidiário ao Direto Pátrio, respeita a soberania do monarca e abre caminho
para que os alunos experimentem todas as fases da constituição da jurisprudência
moderna portuguesa. A História se torna a mãe mestra. Local da experiência que
demanda o conhecimento das línguas antigas, como o Latim e o Grego. Propedêutica.
E o passado, retomado em forma de tradição, fornece a credibilidade
necessária para a legitimação das reformas que se apresentam, dados o rigor
cronológico, a objetividade com que se busca o passado pela demarcação dos fatos
significativos, a ideia de superação dos séculos bárbaros e obscuros que, no presente,
se fazem ventilados pelas luzes e progresso. De acordo com Merêa, ao procurar
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Quanto à História das Leis, deveriam os professores ensinar sobre as diferentes idades e
épocas, como trataram os Filósofos Estoicos, os jurisconsultos romanos, os Santos Padres,
os Doutores Escolásticos e, ultimamente, Grocio e Pusfendorf. Estatutos da Universidade de
Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas Jurídicas pelos annos do Cursos
de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia, que se há de seguir; e do Methodo
das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo II. Das Disciplinas, que se deve ensinar no Primeiro
ano do Curso do Direito Civil, e especialmente do Direito Natural. P. 312.
109
Através de um compêndio que deverá conter os elementos desta disciplina pelo método
demonstrativo para melhor deduzir os preceitos das Leis Naturais. Este, dividido em quatro
partes, que dariam as prenoções: a Jurisprudência Natural, o Direito Natural em Espécie, o
Direito Público e Universal e o Direito das Gentes.
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo II. Das Disciplinas,
que se deve ensinar no Primeiro ano do Curso do Direito Civil, e especialmente do Direito
Natural. P. 312-313.
110
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo II. Das Disciplinas,
que se deve ensinar no Primeiro ano do Curso do Direito Civil, e especialmente do Direito
Natural. P. 319 Título VII: Do Curso do Direito Canonico; e da aplicação, que para ele se deve
fazer das Providencias Geraes dos Estatutos dos Títulos, Primeiro, Segundo, Terceiro, e
Quarto deste livro estabelecidas para ambos os Cursos Jurídicos. Capitulo I. Em que se faz a
applicação das sobreditas Providencias Geraes pelo que respeita a Preparação para o Curso
de Canones; ás Disciplinas, que nelle devem ensinar; á ordem, e ao Methodo das Lições
públicas delas; á Escola da Jurisprudencia, que se deve seguir. E as regras, que se hão de
observar na distribuição das Disciplinas pelo Quinquenio do mesmo Curso de Canones. P.
514-515. Capítulo II. Das Lições Subsidiarias, e Elementares do Direito Civil Romano, que se
hão de dar no Primeiro Anno do Curso de Canones. P. 516-517.
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combater os antigos métodos, o estatuto propõe uma visão histórico-crítica do direito,
subordinando o direito romano ao foro português, buscando harmonia com a “Lei da
Boa Razão” e a utilização moderna do Direito Romano.111
Havia a crença na existência de uma ordem pré-estabelecida na Natureza
que corresponderia à compreensão da “jurisprudência natural” e da “prudência civil”
que delimitava o entendimento sobre os imutáveis princípios da natureza e das leis da
razão universal sobre a aplicação à causa pública.
Portanto, a necessidade de se aprender, antes, as leis positivas do Direito
Civil, da política e da economia e, depois, ir ao estudo das Leis Naturais, por meio da
Filosofia Moral que possui destaque em todas as faculdades regidas pelos estatutos
de 1772 e que, no caso dos cursos jurídicos, tanto aos legistas quanto aos canonistas,
orienta as ações dos docentes para o critério da utilidade pública.112 Será, portanto,
o Direito Natural a lançar os fundamentos mais sólidos das leis Positivas, Canônicas,
Humanas e Civis e permitir a interpretação das leis.
O Direito Natural racionalista penetra oficialmente nos muros da
Universidade, mas com uma condição: só se houver “a perfeita harmonia e
concórdia da Razão com a Fé” (...) Em suma, se na nova reforma se apela
para “o magistério perpétuo, e sempre indeclinável” da razão, esta não é
ainda uma razão completamente emancipada. (...) É a partir da invocação
do “auxílio Divino” que se deve partir para o estudo da “Natureza Humana”
e para a consulta da “Razão”.113

No primeiro ano, portanto, os alunos seriam introduzidos no Direito
Civil, mas, antes de irem aos estudos das leis positivas que se estabeleceram
mediante o processo de desenvolvimento da sociedade civil, deveriam também
aprender as leis naturais que precedem cada estado do desenvolvimento humano.
Deste modo, o Direito Civil deveria ser ensinado pela jurisprudência natural. Passados
estes estudos, precede o estudo do Direito Público Universal, distinguindo o civil do
eclesiástico e que nele se encontra o poder da majestade na condução das
111

Mêrea, Paulo. Op. Cit.
Araújo, Ana Cristina. Op. Cit.
113
Marques, Mário Reis. Op. Cit. P. 154. O Direito Natural será considerado a disciplina mais
útil à formação dos juristas. Se, ao longo da Idade Média, esteve ligado à Teologia e com a
vontade divina, na modernidade, a atenção estará voltada para o descobrimento de regras
comuns a todos os homens. Da mesma forma que a natureza física está subordinada a leis
universais, que são descobertas pela razão, as leis que regem a natureza humana precisam
também ser descobertas. Estas serão as regras necessárias ao convívio social. O Direito
Romano será estudado apenas quando for possível o seu uso moderno. SILVA, Nuno J.
Espinosa G. Op. Cit.
112
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seguranças interna e externa do Estado, na direção das ações dos seus vassalos, a
inspeção e a autoridade sobre as suas instituições – como sociedades, universidades,
colégios – que se formam no centro do Estado, o provimento dos cargos, empregos,
ofícios públicos, ordenações e estabelecimento de juízos, tribunais da administração
da justiça e da fazenda. Além de reconhecer a autoridade do “Sumo Império Temporal
sobre a administração exterior da igreja; e sobre o exercício das cousas sagradas;
para vigiar, e impedir, que dahi não venha mal ao Estado; e para emendar, e acautelar
o que lhe tiver já resultado”.114
Na esteira dos estudos do Direito Natural, deveriam os professores
também ensinar o Direito das Gentes, cuja razão deveria ser a primeira mestra, como
fonte de toda a legislação da natureza e a fé, em concórdia com ela, que tem Deus
como seu supremo autor, promulgador das leis naturais, que agora, pela razão, são
apreendidas, não admitindo contradição entre qualquer dogma de fé e as leis inatas
ao homem. Aos alunos competia ouvir as lições de História do Direito Civil Romano e
Português, desde a criação do homem até a História Romana e, concluída esta parte,
ouvir a História da Nação Portuguesa. Seriam estudadas a história das leis e dos
costumes legítimos aos romanos, o direito romano antes de Justiniano, do tempo de
Justiniano e depois de Justiniano. A primeira fundação de Roma até a expulsão dos
reis, as leis das 12 tábuas até Augusto, até Adriano, até Constantino, até Justiniano.
Compreenderia, ainda, às lições de História, a Ciência das Leis dos Romanos, lições
públicas das Ciências Romanas, a História do Exercício do Direito Romano e a
narração sobre o foro romano. Depois, deveriam passar para as lições de História do
Direito Português, que compreendia a História das Leis, os Usos e Costumes
Legítimos da Nação Portuguesa, a História da Jurisprudência Theorética, ou Ciências
das Leis em Portugal, e a História da Jurisprudência prática do Exercício das Leis.
Finaliza-se esta parte, delimitando o que seria estudado em relação ao Direito
Romano, concluindo-se que os principiantes deveriam estudar:
•
•
•
114

Direito Natural Público, Universal e das Gentes
História Civil das Nações e Leis Romana e Portuguesa
Doutrina do Método do Estudo Jurídico

Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo III. Continua-se
a mesma matéria das Disciplinas do Primeiro ano do Curso Jurídico pelo que toca ao ensino
do Direito Público Universal. P. 319.
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•

Notícia literária da Jurisprudência Civil e dos Livros
Jurídicos e os elementos do Direito Civil Romano115

No segundo ano, os alunos legistas e canonistas seriam instruídos no
Estudo da História Eclesiástica e Universal, o Direito Canônico. Neste momento do
curso, legistas e canonistas dividiriam as disciplinas em conjunto e, para melhor
compreensão dos elementos deste direito, deveriam iniciar pela sua História e dos
cânones que o compõem, afim de garantir um aprendizado sólido. Para tanto,
incorreriam nas Lições de História Sagrada e na subsequente História Eclesiástica –
no que diz respeito aos dogmas e à disciplina interna da igreja.

Nas lições da História Sagrada começará a deter-se, hum pouco mais,
quando chegar á História do Povo Hebreo. Nella se observará com maior
particularidade a fórma do Governo, que lhe foi estabelecido por Deos; as
Leis, que o mesmo Deos lhe mandou promulgar por Moysés para a direção
das suas ações, para a ordenação dos seus Juizos, e para a regulação do
Culto Divino. (...) Dividirá o amplo intervallo da História Eclesiástica nas
Epocas, e idades mais conhecidas, e abraçadas pelos Chronologos (...)
Dará notícias dos Concílios, em que a Igreja se congregou (...) Referirá as
Vidas dos Summos Pontifices, e dos Bispos das primeiras Sés, que em cada
Seculo floresceram (...) Não deixará em silencio a História dos Imperadores
e Soberanos Christãos coetanos, os seus costumes, gênios, acções, e Leis
respectivas á Igreja (...) Finalmente não se esquecerá nos lugares
competentes de dar sempre huma boa noticia das contendas, e dissenções,
que tem havido entre o Sacerdocio, e o Imperio: fazendo ver o muito, que
para ellas influíram confusão, em que se tinham posto os objetos dos dous
Superemos Poderes, Espiritual, e Temporal. A fta de hma verdadeira noção
dos justos, e impreteríveis limites de cada hum dos ditos Poderes.116

O professor não deveria induzir os alunos ao erro de falsificar os fatos
e corromper a verdade; portanto, deveria estar atento aos princípios do Direito Natural,
aos do Público Universal, Eclesiástico e Civil, da boa Filosofia, aos fundamentos da
Religião Cristã e da Teologia revelada como natural.
Posteriormente, seriam os alunos instruídos na História da Igreja
115

Estatutos da Universidade de Coimbra; Vol. II. Título III. Da Distribuição das Disciplinas
Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de Jurisprudencia,
que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo X. Das Instituições
do Direito Civil Romano, que se hão de ensinar no Primeiro anno do Curso dos Legistas. P.
383.
116
Estatutos da Universidade de Coimbra, Vol. II. Vol. II. Título III. Da Distribuição das
Disciplinas Jurídicas pelos annos do Cursos de Direito Civil, e Canonico; da Escola de
Jurisprudencia, que se há de seguir; e do Methodo das Lições das Aulas Jurídicas. Capítulo
X. Das Instituições do Direito Civil Romano, que se hão de ensinar no Primeiro anno do Curso
dos Legistas. P. 387-392.
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Portuguesa, fazendo-os conhecerem as províncias eclesiásticas da lusitânia antiga e
moderna, as posições das catedrais extintas e existentes, seus nomes e porque assim
foram reconhecidas. Em suas lições, os alunos deveriam conhecer como ocorreu o
estabelecimento do cristianismo lusitano, desde os tempos em que os cultos públicos
cristãos eram proibidos e, de forma cronológica, deveriam conhecer o estado da igreja
portuguesa diante dos reis alanos, suevos, godos, mouros e dos últimos reis que
precederam D. José.
O professor deveria lembrar-se sempre da distinção entre a natureza
dos poderes Temporal e Espiritual, para que os alunos não confundissem os “Direitos
Sagrados e os Soberanos Temporaes, nem os Direitos Temporaes dos Papas, e dos
Bispos”.117 Contemplou-se também as lições a respeito da História do Direito
Canônico Universal, a História das Leis Eclesiásticas e dos Costumes Canônicos –
desde a origem até os dias presentes. Contudo, a notícia elementar do Direito
Canônico, objeto de estudo do segundo ano do curso, deveria ser alcançada pela
preparação que o precedeu no ano anterior, sobre os alicerces do Direito Natural.118
No terceiro e quarto
117

119

anos, legistas e canonistas teriam disciplinas

Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título IV. Das Disciplinas do Segundo anno
do Curso dos Legistas. Capítulo II. Das Lições da História da Igreja Portugueza. P. 397.
118
Título VII: Do Curso do Direito Canonico; e da aplicação, que para ele se deve fazer das
Providencias Geraes dos Estatutos dos Títulos, Primeiro, Segundo, Terceiro, e Quarto deste
livro estabelecidas para ambos os Cursos Jurídicos. Capitulo III. Das Lições Subsidiarias, e
Elementares do Direito Canonico, que se devem ouvir no Segundo Anno do Curso de
Canones. P. 517.
119
Preconizou o estatuto que o Direito Civil Romano deveria ser estudado de forma separada
do Direito Civil Pátrio. Por isso, a subsequência destas duas cadeiras de estudo. Portanto, no
terceiro ano, recordariam as lições das instituições de Justiniano por um compêndio que
deveria trazer as matérias jurídicas em ordem, dedução e clareza, ou seja, deveriam seguir a
ordem da série dos livros e dos títulos autênticos do Direito. Estudariam o Digesto, por
entender que aqui se encontraria a síntese do Direito Romano, e por isso iniciaria o professor
o seu estudo por uma breve história da Compilação do Digesto. E o entendimento do método
e da compilação do Digesto ocorreria pelo conhecimento da História da vida dos imperadores
e do Estado Político do Império Romano e a conjuntura em que foram criadas as leis. Havia
também uma preocupação com a prática deste direito, o que foi resolvido pelo estudo das leis
que se achavam aplicáveis aos casos omissos das ordenações e, pensando que a legislação
de Justiniano deixou as leis em toda a sua autoridade, confrontariam o Direito delas com o
Direito das leis pátrias. Para conhecerem se as leis são aplicáveis ou não, deveriam explorar
se as leis romanas que dispõem sobre estes casos possuem algum vestígio de paganismo
contrário aos costumes dos cristãos, se estavam opostas à Boa Razão, se fariam oposição
dos Direitos das Gentes ou se suas disposições se encontram com as disposições das leis
políticas, econômicas, mercantis, marítimas das nações. Desta forma, as leis romanas se
tornam subsidiárias às leis pátrias, são confrontadas e combinadas com o Direito Natural de
duas formas: com o fim do conhecimento do uso e aplicação que podem ter no foro dos reinos
de Portugal e objeto da indagação das verdadeiras razões de decidir das ditas leis a sua
aplicação. Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título VI. Das Disciplinas do Terceiro
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em separado. No curso de Leis, passavam ao estudo mais amplo do Direito Civil
Romano e passariam às cadeiras de Digesto de Justiniano e às explicações do Direito
Civil Romano, que, de acordo com o estatuto, compreendem todos os princípios da
Jurisprudência Romana. Tais princípios já haviam sido estudados no primeiro ano do
curso, o que, neste momento do curso, garantiria a compreensão da Analogia do
Direito. Neste estágio do curso, preservou-se o método sintético e compendiário, a fim
de garantir a brevidade e a ordem das lições, porém, o método demonstrativo não foi
utilizado, a fim manter a ordem e a série dos livros autênticos do Direito.
No Curso de Cânones, os estudantes ampliariam os conhecimentos
a respeito da Jurisprudência Canônica, por meio de compêndios que expliquem os
princípios de todo o Corpo de Direito Canônico. Deveriam ser lidas as compilações
das Decretais, que possuem compilações menores, o Direito Canônico Novo, o
Pontifício mais moderno e que rege a Igreja e pelo qual se decidem as causas
eclesiásticas. Do Decreto, mesmo que seu conteúdo e lições sejam recebidos com
críticas e defeitos, são de grande proveito, os alunos estudarão, porque nele contém
grande parte do número de Cânones retirados da
“Escritura Sagrada, das Constituições Apostólicas, dos primeiros Concílios
da Igreja, das Epistolas do Summos Pontífices dos Seculos mais remotos;
das Obras dos Santos Padres; e das Leis dos Imperadores Romanos
Christãos; os quaes todos gozam da Authoridade das puras, e limpas fontes,
de que emanaram; e por teres sido formados nos Primeiros Seculos do
Christianismo, envolvem as Regras mais Santas da Moral Evangelica, e da
Disciplina mais pura, e mais conforme ao verdadeiro, e immutavel espirito
da Igreja. 120

e Quarto Anno do Cursos dos Legistas. Capítulo I. Das Lições Synteticas do Direito Civil
Romano. Capítulo II. Contina-se a mesma matéria das Lições do Terceiro, e Quarto anno,
pelo que pertence á applicação, que do Direito Civil Romano se pode, e deve ainda fazer
nestes Reinos. Capítulo III. Do modo de descobrir a razão, que faz ser de uso as Leis dos
Romanos para os casos omissos; averiguando a observância, que delas tem feito as Nações
Modernas. P. 416-451.
120
Estatutos da Universidade de Coimbra. Título VII: Do Curso do Direito Canonico; e da
aplicação, que para ele se deve fazer das Providencias Geraes dos Estatutos dos Títulos,
Primeiro, Segundo, Terceiro, e Quarto deste livro estabelecidas para ambos os Cursos
Jurídicos. Capitulo I. Em que se faz a applicação das sobreditas Providencias Geraes pelo
que respeita a Preparação para o Curso de Canones; ás Disciplinas, que nelle devem ensinar;
á ordem, e ao Methodo das Lições públicas delas; á Escola da Jurisprudencia, que se deve
seguir. E as regras, que se hão de observar na distribuição das Disciplinas pelo Quinquenio
do mesmo Curso de Canones. Capítulo I. Das Lições do Direito Canonico pelo Methodo
Syntetico; das Colleções do Corpo do Mesmo Direito, que nellas se hão de explicar; e da
ordem, e distribuição delas pelos sobreditos dois Annos do Curso de Canones. P. 522.
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Seriam ensinados os princípios do Direito Canônico Público, a História
Especial do Decreto de Graciano e o Direito deste mesmo decreto.
No quarto ano, seguiriam, os alunos de Cânones, aos estudos das
Decretais de Gregório IX, pelo ensino da História Especial das Coleções das Decretais
de Gregório IX, VI, Clementinas, Extravagantes e da exposição do direito que ela
contém. Conclui-se o estatuto que as disciplinas nestes dois anos seriam:
•
•
•
•
•

•

Princípios Genuínos e Sólidos do Direito Canônico Público
Direito do Decreto
História Especial do mesmo Decreto
História das Decretais de Gregório IX
História Especial das mesmas Decretais
Estudo Sintético do Direito Canônico121

Estas disciplinas, segundo o estatuto, formariam o Systema da
Jurisprudência Canonica.
No quinto122 ano, passariam, os alunos legistas, ao estudo do Direito
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Estatutos da Universidade de Coimbra. Título VII: Do Curso do Direito Canonico; e da
aplicação, que para ele se deve fazer das Providencias Geraes dos Estatutos dos Títulos,
Primeiro, Segundo, Terceiro, e Quarto deste livro estabelecidas para ambos os Cursos
Jurídicos. Capitulo I. Em que se faz a applicação das sobreditas Providencias Geraes pelo
que respeita a Preparação para o Curso de Canones; ás Disciplinas, que nelle devem ensinar;
á ordem, e ao Methodo das Lições públicas delas; á Escola da Jurisprudencia, que se deve
seguir. E as regras, que se hão de observar na distribuição das Disciplinas pelo Quinquenio
do mesmo Curso de Canones. Capítulo VI. Da explicação do Direito das decretaes pelo
Methodo Synthetico, com que hão de continuar, e concluir as Lições do Quarto Anno do Curso
do Direito Canonico. P. 563-578.
122
Estudariam os alunos neste ano as Lições de Direito Pátrio preparados pela História Civil
da Nação e das Leis Portuguesas e seguiriam os estudos de Direito Civil Pátrio, Direito Civil
Pátrio Público, Direito Civil Pátrio Particular, Teorética da Prática. O Direito Civil Prático
deveria ser descrito pela Coleção das Ordenações de D. Filipe II de Castela de 1508,
publicada em 1602 no Reinado de D. Filipe III. E as leis Extravagantes publicadas pelos reis
predecessores a D. José. O Direito Pátrio Público, ou determina as obrigações e os empenhos
tem contraído com as nações estrangeiras (Direito Pátrio Público Externo) e as faculdades e
liberdades em seus territórios, ou descreve as formas de governo público no interior dos
Estados (Direito Pátrio Público Interno). Deixaria em silêncio o Direito Público Externo por
pertencer as Ciências do Estado e ensinará apenas o Direito Público Interno para dar a
conhecer a Constituição Civil da Monarquia Portuguesa. A forma de sucessão hereditária, o
supremo e independente poder temporal dos reis e as demais formas de legislação sobre as
instituições que compõem o Estado. Em relação a Direito Público Particular, teria a cadeira
de Direito Civil Pátrio Particular a terceira parte desta cadeira em que seriam estudados a
Compilação Filipina pelo método Sintético, Demonstrativo e Subsidiário. Fariam o exame do
Direito Pátrio Novíssimo as leis se por meio de Cartas, Alvarás, Leis Extravagantes, Assentos
com forças de lei por meio de um compêndio que servirá as lições públicas. Estatutos da
Universidade de Coimbra. Vol. II. Título VI. Das Disciplinas do Quinto Anno do Cursos dos
Legistas. Capítulo I. Das Lições Synteticas do Direito Civil Romano. Capítulo III. Do Direito
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Civil Pátrio, Público e Particular que perpassariam os estudos das Noções
preliminares do Direito Civil Pátrio, estudo das Ordenações de D. Filipe II, de 1580,
publicadas em 1602, e as alterações realizadas por D. Manoel. Depois, passariam à
História Especial da Compilação das Ordenações, ao Direito Pátrio Público e ao
Direito Pátrio Particular.
Teriam também neste ano a Instrução da Prática do Direito,123 dadas
pelo professor de Direito Pátrio, que recordaria a História da Jurisprudência Prática e
faria a distinção entre a teoria e a prática. Haveria uma breve noção da História do
Foro Português, que serviria de prelúdio às regras da Prática. Por serem os
estudantes instruídos nas Regras e princípios do Direito Civil, por terem formado um
bom sistema no que diz respeito à Jurisprudência Romana, passarão a exercitar a
Jurisprudência Civil através das análises das leis e aprenderão as Artes da
Interpretação e da Aplicação das Leis, por meio da Hermenêutica Jurídica,
principiando por sua História.124 E, por fim, deveriam, segundo o estatuto, adquirir o
hábito de interpretar e aplicar as Leis aos fatos. A aquisição deste hábito “consiste a
Sciencia mais sublime, e mais profunda do Direito".125
Por último, os canonistas estudariam, neste quinto ano, as Lições de
Jurisprudência Canônica, através do método analítico, pela Hermenêutica-JurídicoCanônica, para que pudessem se instruir nas “Regras, e nos Preceitos da
Interpretação, e da Interpretação, e da Applicação sólida dos Canones, e no modo de
praticallas”.126 Adverte o estatuto que os canonistas devem ter boas noções de Direito

Patrio Particular. P. 416-451. Capítulo II. Do Direito Patrio Publico. P. 454-456. Capítulo IV.
Do Direito Patrio Particular. P. 456-474.
123
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título VI. Das Disciplinas do Quinto Anno
do Cursos dos Legistas. Capítulo IV. Da Instrução, e Exercícios da Prática do Direito. P. 474479.
124
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título VI. Das Disciplinas do Quinto Anno
do Cursos dos Legistas. Capitulo V. Da Jurisprudencia Civil Analytica. P. 479-480. Capitulo
VI. Da Interpretação das Leis. P. 480-487. Capitulo. VII. Das Prenoções, Subsidios, Presidios,
e Adminiculos da Hermeneutica. P. 487-494. Capitulo VIII. Da Applicação do Direito. P. 494499.
125
Estatutos da Universidade de Coimbra. Vol. II. Título VI. Das Disciplinas do Quinto Anno
do Cursos dos Legistas. Capitulo IX. Das lições da Jurisprudencia Civil pelo Methodo
Analytico, com que se deve concluir o Curso de Direito Civil. P. 500.
126
Estatutos da Universidade de Coimbra. Título VII: Do Curso do Direito Canonico; e da
aplicação, que para ele se deve fazer das Providencias Geraes dos Estatutos dos Títulos,
Primeiro, Segundo, Terceiro, e Quarto deste livro estabelecidas para ambos os Cursos
Jurídicos. Capitulo I. Em que se faz a applicação das sobreditas Providencias Geraes pelo
que respeita a Preparação para o Curso de Canones; ás Disciplinas, que nelle devem ensinar;
á ordem, e ao Methodo das Lições Publicas delas; á Escola da Jurisprudencia, que se deve
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Civil Pátrio, pois haviam apenas sido instruídos em Direito Civil Romano e existia a
necessidade de uma boa instrução das leis pátrias.
Primo: Para se conformarem com ellas, e as observarem como Membros,
que são do Corpo do Estado Civil, nos actos, e negócios extrajudiciaes:
Secundo: Para se ajustarem com eles na ordem, e fórma do Processo das
Causas Ecclesiasticas, que nestes Reinos se deve ser a mesma, que se
acha estabelecida pelas leis Pátrias para o Processo do Foro Secular: Tertio:
Para julgarem por ellas as Causas, que sendo por sua própria natureza
pertencentes ao Foro Secular, por se tratarem sobre negócios temporaes,
são muitas vezes evocadas para o Foro Eclesiastico; em razão ou de alguns
Privilegios Reaes; ou de algumas das Pessoas, que nella litigam, posto que
sejam Seculares: Quarto: Para que os Bachareis Canonistas (...) aibam as
Leis, por que se devem reger no Foro Secular, e por ellas asministrem a
Justiça, que devem.127

Seriam, portanto, as disciplinas do quinto ano:
•
•
•

Direito Civil Pátrio Público e Particular
Artes da Interpretação e da Aplicação dos Cânones as ações da Vida
cristã e as causas eclesiásticas
Lições e Exercícios da Jurisprudência Canônica pelo Método
Analítico

Em suma, o rol de disciplinas elencadas e sua distribuição, a metodologia
de ensino, a falta de autonomia científica e pedagógica e as formas como foram
ditados os compêndios, demonstram a estreita ligação do Estado com a universidade,
características da reforma dos Cursos Jurídicos, e faz-nos atentar para as
propriedades que avultam e tomam conta do curso que se pretendia fazer.
Primeiro, um curso que garantisse o conhecimento prévio dos seus
estudantes, com a aplicação das Cadeiras de Direito Natural, História Civil das Nações
e Leis, indispensáveis à hermenêutica jurídica. Após este aprendizado, seriam
trabalhadas as noções do Direito Canônico, situado à História da Igreja. Com a

seguir. E as regras, que se hão de observar na distribuição das Disciplinas pelo Quinquenio
do mesmo Curso de Canones. Capítulo I. Das Lições do Direito Canonico pelo Methodo
Analytico. P. 580.
127
Estatutos da Universidade de Coimbra. Título VII: Do Curso do Direito Canonico; e da
aplicação, que para ele se deve fazer das Providencias Geraes dos Estatutos dos Títulos,
Primeiro, Segundo, Terceiro, e Quarto deste livro estabelecidas para ambos os Cursos
Jurídicos. Capitulo I. Em que se faz a applicação das sobreditas Providencias Geraes pelo
que respeita a Preparação para o Curso de Canones; ás Disciplinas, que nelle devem ensinar;
á ordem, e ao Methodo das Lições públicas delas; á Escola da Jurisprudencia, que se deve
seguir. E as regras, que se hão de observar na distribuição das Disciplinas pelo Quinquenio
do mesmo Curso de Canones. Capítulo II. Do Direito Civil Pátrio. P. 582.

65

separação das turmas, os alunos, legistas e canonistas, partiriam para os estudos das
cadeiras sintéticas – em que os primeiros estudariam o Direito Civil Romano e os
demais, canonistas, o Decreto e as Decretais.
No final, quinto ano, seriam os alunos conduzidos à análise da
interpretação da jurisprudência civil e canônica para a aplicação e a interpretação das
normas jurídicas e dos estudos do Direito Pátrio, que, pela primeira vez, passava a
ser incorporado à vida escolar.128
O novo estatuto dos cursos jurídicos institui a História como mestra
para a confirmação do progresso humano e o desenvolvimento da felicidade do
Estado português, matizado pela crença na existência de uma ordem universal que
respeita a matriz cristã, por meio da interpretação das leis antigas às mais novas, que
fundamenta a própria existência do Estado português.
A metodologia adotada asseguraria que os estudos se dariam em
ordem, buscando o controle do processo educativo, na compreensão e na aplicação
das leis. As verdades eram submetidas à razão e à religião, em uma assimilação do
racionalismo crítico de base científica ao cristianismo, que admitia a crítica à política,
entendendo que as mudanças eram necessárias para a correção das deformidades e
para a conservação do Estado Político Cível. Ocorre, seguindo as premissas do
paradoxal Iluminismo de Pombal, como salienta Araújo, a conciliação do Direito
Natural e das normas jurídicas das nações mais civilizadas com a tradição, limitada à
livre circulação de ideias, pela atenção que prevê o estatuto na adoção dos
compêndios e livros a serem lidos, tendo como garantia a ampliação “irrestrita” da
soberania régia.129
Com as reformas da Universidade de Coimbra, no contexto
pombalino, podemos destacar que houve a aceleração do movimento cultural que
inseriu as ciências no espírito racionalista do século XVIII. O projeto reformador da
universidade, marcadamente voltado para a superação do passado dogmático,
acentuou uma ruptura cultural que manteve uma política de secularização para a
garantia do poder da monarquia.
Fundou-se um edifício instrucional em Portugal que convergia todo o
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ensino para a utilidade das funções do Estado e, por isso, houve a substituição de
uma orientação medieval, considerada obscura e dogmática, por uma moderna,
racional, experimental e jusnaturalista, no momento em que as universidades
europeias clássicas gozavam de desprestígio. Seguindo a conjuntura política e
cultural do reino de Portugal, Pombal desenvolveu um projeto reformador que se
alinha ao absolutismo, à manutenção dos privilégios da elite, modernizador da igreja
e que teve encaminhamentos sérios para a continuidade da relação do Estado com a
Igreja. Para Isabel Nobre Vargues, os novos estatutos da Universidade de Coimbra
“representaram a mais importante tentativa europeia no sentido de incutir na
Universidade o novo espírito científico”.130
Contudo, a partir de 1777, com a morte de D. José e a demissão do
Marquês de Pombal do Ministério, foi apresentado ao ministro e Secretário de Estado
dos Negócios do Reino, Visconde de Villa Nova de Cerveira, um documento, intitulado
Relação Geral do Estado da Universidade de Coimbra, que tratava do estado da
universidade nestes últimos cinco anos. O autor, Francisco de Lemos, reitorreformador, que também foi coautor do Compêndio de 1771 e dos Estatutos da
Universidade de Coimbra em 1772, elaborou este documento que buscou, nas
palavras de Teóphilo Braga, “elaborar o quadro da principal renovação pedagógica
portugueza”,131 visto que, quando da coroação de D. Maria I na Corte, ouviram-se
rumores contrários à universidade. Descreve, então, Lemos, em defesa da obra de
regeneração que ajudou a empreender, a forma como ocorreu a reforma, suas
justificativas, os princípios existentes nos estatutos e que regiam as faculdades e
apresenta um balanço sobre o estado de cada uma das faculdades.132
No que pese a situação das faculdades Jurídicas de Cânones e Leis,
salientou o reitor os “vícios do estado anterior dos cursos jurídicos”, antes da reforma,
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e os “estragos”, reiterando as palavras do Compêndio Histórico de 1771, da
Jurisprudência “Arabigo-Peripatética”. Reiterou que
1º Não pode haver bom jurisconsulto civil, sem ser insignemente versado na
Jurisprudência Natural, e na História civil dos Povos, especialmente da sua
Nação; Por serem estes dois conhecimentos a baze , e o melhor
commentario das leys positivas. 2º Que também não pode haver com
Canonista, sem ajuntar a estes conhecimentos a notícia das Escrituras, da
Tradição, dos Concílios, dos Padres, das Epístolas dos papas, da História,
e das Antiguidades da Igreja. (...) A Regra, que estabeleceram os senhores
Reys sobre o Direito, que devia servir para decidir os negócios no juízo e
fora dele, foi: 1º Que se recorresse primeiramente ao Direito Patrio. 2º Á
Observância, isto he, aos costumes do reino e estylos do foro delle; 3º Que
não havendo hum destes princípios, se recorresse ás leys romanas, que
tivessem por fundamento a Razão Natural.133

Finalizou seu relato afirmando que “o Direito Natural, e a Historia são
fundamentos de hum e outro Direito, canonico e civil, e he reciproca a necessidade
do canonista e do legista de saberem ambos os elementos dos referidos Direitos”.134
Quanto ao número de estudantes, mostrou que as faculdades de
Direito eram as únicas a terem número mínimo de alunos, o que não se tratava de um
problema, pois “he certo que este menor numero atual he bastante para as
necessidades do Estado”135. Em relação aos “obstáculos para o maior aproveitamento
dos estudantes”136, explicou que os estudos teriam maiores progressos se os alunos
estivessem mais preparados pelas “Bellas Letras”, e que a boa preparação da
mocidade aos estudos jurídicos ocorreria se fossem restaurados os estudos da
Humanidades, fato que já havia sido pensado e resultado em novos estatutos para o
Collegio das Artes da Universidade de Coimbra, entregues ao Marquês de Pombal em
1774, mas que ainda não haviam sido publicados.137 Todas estas justificativas a
respeito das reformas tinham como objetivo salvar o que de mais positivo ocorrera na
reforma pombalina, diante das críticas que se somaram após o falecimento de D. José.
Portanto, a conjuntura política que se configurou a partir de 1777,
período também conhecido como “Viradeira”, constituiu uma reação contra o
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pombalismo, mas não uma ruptura em definitivo, pois “a sobrevivência de grande
parte da política pombalina deveu-se não ao gênio de seu criador, mas às
acomodações profundas que se verificavam no território da estrutura social”. 138 No
que diz respeito ao Direito Natural, ao longo de 1778, a comissão encarregada de
reformar as Ordenações Filipinas, por exemplo, se encarregou de corrigir o Direito
Romano e a racionalização do Direito Positivo, fator que demonstra a penetração do
discurso jusnataturalista nos setores mais altos do Estado.139
Teophilo Braga, além de apresentar o relatório de Francisco de
Lemos, também registrou as impressões de estrangeiros no momento da coroação da
Rainha D. Maria I, que ficou desconsertada dado o respeito que tinha pelo Marquês,
afinal, amigo de seu falecido pai, achando-se “dolorosamente impressionada. Os
principais fidalgos da corte tinham combinado pedir-lhe, em nome do povo, a cabeça
de Pombal; (...)”.140
Houve a predominância do reformismo ilustrado, com significativas
alterações. Intelectuais que mantiveram um certo distanciamento político dos objetivos
de Pombal, formados no seio do reformismo, passaram a ocupar os cargos do
governo. Buscando o afastamento da Universidade de Coimbra, tiveram, na Academia
de Ciências de Lisboa – instituição que recebeu grandes incentivos do governo
mariano – assento.
Em suma, as mudanças realizadas ao longo do período pombalino na
Universidade de Coimbra corroboram com decisões voltadas para fortalecer o reino
português, por meio de uma concepção pragmática que congrega as ações de âmbito
político e econômico para uma perda da autonomia administrativa em função do
aumento do controle da monarquia sobre suas instituições.
A Coroa se torna responsável pelas profundas transformações –de
uma estrutura contratualista141 para uma individualista –, através de uma reforma
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jurídica, escopo das demais reformas realizadas, como salientou Hespanha. 142
Passou-se de uma ordem constitucional corporativa, impossível de ser controlada
pelos monarcas, para uma centralização das leis régias, em que o rei possui o direito
supremo de fazer tudo o que fosse necessário para manter as seguranças interna e
externa dos cidadãos. Tal fato se vê na lei da Boa Razão, de 1769, que “revogava a
autoridade secular do Direito Canônico, diminuía também drasticamente a do direito
romano (...) subordinando a autoridade ‘extrínseca’ dos seus textos à autoridade
‘intrínseca’ da Boa Razão”. Neste caso, os estatutos reformados dos Cursos Jurídicos
da Universidade de Coimbra representam uma síntese bem estruturada, que abarca
a profundidade das reformas – que sobrevivem mesmo após a queda de seu principal
autor – e que, no conjunto, mantiveram e modernizaram as estruturas do Antigo
Regime português.

1.2 A Memória em torno da Universidade de Coimbra e de seus Estatutos
Reformados
O reformismo ilustrado português não se resume apenas ao período
do Marquês de Pombal – como já salientamos. Após sua saída do ministério, com a
morte de D. José, houve a formação de uma equipe ilustrada que avançou e, de
acordo com Fernando Novais, atingiu o “ponto mais alto da Ilustração em Portugal”,143
como um desdobramento das políticas pombalinas.

Uma das mais importantes

instituições criadas por Pombal foi a Real Mesa Censória, acompanhada da
institucionalização da Comissão Geral sobre o Exame e Censura de Livros, que
proibiu, por exemplo, a entrada de edições escritas por Montesquieu, Rousseau,
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Voltaire, D’Argens, Raynal, Diderot, Helvecio, sob pena de prisão. Mas é acurado,
como salientou Luis A. de Oliveira Ramos, que livreiros enviavam livros considerados
proibidos para as casas de possíveis compradores e que havia uma certa liberdade
que evidencia um conflito entre o espírito revolucionário e o conservadorismo
medieval.144
O próprio Francisco de Lemos reiterou que havia certa dificuldade em
manter a disciplina dos estudantes e que os mesmos estavam sendo acusados de
pensarem livremente. Ocorreu que, no âmbito da Universidade de Coimbra, após
1777, houve a manutenção do regimento interno, com modificações nos
procedimentos e a aplicação da censura através da Inquisição – instituição que havia
sido “domesticada” pelo Marquês e que até o final do seu ministério andou meio que
desocupada, dada a liberdade de ideias e de opinião. Porém, com o advento do
reinado mariano, pode o clero realizar críticas às reformas de Pombal e fazer
denúncias contra os estudantes que mantinham uma postura livre em relação à
religião. Não apenas o clero, como outros segmentos realizaram tal censura. Assim,
por exemplo, o texto intitulado “Dissertação Crítica sobre as Determinações dos Novos
Estatutos da Universidade de Coimbra”, redigido em 1778, contém críticas aos
pensadores que inspiraram as reformas e ao demasiado apego ao Direito Natural
ensinado por meio de textos de autores que o autor da dissertação considerou como
hereges e ateístas.

Sendo pois as doutrinas de Puffendorf tão nocivas e prejudiciais á Religião,
á Igreja, e aos Princepes Catholicos; e sendo as de Grossio tambem
erradas, obscuras e confuzas, como se podem estes dois Hereges e
Atheistas chamar Restauradores da Disciplina do Direito Natural? Como se
podem dar por Mestres á Mocidade? (...) Com estas péssimas Doutrinas
envoltas em hum estilo mais ameno, e elegante, q. podem affectar, vão
instillando nos ânimos dos seus descuidados leitores huns princípios
errados, e humas máximas de depravação, dandolhes assim a beber
debaixo do doce mel, com q. vão linindo as suas palavras, o mais refinado
veneno, e obrigandi os a engulir de bom gosto uma erudição tão depraváda,
que quazi insensivelmente os vae fazendo fastigiosos do Estado Clerical e
Religioso.145
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Na sequência, o autor sai em defesa da Escolástica, ao se referir à
justificativa utilizada pelo estatuto de que estaria fundamentada “sobre os fracos, e
mal seguros alicerces da Ethica de Aristóteles”, considerando que tal proposição “faz
parecer a Theologia Escholastica illuzoria, carnal, humana, e destructiva de todas as
virtudes morais, e de toda a moral evangélica (...)”.146
Outro exemplo é a correspondência de Antonio Ribeiro dos Santos (17451818), bibliotecário nomeado por Francisco Lemos para trabalhar na Universidade de
Coimbra. Redigida provavelmente em 1777, é citada nas notas de Teophilo Braga
para comprovar as críticas daquela época ao Marquês e suas Reformas. Diz o
bibliotecário:
Este ministro quiz um impossível político, quiz civilisar a Nação e ao mesmo
tempo fazel-a escrava; quiz espalhar a luz das Sciencias Philosophicas e ao
mesmo tempo elevar o Poder real ao despotismo; inculcou muito o estudo
do Direito Natural e das Gentes e do Direito publico universal e lhes dirigiu
cadeiras na Universidade de Coimbra, mas não via que dava luzes aos
Povos para conhecerem por ellas que o Poder Soberano era unicamente
estabelecido para bem commum da Nação e não do Principe, e que tinha
limites e balisas em que se devia conter. Perguntaes-me se, tendo o
Marquez (feito) tanto mal quanto vos disse, acado faria algu bem: O Marquez
só fez uma cousa boa, abateu o Poder da Inquisição sugeitado-o ao Poder
do Principe, e reformando o Regimento; direi ainda que elle não foi o que
plantou a renovação das Lettras em Portugal, o que eu vos mostrarei em
outra ocasião; mas, o que foi muito, fez com que os Padres pretos não se
atrevessem a pôr veto aos bons livros que entravam de fóra n’estes
Reynos.147

Mais ainda: demonstrou que a administração pombalina havia dado um
golpe impolítico na aristocracia, enfraquecendo o poder real e utilizando o terrorismo,
através do exercício do ódio e da vingança, contra aqueles considerados inimigos – o
que fez de seu ministério

um ministério de perpetua desconfiança e inconfidência; sobre as delações
secretas, sobre rumores incertos, sobre o leve bulir de uma folha,
sacrificavam-se victimas desgraçadas aos ferros, aos calhaboiços, aos
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supplicios, á morte mais tyranna e afrontosa.148

Dois outros documentos, datados na década de 1780, apontam para
uma crítica não menos aprofundada das reformas e procuram demonstrar que as
reformas não atingem, de fato, todos os seus objetivos. Mas, diferentemente dos
textos anteriores, os poemas O Reino da Estupidez e Ode a Fileno criticam as
reformas pombalinas, satirizando a estagnação que vivenciava o ensino na
Universidade de Coimbra, sobretudo o que se tornou a universidade no período da
“Viradeira”.
Ou seja, seu autor considera que tal situação decorre, não das
reformas pombalinas, mas sim do atraso atávico da sociedade portuguesa. Escritos
por um acadêmico da Faculdade de Medicina, brasileiro, Francisco de Melo Franco
(1757-1822), chegou a ser um dos mais importantes médicos da corte portuguesa,
mas, por suas ideias libertárias, em 1781, foi considerado, pelo tribunal da Inquisição
de Coimbra, herege, naturalista e deísta, ficando preso durante quatro anos.
Escrito nos anos finais à conclusão do curso de medicina, o poema
se divide em duas partes, as quais são compostas por dois cantos cada – o primeiro
discorre sobre a sociedade portuguesa do século XVIII, enquanto o segundo trata do
confronto entre o progresso e o atraso. Nos poemas, a Deusa da Estupidez, que
estivera recolhida em sua caverna por muito tempo, logo após a morte de D. José e a
queda de Pombal, foi restaurada no trono ajudada pelas Fúrias – Hipocrisia, Raiva,
Fanatismo, Superstição e Inveja.
As Fúrias (...) depois de muito investigarem, chamam a atenção da Deusa
sobre o que haviam constado em Portugal: a arrogância dos nobres, a
ostentação dos altos dignitários do clero, a ignorância do povo, a resistência
que o atraso produzia à adoção das novas ideias que sacudiam a Europa.
A exposição é convincente, e atinge seu objetivo: A deusa da Estupidez
decide instalar-se em Coimbra, cidade sede da famosa Universidade
portuguesa, lá fundada por D. Diniz em 1308. 149

No prólogo, Franco admite que o poema poderia correr o universo, porém,
como estava escrito em português, isto pelo menos garantiria que iria correr nas mãos
de todos aqueles que estavam na universidade. E remete a crítica à formação dos
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legistas e canonistas,

Dize sómente que o fruto que daqui levam os legistas, he a pedantaria, a
vaidade e a indisposição de jamais saberem. Enfarinhados unicamente em
quatro petas (expressão delles) de Direito Romano, não sabem nem Direito
Pátrio, nem o Público, nem o das Gentes, nem Polítca, nem Commercio,
finalmente, nada util.
Que os canonistas sahem daqui com o cerebro embrutecido com tanto
Direito Graciano, sem critica, sem methodo, engolindo, com alguns
verdadeiros imensos Canones apocryphos, dando aos Papas a torto e a
direito poderes que lhes não competem por titulo nenhum, e esbulhando os
Reys dos que por Direito de Monarchia lhes são devidos.150

Sobre a sociedade portuguesa do século XVIII, teve o autor do poema
sensibilidade para observar que as reformas pombalinas não atingiram o seu intento,
dado ao despreparo da sociedade portuguesa que se mantinha sobre as bases do
antigo regime, sobretudo no concernente ao seu caráter clerical. Estes, entre outros
fatores, fazem com que Lemos perceba que o Reino, assaz retrógrado, após
vislumbre da razão e da ciência, fique entregue à Estupidez. Esta, que já havia
passado por Alemanha, França e Inglaterra, mas ainda não havia encontrado morada,
resolveu ficar em Lisboa, como nos apresenta o autor ao dizer que a Superstição fala
às demais Fúrias e à Estupidez:

Lisboa já não he, torno a dizer-vos,
A mesma que há dez annos se mostrava.
He tudo devoção, tudo são terços,
Romarias, Novenas, vias-sacras.
Aqui he nossa terra, aqui veremos
A nossa cara Irman cobrar seu reino.151

Assim, Franco entendia que a própria estrutura sobre a qual se assentava
a universidade manteve incompleta a obra da reforma. Tal fato pode ser notado pelo
autor ao perceber a decadência do poder do Marquês de Pombal logo após a morte
de D. José, resultado de uma profunda dependência entre ambos; da falta de saídas
profissionais aos graduados nas Faculdades de Matemática e Filosofia – que haviam
sido vistas como alavancas para o desenvolvimento e o progresso do país; a
retomada, no ano de 1779, do papel da igreja na vida escolar – o que resultou que os
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bacharéis formados em Filosofia não pudessem lecionar a matéria, pois estes cargos
estavam sendo preenchidos pelos membros das congregações religiosas. 152 Neste
aspecto, temos no poema a fala do Fanatismo, que chama a atenção da Estupidez
para a cidade de Coimbra,
Agora pois só resta qu’assentemos
Se deve ser aqui ou em Coimbra
A nossa cara Irman entronizada.
Nesta corte, annos ha, se tem fundado
Uma cousa chamada Academia;
Mas isto, quanto a mim, sem differença
He hum corpo sem alma que não pode
Produzir acção própria, he hum fantasma
Que em bem poucos minutos se dissipa.
O meu voto é que vamos demandando
O mesmo assento donde foi lançada
A mansa Estupidez injustamente.
Cobrar novos esforços he preciso,
Que por fim a victoria está segura.153

No poema Ode a Fileno, o autor destaca que as reformas não haviam
trazido nada de inovador. O texto é iniciado por um pequeno prólogo que situa o
contexto em que Ode argumenta com Fileno, sócio da Academia das Ciências de
Lisboa, e pede a Fábio que relate os progressos das Ciências com a nova
Universidade.
Fábio agora prossiga
Dos Heróis relatar a glória eterna
Na Academia antiga
Depois descreveis os da moderna.154

E, em resposta, diz Fábio:
Fileno eu já começo
A dizer da moderna quanto alcanço
Ao grande Deus peço
Que desterre de mim quanto é ranço
Às faculdades grandes
152
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Em nada acrescentou esta moderna
Amigo, e quando mandes
Mostrarei que esta é verdade eterna
Na chamada reforma
De novo só há nomes de arrogância
Tudo é plataforma
Uns baixos acidentes sem substância
(...)
Sem forma e sem conceito
Sem união sem ir nada ligado
Vão a torto e a direito
A Arguir este século Iluminado
Nos tempos anteriores
Dizem que os argumentos se passavam
Hoje há mais passadores
Do modo que os antigos não usavam

Ou seja, a reforma introduzida em nada alterara a ordem anterior,
restringindo-se a aparências propagandeadas com arrogância. Os integrantes
daquela universidade sequer conseguiam saber o que buscar sobre os progressos
científicos em curso no mundo de então, quanto mais garantir o poderio de Portugal
através do desenvolvimento científico da nação.
De fato, teria a Universidade de Coimbra, local de formação de vários
estadistas no final do século XVIII, angariado os esforços de uma reestruturação
interna do reino pela formação de homens capacitados para colocar em prática a obra
das reformas? Há que se considerar que as reformas, no âmbito da universidade, se
fundamentaram em três linhas de força, como salientou Manuel Alberto Carvalho
Prata,
Em primeiro lugar, uma certa perda de independência e autonomia da
instituição (...); em segundo lugar, a introdução de um novo espírito científico
e pedagógico, uma nova concepção de saber e de ciência; finalmente, um
último aspecto diz respeito a disposições administrativas, no sentido de
disciplinar a velha escola face ao caos em que se encontrava.155

Mas, retomando o relatório apresentado por Lemos em 1777, havia ainda
pendências necessárias para a concretização de seus objetivos, pois “restavam ainda
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por fazer os Estatutos Econômicos, Políticos, Cerimoniais e Eclesiásticos que eram
parte da Legislação Acadêmica.”
Daí que a Universidade, na sua parte estrutural, continuasse corporativa,
senhorial e de dimensão eclesiástica. O que afetou em cheio o seu processo
desenvolvimentista, por ser a dimensão eclesiástica ligada a um conjunto de honras
e privilégios, o que não deixa de se relacionar com a mentalidade típica do Antigo
Regime, que mantinha a sociedade portuguesa nobiliárquica e eclesiástica.156
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2 DIRIGISMO CULTURAL E INSTITUIÇÃO TARDIA DA ESCOLARIZAÇAO
SECULAR
O reformismo português que possibilitou o “absolutismo ilustrado” foi
decorrente de práticas político-jurídicas significativas que, de longa data, tinham como
base a eliminação dos setores eclesiásticos da esfera política e a reformulação dos
fundamentos das decisões jurídicas, antes pautadas pela esfera religiosa, a serem
doravante norteadas por fundamentos laicos. Ora, isso pressupôs a introdução de
princípios pedagógicos capazes de garantir uma nova estrutura educacional, capaz
de alterar a postura das tradicionais elites burocráticas.
Já, no Brasil, que a partir de 1822 confirma sua autonomia política, a
formação do Estado não está relacionada a um longo movimento histórico de
formação de uma elite burocrática. Trata-se de um processo marcado pelo arranjo
político estabelecido a partir de exemplos externos de poder, relativos aos países que
detinham o controle da exportação dos produtos e dos mercados. Houve um apego à
herança burocrática portuguesa para a manutenção da unidade territorial, para a
estabilidade da ex-colônia e para a convivência paradoxal com a escravidão e a
exclusão social, embora existisse a necessidade de adotar novas instituições
condizentes com a política moderna. Neste aspecto, ainda é necessária a abordagem
a respeito do processo da emancipação política da colônia portuguesa e a construção
do Império do Brasil que suscita a análise em seus múltiplos aspectos.
Contudo, neste capítulo, regressaremos ao século XVIII e faremos
uma exposição do processo histórico das reformas ilustradas portuguesas, período
em que também se formam os futuros estadistas brasileiros – responsáveis por
pensarem o sistema político adotado após a independência.157 O capítulo abarcará o
entendimento do Reformismo Ilustrado Português; as reformas na instrução pública
impetradas no período e principalmente voltadas para a Universidade de Coimbra e
seus cursos jurídicos de Cânones e Direito; a mudança de paradigma do direito
contratualista para o individualista, fundamentais para a legitimação do arcabouço
legal do período, com a lei da Boa Razão158 e demais códigos que formam o conjunto
157
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das transformações de caráter estrutural do Antigo Regime português, iniciada por
Sebastião Carvalho e Mello, Marquês de Pombal, e continuada mesmo após sua
queda. Os efeitos da administração pombalina no Brasil, a continuidade das tomadas
de decisões sobre a instrução pública após a chegada da Corte Portuguesa, em 1808.
A busca pela manutenção do Império Ultramarino, a defesa da unidade e os desafios
da administração portuguesa.
2.1 A Instrução Pública na América Portuguesa entre os séculos XVIII e XIX
Para entendermos o contexto do debate a respeito da universidade
diante do processo de construção da nação brasileira, é necessário visualizar a
situação da América portuguesa antes da chegada do regente D. João ao Rio de
Janeiro. Até aquele momento, a sociedade colonial esteve marcada de forma profunda
pelas estruturas do Antigo Regime, contendo vários órgãos administrativos
distribuídos em três níveis principais: os vice-reis, os governadores das capitanias e
as câmaras municipais. Estes órgãos tinham como principais atribuições a defesa do
território colonial, a manutenção da ordem e a garantia da eficiência da administração.
A partir do século XVIII, com as mudanças nos parâmetros que constituem o Estado
Nacional, Portugal vivencia o Absolutismo ilustrado, em que o rei e sua regência estão
voltadas para a prosperidade da nação. O fenômeno jurídico na construção da
sociedade burguesa se atrela à ordem do mercado, da propriedade e do controle das
disputas individuais. Neste ponto, a administração pombalina inicia seu trabalho em
meio a atlantização do império marítimo português, iniciada já no século XVII, através
do comércio com a Índia e com partes da Ásia, e no final do século, com a descoberta
de ouro no Brasil. O apogeu da exploração aurífera ocorre até a primeira metade do
século XVIII, período de aprofundamento das relações com Portugal e consolidação
de sua dependência econômica em relação à colônia americana.159
Não que tivesse havido queda na produção do ouro neste período; ao
contrário, a partir de 1765, ocorre queda na arrecadação do ouro em Portugal, “um

das estruturas medievais que estavam instaladas no campo do direito. Novas formas de
interpretação foram introduzidas, para assegurar que a legislação concebida pudesse atender
ao interesse da sociedade e do governo nacional e garantir a concentração do poder
legislativo nas mãos do soberano, a fim de oferecer maior clareza e ordenação nos negócios
do reino. LOPES, José R. L.L. O Direito na História. Op. Cit., pp. 191-192.
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relativo descompasso entre o que é produzido e o que é exportado”.160 Por isso, foram
criadas as principais agências de controle econômico, que tinham como objetivo a
fundação de medidas monopolistas e o controle do tráfico de comerciantes e
comissários volantes – estes considerados por Pombal intermediários dos interesses
ingleses. Pombal não tinha interesse em romper com o comércio inglês, afinal a
Inglaterra possuía importante mercado, tanto na Europa quanto na América. Através
destas medidas, o Erário Régio, que concentrava e registrava as rendas da Coroa e
firmava os contratos com os comerciantes, as Juntas de Fazenda responsáveis pelo
contrato dos comerciantes na América, tinha seus cargos compostos por negociantes
que exerciam influência na administração pombalina.161
Aliada a estas medidas de controle econômico e fiscal, caracterizadas
por racionalidade administrativa e política, vemos, a partir de 1720-30, um conjunto
de outras medidas que visava a constituição da centralidade do Estado português, tais
como: a demarcação das fronteiras da América portuguesa pelo Tratado de Madrid, a
criação de um conjunto de leis pombalinas e as consequentes modificações no direito,
o fortalecimento da persona de Pombal pelo desenvolvimento das reformas após o
terremoto em Lisboa, a expulsão dos jesuítas – tendo em vista a centralidade do poder
régio.162
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Assim como na administração e na economia, medidas de controle
e centralização foram desenvolvidas no ramo da instrução, monopolizada, até o ano
de 1759, pelos clérigos jesuítas – embora existissem escolas vinculadas às ordens
beneditinas, franciscanas e carmelitas. Com o objetivo de definir os espaços de
atuação dos poderes temporal e religioso, medidas foram tomadas a fim de afirmar a
centralidade do poder monárquico, o que resultou na canalização de uma visão de
Estado para as instituições educacionais, tanto em Portugal quanto em seus domínios
coloniais.
No Brasil, muitos dos colégios tinham cursos superiores que estavam
sob a dependência da Universidade de Coimbra, o que impediu a criação de uma
universidade na América portuguesa. Estes locais estavam sob a orientação da
Companhia de Jesus, quase em sua totalidade, e mantinham o ensino teológico,
embora não estivessem em descompasso com a vanguarda iluminista.163 Mesmo
assim, foram considerados por Pombal como responsáveis pelo atraso existente no
Império. Assim, a tomada de controle do Estado sobre a instrução manteve seu caráter
utilitário: formar homens para a atuação na burocracia estatal e para o atendimento
das necessidades de Portugal.
Ao assumir a responsabilidade pela instrução, o Estado português
passou à introdução das aulas régias. Contudo, no Brasil, a transformação não
ocorreu de forma simultânea em todas as capitanias; assim, as aulas régias, em
alguns lugares, precisavam ser pagas pelos pais dos alunos;164 faltavam pessoas

modificações na administração pombalina e nos informa sobre a prática administrativa no Rio
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alfabetizadas para assumir os cargos nas secretarias dos governos das capitanias;165
a evasão escolar era constante, aliada à admissão de alunos em Gramática Latina,
sem a base das primeiras letras. A implantação da reforma também encontrou
grandes obstáculos, pois decidiu-se que os professores régios seriam pagos pelo
Estado, regra que, por vezes, foi quebrada. As aulas de Grego praticamente não
existiam no Brasil, as de Filosofia foram criadas a partir de 1771, no Rio de Janeiro,
na Bahia, em Pernambuco e depois em todas as capitais. Também, com a reforma
administrativa da colônia, houve incremento na constituição de academias literárias e
científicas e demais aulas que visavam os estudos práticos e científicos. Houve,
também, grande incentivo da Coroa para brasileiros estudarem na Universidade de
Coimbra.166
Também as aulas régias de Filosofia, Gramática Latina e Retórica se
destinavam aos Seminários que, em uma nova roupagem, seriam instituições para a
formação do clero e a formação laica. Um exemplo é o Seminário de Olinda, cujos
estatutos foram publicados em 1798, sendo o local que abrigaria, futuramente, em
1827, o primeiro curso Jurídico do Brasil, juntamente com o de São Paulo, destinado
ao serviço da Igreja e do Estado e que, por muitas vezes, foi visto como um substituto
local da Universidade de Coimbra. Outro seminário importante foi o da Bahia, que
passou a funcionar em 1815, no qual os seminaristas tinham aulas de Latim, Retórica,
Filosofia, Teologia Dogmática e Moral. Também em Minas Gerais, em 1821, passou
a funcionar o Regulamento do Seminário de Mariana.167
Contudo, os incentivos dados pelas iniciativas governamentais de
fomento à educação estiveram marcados por um caráter pragmático e, ao mesmo
tempo, “escasso e circunstancial”, não resultando na constituição de um sistema de
ensino. O ensino de primeiras letras, de nível secundário, passou a ser dinamizado
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através de aulas avulsas, o que acarretou na fragmentação do processo pedagógico.
Os recursos que precisavam ser destinados ao custeio da educação pública deixaram
de ser canalizados e tornaram-se insuficientes, chegando ao cúmulo de a Coroa
delegar aos próprios pais dos alunos a responsabilidade pelo pagamento dos
professores. E, em relação ao ensino superior, houve dependência da formação na
Universidade de Coimbra.168
Além disso, outro aspecto também precisa ser observado sobre a
instrução escolar no Brasil deste período: a sua orientação religiosa apegada ao
espírito científico iluminista.
O que contava, tanto do ponto de vista da organização dos estudos quanto
de sua apropriação pelas elites sociais, era a imitação dos textos clássicos
gregos e latinos, havendo uma grande valorização do exagero, da retórica
e da eloquência. A instrução, assim, subordinava-se à civilidade das
aparências, constituindo um ornamento a ser ostentado pelos indivíduos
socialmente privilegiados.169

Para as meninas, havia um direcionamento de acordo com as funções
que poderiam exercer; caso se destinassem à vida religiosa, deveriam aprender a ler,
escrever, contar, latim e música. Já as que se destinavam a viver “para” o marido,
deveriam, além de ler, escrever e contar, aprender a coser e a bordar. As meninas
aprendiam a ler e a escrever de maneira mais lúdica, passavam primeiro a soletração
das palavras, depois iniciavam a arte de escrever. Somente depois de serem
alfabetizadas é que aprendiam a contar, através da decoração da tabuada, e a efetuar
adição, subtração, divisão e multiplicação.
Aos meninos era destinada uma instrução mais complexa. Aos
seminaristas, por exemplo, havia o aprendizado da arte do canto, gramática latina,
retórica, elementos da História Universal, Poética, Geografia, Filosofia Racional, Moral
e Natural, Geometria, Teologia. O ensino, nesta perspectiva, adquiriu uma
característica reprodutivista, sendo voltado para a manutenção das bases
conservadoras da sociedade colonial.170
Com as definições das guerras napoleônicas e a decisão de construir
um grande império em terras coloniais, houve a necessidade de nomear os ministros
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para secretariar os negócios do Império no Rio de Janeiro que, a partir de 1808, se
tornou a capital administrativa e locus das decisões metropolitanas. Estas novas
atribuições que, ao longo da década de 1810, modificaram o estatuto colonial do
Brasil171 e proporcionaram um alargamento dos limites das experiências da sociedade
política do Rio de Janeiro, oferecendo condições “radicalmente novas para o exercício
da política”.172
D. João exerceu o seu poder de acordo com os princípios
característicos das luzes portuguesas. De formação em Ciências, Letras, Música e
Equitação, o monarca teve ao seu lado uma elite de pensadores dotados de um
pensamento estratégico para a manutenção da unidade luso-brasileira. Diante das
incertezas delineadas pelas conjunturas interna e externa, tornou-se regente de
Portugal em 1799, reconfigurou os ministérios e passou a formar o poder supremo do
monarca, através do estabelecimento de um sistema de gabinete em que, como
afirmou Oliveira Lima, “os ministros governavam por si e o rei governava por todos”.
Tornou-se monarca no contexto de transição política em que o Antigo Regime e o
Liberalismo exerceram um peso significativo na tomada de decisões e no
estabelecimento de estratégias para realizar a obra de manter unido o Império LusoBrasileiro.173
A partir de 1807, D. João precisou tomar partido diante das disputas
das grandes potências europeias, França e Inglaterra. Havia a necessidade de deixar
a neutralidade de lado e optar pela guerra ou pela rendição. A solução encontrada foi
a retirada para o Brasil, justificada pelo mito do Padre Antônio Vieira, sugerida pelo
171
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Marquês de Pombal e D. Rodrigo de Souza Coutinho. O Rio de Janeiro, capital do
vice-reino desde 1763, ao longo do século XVIII tomara uma posição importante do
ponto de vista econômico e, a partir de 1808, se tornou a capital do Império174 – que
se estendia desde a Europa, perpassando a América até Goa e Macau.
Houve a instalação das instituições do Estado absolutista português,
de cunho judicial e administrativo, como o Conselho Supremo Militar e de Justiça, pelo
Alvará de 1º de abril de 1808, o Arquivo Militar, pelo Decreto de 7 de abril de 1808, a
Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens, pelo Alvará de 22 de abril
de 1808, a Casa de Suplicação do Brasil, pelo Alvará de 10 de maio de 1808,175 o
Erário Real, pelo decreto de 11 de março de 1808, o Conselho Geral da Fazenda, a
Junta do Comércio e o Banco do Brasil.176
No ramo da instrução pública, D. João deu grande incentivo às
instituições científicas voltadas a atender às elites coloniais. A História da Educação
nos aponta, como em José Antônio Tobias, que houve a instalação de escolas e
academias, porque D. João preocupava-se com a formação profissionalizante e
utilitária. Havia a urgência em constituir os quadros dos oficiais que seguiriam
defendendo a nação, a Corte e o rei, dos médicos para cuidar da saúde de todos e
dos engenheiros. O autor atribui o desenvolvimento da educação no Brasil, neste
período, porque o regente considerou a necessidade de realizar reformas e criações
culturais, com o consequente deslocamento do eixo do centro cultural brasileiro do
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norte para o sudeste.177 Neste quadro de instituições voltadas para a formação
profissional, relatou o autor as decisões tomadas pelo governo:

Quadro 1. Decisões e Decretos de D. João que criam instituições voltadas para a
formação profissional
Decisão nº 2, de 18 de
fevereiro de 1808

Cria uma escola de cirurgia no Hospital Real da cidade da
Bahia

Decreto de 23 de
fevereiro de 1808

Cria, na cidade do Rio de Janeiro, uma Cadeira de
Ciência Econômica

Decisão de 5 de maio
de 1808

Estabelece a Real Academia de Guardas Marinha

Decreto de 17 de janeiro
de 1809

“Prescreve a maneira por que hão de ser providas as
Cadeiras de Ensino Público neste estado do Brasil”

Decisão de 25 de janeiro
de 1809

Cria uma Cadeira para o Ensino de Medicina Operatória
e Arte Obstétrica

Decreto de 5 de março
de 1809

Estabelece uma Cadeira de Teologia Dogmática e Moral
no bispado de São Paulo

Carta Régia de 7 de
março de 1809

Manda estabelecer, na capitania de Pernambuco, uma
Cadeira de Cálculo Integral, Mecânica e Hidrodinâmica

Decreto de 12 de abril
de 1809

Cria, no Hospital Real Militar e de Marinha, uma Cadeira
de Medicina Clínica, Teoria e Prática

Carta Régia de 22 de
setembro de 1809

Estabelece uma Escola de Medicina e Cirurgia no
Hospital Militar da Bahia

Carta de Lei de 4 de
dezembro de 1810

Cria, na corte e na cidade do Rio de Janeiro, a Academia
Real Militar, a primeira faculdade brasileira oficialmente
criada

Decreto de 25 de janeiro
de 1812

Cria um laboratório Químico-Prático na corte do Rio de
Janeiro

Carta régia de 25 de
junho de 1812

Cria, na cidade da Bahia, um curso de Agricultura

* Fonte: TOBIAS, José Antonio. História da Educação Brasileira. História da Educação Brasileira. 2ª.
ed. São Paulo, Editora Juriscredi LTDA, S/D.
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Também, ao analisar a cultura no Brasil colonial, Maria Beatriz Nizza
da Silva aponta a problemática sobre o que deveria ser transmitido e para quem. Não
havia uma preocupação com a disseminação de uma educação sistemática voltada
para toda a população. Mas havia a crença de que um Estado se torna tão poderoso
quanto mais ilustrado for. Assim, seguindo o espírito das luzes, houve, com a
transferência da Corte, a preocupação fundamental com a formação dos quadros
dirigentes na Administração e no Exército. Manteve-se a ideia de que o Estado se
tornaria cada vez mais poderoso à medida em que suas instituições de ensino se
voltassem para o aperfeiçoamento da ordem interna. Portanto, a manutenção dos
estudos públicos de Belas Artes, Letras, Filosofia, Ciências Matemáticas, Comércio,
Línguas Estrangeiras e tantas outras disciplinas, juntamente com o desenvolvimento
das academias militares e de medicina, formaram o conjunto da instrução pública na
primeira década do século XIX.178
Um dado importante na análise de Silva merece destaque: ao iniciar
a discussão a respeito de aulas, colégios e academias na Corte do Rio de Janeiro, a
autora utilizou as afirmações de José da Silva Lisboa, que, em suas Observações
sobre a Prosperidade do Estado, afirmou que é evidente a “relação direta entre os
poderes das nações e suas luzes”, em que se “constata uma relação direta entre a
instrução e a ordem política interna”. Para dar segurança à suas reflexões,
fundamenta-as com uma tradução “distorcida” de um fragmento escrito por Adam
Smith. Tal distorção foi realizada justamente para que se adequasse aos quadros do
Antigo Regime. Lisboa, ao traduzir o fragmento de Smith, afirmou:
um povo instruído é sempre mais morigerado do que um ignorante estúpido.
Quanto ele tem mais luzes, tanto é menos exposto às ilusões do entusiasmo
e superstição, e tanto é mais capaz de ver as queixas interessadas a facção
e sedição (...) A segurança do governo depende muito do favorável juízo e
confiança que o povo tem na sua administração.179

Somadas aos textos elogiosos que fazia às determinações de D. João
relativas à instrução brasileira, Lisboa deixou bem claro o que se entendia por povo,
quando as ações eram majoritariamente voltadas para a instrução que formaria os
quadros administrativos e o exército. Não se tratava de uma instrução para o povo,
178
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mas para grupos privilegiados pertencentes às elites agrária e comercial, tom este
característico das justificativas existentes nas reformas da ilustração portuguesa.
Contudo, há que se entender que a instalação de cadeiras, escolas e
academias faz parte de um contexto mais amplo do desenvolvimento da instrução.
Não se trata de uma situação isolada no quadro brasileiro. Primeiro, porque Portugal
vivenciava uma experiência inédita de transferência de todo o seu aparato de governo
para outra região muito distante da Europa. Segundo, porque havia um processo em
curso que dizia respeito às modificações das estruturas do sistema instrucional
português iniciado em 1759, e dos demais setores, que tinham como principal objetivo
o crescimento do poder do Estado, regalista e secularizante. Terceiro, porque, neste
processo, a educação adquiriu importância essencial, de caráter prático e utilitário, em
que homens seriam formados para atender às novas necessidades do Estado, a fim
de ocupar os cargos da administração pública e produzir conhecimentos científicos
que identificassem as potencialidades do Reino e das demais colônias para beneficiar
as demandas de Portugal.180
Dentro deste quadro é que as iniciativas do governo joanino, relativas
à instrução pública, serão efetivadas quando a Corte se encontra instalada no Rio de
Janeiro. Dado ao caráter pragmático e utilitário, investe-se na formação do exército,
de engenheiros e cirurgiões devido ao contexto das invasões. Por isso, o acolhimento
de algumas destas instituições, que funcionavam em Lisboa, no Brasil. Com isso, a
Academia dos Guardas Marinhas, instituição que esteve integrada ao escopo das
transformações da instrução portuguesa, marcada pelas modificações realizadas nos
estatutos da Universidade de Coimbra, e pelos contatos com a cultura científica e
cultural da Real Academia das Ciências de Lisboa, pensadas a partir dos objetivos
voltados para o progresso e a crença na ciência para o desenvolvimento da nação, se
fizeram presentes no período joanino nas terras coloniais, cujo espólio permaneceu
no Brasil. Para Maria de Fátima Nunes, “a ciência que circulou para o Brasil foi uma
parte representativa da cultura científica da Europa do século XVIII” e, tal fato, permitiu
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“o nascimento das primeiras grandes instituições científicas formatadas por uma
matriz europeia, marca que se manteve ao longo do século XVIII, no Brasil-Império”.181
Curioso é que, ao longo deste período, as áreas de saber
consideradas

indispensáveis,

ministradas

a

uma

elite

cultural

constituída

fundamentalmente por nobres, empregados públicos, militares e empregados do
comércio, partiam principalmente das áreas militares; por isso, o incentivo dado ao
setor, com investimentos em suas bibliotecas e aberturas de cadeiras de ensino com
a participação de docentes vindos da Europa e do incremento da Medicina, com a
abertura de Cadeiras de Cirurgia. Houve, portanto, na formação profissionalizante e
superior, o enobrecimento da burguesia, caso específico do Brasil, que, ao contrário
do movimento liberal que ocorria na Europa, que aburguesou a nobreza, revelou-se
como estratégia utilizada por D. João para a constituição da Corte do Rio de Janeiro.
Tal processo, segundo Mozart Linhares da Silva, viabilizou “a cooptação de indivíduos
de “classe média”, formando uma espécie de anteparo técnico e administrativo para a
organização da sociedade civil”.182
Mas e a magistratura? A formação dos homens responsáveis pelo
ingresso na burocracia judiciária responsável pela execução das funções de juízes de
fora, corregedores, ouvidores, desembargadores – indispensáveis para a manutenção
e centralidade do poder real?
Havia uma grande dificuldade a ser enfrentada pelo governo instalado
na colônia nesse campo da instrução: o fato de não haver um plano geral que pudesse
abarcar todas as capitanias. Decisões de governo, por exemplo, indicam a forma
como D. João VI buscou o estabelecimento e o financiamento das instituições
educacionais no Brasil aliado à ideia de unidade. Através da Decisão do dia 5 de
março de 1816, foram aceitas as ofertas dos comerciantes do Rio de Janeiro para o
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fundo que financiou o estabelecimento do que se chamou de “Instrução Nacional”. Tal
fundo foi constituído no Banco do Brasil e tinha como objetivo a “unificação cultural do
Império Português para a construção de um Poderoso Império.183
No dia 30 de junho de 1821, foi assinado um decreto, sob a rubrica de
D. Pedro, que permitia a qualquer cidadão a abertura de escolas de Primeiras Letras
e de cadeiras de Retórica, Filosofia, Matemática, Gramática. Embora o tema da
instrução não fosse objeto principal das discussões da Corte, representantes de
ambos os lados do hemisfério passaram a debater a respeito da instrução como um
meio para a restauração econômica, moral e política do Império. Ficou estabelecido,
através do decreto de 10 de maio de 1821, que os bacharéis formados pela
Universidade de Coimbra estariam habilitados para o exercício da magistratura. O
reitor da Universidade de Coimbra, ao final do ano letivo, deveria enviar a lista de
bacharéis habilitados e o governo deveria publicar a lista dos nomes para que
pudessem ser admitidos, através de exame, no exercício da magistratura.184 Um claro
exemplo de estreitamento com a universidade portuguesa para a garantia da
formação de homens que teriam como causa a administração pública e os cargos
públicos da nação portuguesa.
Tais fatos elencados demonstram o quanto as políticas, iniciadas no
século XVIII, possuem caráter estrutural e se mantiveram vivas nas tomadas de
decisões dos governantes portugueses mesmo após a queda do Marquês de Pombal.
Estiveram relacionadas às mudanças profundas das estruturas do Antigo Regime,
como já ressaltado, e não se limitaram a apenas o governo josefino. No plano
econômico, mesmo com a extinção das companhias do Grão-Pará e Pernambuco,
houve a consolidação da produção do algodão e de seu mercado, fato que também
se liga ao desenvolvimento da Revolução Industrial inglesa e da Independência das
13 colônias. Manteve-se as relações de exportação dos produtos portugueses, a
relação da Coroa com os negociantes e sua consequente renovação da elite
mercantil.185
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desenvolvimento de um sistema público de ensino, sendo articuladas aos seus
diferentes níveis, de caráter utilitário para a formação dos homens capazes de atuar
na administração pública.186 No plano jurídico, houve a racionalização do Direito,
substituindo as verdades teológicas que fundamentavam o direito civil por uma
concepção baseada na luz da razão. O Direito Natural, ao preceder todas as leis civis,
oferece o entendimento das obrigações impostas pela natureza aos homens e aos
cidadãos e as obrigações que estes têm com os outros homens e com a sociedade.187

2.2 O Apego à Tradição Coimbrã

A relação da Universidade de Coimbra com a elite intelectual
brasileira, que se manteve desde o século XVII, contou, no século XVIII, com o maior
número de estudantes.188 De acordo com Ruth Gauer, entre os anos de 1772 e 1820,
788 brasileiros estiveram em Coimbra, sendo que, destes, 469 matricularam-se nos
cursos jurídicos, sendo distribuídos (153 estudantes) na faculdade de Cânones e (316
estudantes) na faculdade de Leis. A tradição inaugurada pelas concepções jurídicas
modernas, que influem diretamente nas práticas jurídicas, será importante para
entendermos as bases do pensamento jurídico brasileiro na primeira metade do
século XIX, bases estas em que se formam os magistrados brasileiros da geração
posterior à 1772.189
A Universidade de Coimbra, e seus estatutos reformados a partir de 1772,
bebeu da fonte de uma tradição jusnaturalista que, ao longo do tempo, se moldou e
pôde, através do desenvolvimento de suas escolas jurídicas, pensar sobre o estado
liberal e o absolutista. Antônio Manuel Hespanha nos apresenta historicamente o
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desenvolvimento da cultura jurídica europeia, ao realizar um percurso pelas escolas
jurídicas seiscentistas e setecentistas, através de um histórico que contemplou as
concepções sobre o Direito Natural.
Perpassando o Jusnaturalismo Escolástico-Tomista, a Escola Ibérica do
Direito Natural até o Jurnaturalismo Moderno, percebeu o autor que o Direito Natural
não se constituiu como uma unidade ontológica, metafísica ou ideológica, mas como
uma unidade metodológica. Uma ciência da moral que possui objetivo de constituir
uma ética racional separada da teologia – que refletiu sobre a conduta humana e que
reduziu o direito, a moral e a política a uma ciência demonstrativa. Situou o autor que
nos países ao sul da Europa, a vida forense
conhecia uma grande desorganização e insegurança. Primeiro, pelo
excesso de dissenções doutrinais favorecidas pelo proliferar de opiniões;
depois pela complexidade e morosidade dos trâmites processuais. Por fim,
pela complicada organização dos tribunais” – inerente à pluralidade
jurisdicional do Antigo Regime -, que dava origem a intermináveis conflitos
de competência.190

Em meio a toda a insegurança que perpassava os juristas, foram os
países de língua latina da Europa Ocidental que realizaram profundas críticas às
práticas judiciais, cujo remédio, no caso italiano, perpetuado por Luigi António
Muratori, seria “o recurso aos princípios fixos do direito natural, a reforma da
legislação, pela edição de códigos, e centralização da edição do direito nas mãos do
príncipe. ”191 Estas também eram as queixas feitas por Verney a Muratori, que
propunha a reforma de todos os tribunais, inclusive seus nomes e a proibição de tantas
autoridades legais. Com a “Lei da Boa Razão”, manteve-se a autoridade subsidiária
do Direito Romano quando este estivesse de acordo com seus princípios. Instituiu-se
o monopólio da edição do direito em favor do poder soberano, reformou-se os
estatutos da Universidade de Coimbra, houve a introdução do direito pátrio e animouse a orientação pedagógica textualista, mais voltada para o estudo direto das fontes
do que para as opiniões e comentários.
As consequências destas reformas foram muito profundas e duradouras,
marcando decisivamente os juristas por elas formados. Isto explica que, no
plano da prática e da política do direito, depois da década de ’70, nada fique
como estava. É então que, verdadeiramente, se inaugura uma nova época
190
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da história do direito em Portugal, tanto no plano imaginário político-jurídico,
como no das suas manifestações institucionais e práticas.192

Foi, portanto, como já afirmamos acima, dentro deste enquadramento
do pensamento jurídico, que esteve formada a maioria dos estudantes provenientes
das capitanias do Brasil. Fernando Taveira da Fonseca, ao analisar quantitativamente
o número de matrículas de alunos brasileiros entre os anos de 1601 e 1850, verifica
que, entre os quinquênios dos anos de 1772 e 1830, 991 brasileiros estiveram
matriculados.193 De forma sustentada que, a partir de 1720, houve grande salto nas
matrículas realizadas – números crescentes que representam, em termo absoluto, um
vigor da presença de alunos provenientes do Brasil até 1830.

Tabela 3 - Estudantes provenientes do Brasil matriculados na Universidade de
Coimbra entre os anos 1716 e 1830. Valores Quinquenais

Quinquênio
1716-1720
1721-1725
1726-1730
1731-1735
1736-1740
1741-1745
1746-1750
1751-1755
1756-1760
1761-1765
1766-1770
1772-1775
1776-1780
1781-1785
1786-1790
1791-1795
1796-1800
1806-1810
1811-1815
1816-1820
1821-1825
1826-1830

Número
38
113
128
119
82
120
99
119
92
92
196
98
86
87
94
80
55
20
57
142
121
86

Média Anual
7,6
22,6
25,6
23,8
16,4
24,0
19,8
23,8
18,4
18,4
39,2
24,5
17,2
17,4
18,8
16,0
11,0
4,0
11,4
28,4
24,2
17,2

Fonte: FONSECA, F. T. Op.Cit., p. 530.
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Em linhas geais, temos um movimento duradouro de entrada de
alunos brasileiros na Universidade de Coimbra iniciado a partir de 1721, que irá se
acentuar entre os anos sessenta e na primeira metade do século XVIII. Este impulso
ascendente decorreu do surgimento de Minas Gerais como espaço importante para a
configuração da ocupação do interior colonial e do incremento de regiões como o Rio
de Janeiro, enquanto zona de captação universitária. Os números comprovam a
ascendência de alunos provenientes destas regiões, que passam de apenas, no caso
mineiro, 4 matriculados (até o ano de 1720), para 225 e, no caso do Rio de Janeiro.
de 99 (até 1720) para 314, entre os anos 1720 e 1771.194
Mesmo com a Reforma dos Estatutos da Universidade de Coimbra, a
partir de 1772, os números representados em quinquênios revelam que as matrículas
de estudantes brasileiros se mantiveram elevadas, embora houvesse ligeira queda
nos números expressos dos anos anteriores. Porém, estes dados contrastam com a
queda de matrículas de alunos metropolitanos. Houve queda no número total de
matrículas, fato observado por Lemos, em 1777, ao apresentar o relatório sobre o
estado da universidade desde 1772. Mas ocorre que o número de matrículas dos
alunos provenientes do Brasil teve acréscimo significativo para todo o período de 1772
e 1788, representando 16,5% do número total de matrículas. Movimentos que
possuem significados importantes. 195
Primeiramente, em relação à origem geográfica dos brasileiros
matriculados. Entre os anos 1772 e 1810, temos, da região da Bahia, 122 matrículas;
das regiões de Sacramento, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, houve o total de 128
matrículas; das regiões do Pará e de Pernambuco, temos 83 matrículas; Rio de
Janeiro e São Paulo, respectivamente, 149 e 27 matrículas; outros lugares e não
identificados, 18 matrículas. Total de 598 matrículas. Entre os anos 1811 e 1850,
temos, da região da Bahia, 188 matrículas; das regiões de Sacramento, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, total de 33 matrículas; das regiões do Pará e de
Pernambuco, 5 matrículas; Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, 126 e 16;
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outros lugares e não identificados, 25 matriculados. Total de 538 matrículas.196
Outro ponto importante será a necessidade da formação de pessoal
capacitado para reconhecer o território americano, fator que os cursos de Matemática
que acompanhava os desafios da Filosofia Natural e da História Natural da Europa,
cujo ensino ministrado possuía valor prático, mantiveram real importância pelas
missões de reconhecimento das províncias, catalogação de rios e elaboração
cartográfica.197 Além do surgimento de inúmeras memórias sobre a agricultura, que
refletem as tomadas de decisões dos projetos administrativos a respeito da colônia
sob a ótica do reformismo ilustrado. Também da importância do Direito e sua
aplicação, já que o curso reformado ensinava e treinava, pelas faculdades de Leis e
Cânones, alunos do Brasil que passaram a exercer a profissão como magistrados,
desembargadores, ouvidores, juízes de fora, intendentes, advogados em todo o
território colonial. Fator que, na opinião de Magalhães, “contribuiu poderosamente
para a unificação e a manutenção da união dos territórios integrantes do Brasil”. 198
Há que se considerar a queda, entre os anos 1806 e 1815, no número
de matrículas, relativa à conjuntura da época, cujo clima de instabilidade política
precede à transferência da corte para o Brasil e à ocupação napoleônica do território
português com tropas francesas e espanholas.
Com a presença da Corte, a partir de 1808, houve a criação de vários
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espaços de sociabilização científica, como já visto no início deste capítulo. De forma
majoritária, houve a inspiração coimbrã e reformista, no que se refere ao ensino
superior.
Elencamos alguns casos que ajudam a compreender esta questão.
Houve, na Universidade de Coimbra, a participação de brasileiros que
contribuíram com o desenvolvimento das reformas. Por exemplo, José Francisco Leal,
que ajudou na formulação do projeto para a criação do Laboratório Chimico, e depois
foi nomeado lente das cadeiras da Faculdade de Medicina. José Correia Picanço,
formado em medicina pela faculdade de Montpellier, substituiu o lente italiano Luigi
Cichi. Jubilado em 1790 como lente de anatomia, viajou para o Brasil com D. João VI,
em 1807, e conseguiu uma autorização régia, em 18 de fevereiro de 1808, para criar
a Escola de Medicina da Bahia, inspirado no modelo definido pelos estatutos
reformados. Depois fundou a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica. Com a criação
da Junta de Direção Médico-Cirúrgica e Administrativa do Hospital Real Militar e
Ultramar do Rio de Janeiro, em 2 de março de 1812, passou a inspetor das aulas
ministradas pelo hospital, que obedecia aos Estatutos da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra. Neste contexto, as academias médicas e cirúrgicas,
importantes centros de formação superior no Brasil, foram, nesta primeira década do
século XIX, influenciadas diretamente pela tradição de 1772.199
Portanto, não será uma novidade utilizar os estatutos reformados da
Universidade de Coimbra como modelo para a abertura de faculdades. O problema,
na realidade, se avulta quando este fato ocorre após o Brasil se tornar independente,
concebido dentro de um sistema político constitucional – o que é o caso que
verificamos nesta tese. A abertura dos cursos jurídicos inspirados no modelo
coimbrão, defendido amplamente pelos deputados em assembleia no ano de 1823,
em que a criação de uma universidade para o Estado passou a ser matéria de debate,
expôs a exigência de uma elite que pretendia suceder à dominação colonial através
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da concretização da independência político-cultural. No interior deste debate,
destacou-se a urgência de instituir um curso de Direito.
2.2.1 A Instrução Pública nas Cortes Constituintes de Lisboa – Entre o Antigo
Regime e o Liberalismo
A historiografia portuguesa aponta que o processo político angariado
pela política internacional no último quartel do século XVIII possibilitou a “evolução
das sociedades europeias”. Ana Cristina Araújo entende que a Independência dos
Estados Unidos, em 1776, a Revolução Francesa, em 1789, e o desenvolvimento
econômico da Inglaterra passaram a polarizar a vida política dos Estados nacionais
da Europa. Portugal manteve posição de neutralidade, enquanto pôde, nas disputas
entre os franceses e os ingleses, mas, com o desenvolvimento das ações militares,
impetradas por Napoleão Bonaparte, e com a retomada de um projeto de invasão do
território português, o plano de ir para o Brasil, com o apoio das tropas inglesas,
tornou-se inevitável. 200
A questão é que com a ausência da monarquia, havia o considerado
perigo republicano que, em meio ao contexto revolucionário, também dividia as
opiniões de membros da elite culta que permaneceu em Portugal. Alguns
compreendiam a retirada da corte na defesa de seu poderio e de seu território, outros,
condenavam a ação, dizendo que havia sido um ato de covardia. Para além da divisão
das opiniões, o regime monárquico sobreviveu, fazendo do Brasil a nova sede
administrativa do reino. O Conselho da Regência, em funcionamento na Europa, que
dirigia ao príncipe regente as necessárias recomendações para a nomeação dos
agentes dos cargos públicos e a cooperação do exército francês e espanhol para a
construção de sua principal força de ação, constituía a base jurídica deste regime de
colaboração, sob o lema da proteção da maligna força inglesa. 201
Porém, em fevereiro de 1808, o general Jean-Andoche Junot destituiu
o Conselho da Regência e proclamou oficialmente a destituição dos Bragança, ação
que representou uma violação do Tratado de Fontainebleau e, consequentemente,
todos os decretos, cartas, alvarás deixaram de ser assinados em nome do regente D.
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João, passando à “S. M. O Imperador dos Franceses, Rei da Itália e Protetor da
Confederação do Reno”, além de serem banidas as armas e insígnias da Casa dos
Bragança. Teve início o período de sacrifícios da população portuguesa para o
pagamento dos altos impostos, o recolhimento dos bens da nobreza e a retirada do
ouro e da prata das igrejas. As ambições de Junot, relativas ao trono de Bragança,
cresceram, o qual, por meio da Junta dos Três Estados, solicitou ao Imperador
Napoleão um príncipe para a “defesa das leis, direitos, religião e todos os mais
sagrados direitos da pátria”. Uma primeira solução, de teor aristocrático, para a falta
de uma representação real do poder. Mas havia outra.202
Cita Araújo que um grupo de intelectuais afrancesados em Lisboa
partilhava a ideia de uma regeneração governativa com a criação de um Estado
Constitucional que se

(...) assentava no respeito pelos direitos individuais, na universalidade das
normas do direito público, no princípio da divisão tripartida dos poderes e
apontava para a modernização das estruturas administrativas, judiciais e
fiscais do aparelho do Estado. Na esteira do “dirigismo cultural” do Império,
incluía ainda a criação de um ministério “especial para dirigir e inspecionar
a instrução pública”. 203

Porém, este projeto foi atropelado pelo surgimento das inúmeras rebeliões
populares que tomaram Portugal.
O povo não obedeceu às ordens dos generais franceses e havia muita
dificuldade de se impor, devido ao trabalho árduo da igreja, que, desde o início da
Revolução Francesa, impetrou um discurso antirrevolucionário, demonizador do
movimento, canalizando manifestações espontâneas pelo retorno da antiga ordem,
através da utilização de uma linguagem messiânica e redentora. Houve a retomada
do mito do sebastianismo, do milagre de Ourique, que reavivou de forma gloriosa a
regeneração de 1640. Na cidade do Porto, foi iniciado um movimento de restauração
que insurge revoltas para as demais localidades, cuja motivação se dava em meio às
festas dos santos populares. Com o apoio de membros da igreja e das classes
dominantes, ou sem o apoio destes, como o que ocorreu no Porto, estas revoltas
possuíam inúmeras motivações sociais e estiveram associadas à retomada de
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representações ancestrais. Por fim, com o atrasado apoio das tropas inglesas, tem-se
o fim desta primeira invasão francesa. 204
O processo de reconstrução do poder central, em meio às guerras
napoleônicas, contou com a influência do poderio inglês, que esteve comprometido
com os princípios de centralidade da monarquia absolutista que fundamentava o
Estado português. Entre os anos 1808 e 1816, período que marca o que Araújo chama
de “contagem decrescente do regime absoluto”, são incontáveis as prisões de
indivíduos por manifestarem ideias conspiratórias contra a Coroa, por estarem ligados
ideologicamente com as pretensões napoleônicas, por fazerem parte do governo
criado pelos franceses, sofrendo devassas e exílio. A independência conquistada
popularmente com o apoio das tropas britânicas, mais tarde será elemento para a
reflexão do nacionalismo português que se insurge contra a presença inglesa.205
Ocorreu que, entre os anos 1814 e 1815, os países europeus se
reuniram em uma magna reunião diplomática, o Congresso de Viena, que buscou o
reestabelecimento das monarquias absolutistas, dentro do modelo do “Antigo Regime”
anterior à Revolução Francesa, e do equilíbrio entre as nações europeias. A presença
de Portugal no congresso foi mantida pela representação do Conde de Palmela206 e
demais ministros, porém, esta representação encontrava sérias dificuldades em se
manter, já que Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra – esta última tinha como prioridade
crescer sobre estes países – disputavam territórios europeus e diminuíam a
participação de países considerados menores. Nesta situação, a nação britânica
exercia uma espécie de protetorado sobre Portugal e os fatos colaboraram com esta
impressão. Porém, em 1815, Napoleão voltou àa França, o que obrigou os países a
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entrarem em guerra. Portugal, com um contingente de mais ou menos 30.000 homens,
atuou sob o comando dos ingleses. Com a elevação do Brasil à categoria de Reino
Unido, por sugestão de D. João VI e também por Talleyrand a Palmela em Viena,
Portugal, passou a ser plenipotenciário.
Em meio esta onda conservadora, que buscava a retomada da ordem
absolutista, um movimento antagônico passou a crescer por meio de ondas
revolucionárias liberais e nacionalistas que buscavam a reformulação das instituições
e a liberdade dos povos. Houve eclosão de movimentos de independência das
colônias espanholas na América, fato que resultou na proclamação de repúblicas
independentes ao longo do território, mas que não abalou a situação do Brasil, que,
enquanto reino unido, sede da administração e do poder, configurou-se como uma
Metrópole Invertida, com um crescimento econômico vertiginoso, ao contrário da
situação vivenciada por Portugal na Europa, que se via empobrecida e desmoralizada.
O que demandou o crescimento de uma consciência liberal que tomou parte da
opinião pública, já que, como afirma Isabel Nobre Vargues, o “principal núcleo
responsável pela formulação liberal portuguesa estava radicado na imprensa que, em
português, se publicava no estrangeiro”. 207
Nesta conjuntura, uma reforma política que dotasse a monarquia de
novas instituições liberais e representativas, que, angariada pelas sociedades
secretas, núcleo revolucionário de operacionalização da conscientização liberal,
passou a conspirar contra a presença inglesa e de outros estrangeiros no controle
militar para constituir um governo independente, cujos membros foram condenados à
morte. O que não aterrorizou o movimento que, através do Sinédrio, uma associação
fundada na cidade do Porto, em 1818 – e que até 1820 reuniu importantes membros,
passou a uma atitude contestadora, agindo a fim de conquistar forças militares para o
devir revolucionário que não almejava destituir as forças da dinastia bragantina.
Assim, com as tropas alinhadas no Campo de Santo Ovídeo, no Porto, no dia 24 de
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agosto de 1820, foi realizada a leitura das proclamações das justificativas do
movimento e foi instituída uma Junta de Governo. 208
Em Lisboa, embora houvesse a constituição de um corpo militar para
combater os revolucionários do Porto, sucedeu-se a uma segunda onda
revolucionária, em uma data significativa, 15 de setembro de 1820, em que se
comemorava a vitória sobre o invasor francês, em 1808. Saudaram a Junta erigida
no Porto e a nomeação de um governo interino. A Junta do Porto, que se dirigia à
Lisboa, se encontrou com as forças de Lisboa, em Alcobaça, e uniram-se, formando
a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino e a Junta Provisional Preparatória
das Cortes. As juntas comunicaram o rei sobre os acontecimentos, consultaram as
corporações científicas e os intelectuais sobre a forma como deveriam proceder à
convocação das cortes e a forma como as instituições prestariam o juramento de
fidelidade e obediência. Em 26 de janeiro de 1821, o primeiro parlamento liberal de
Portugal fora instalado – Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação
Portuguesa – e obrigou o retorno de D. João para presidir a elaboração da
Constituição portuguesa. 209
Será neste contexto que o Brasil entra em cena, com deputados
eleitos em suas localidades. A transformação do Brasil em sede direta do Império lusobrasileiro, a recusa de D. João em retornar a Portugal após o término das guerras
peninsulares, em 1814, e a elevação do estatuto do Brasil a Reino de Portugal, em
1815, evidenciam os interesses que se desenvolveram nos anos em que a Corte de
Portugal se estabeleceu no Rio de Janeiro. Interesses ratificados pela aclamação de
D. João como o monarca do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, um ano após
a morte de sua mãe, a rainha D. Maria. D. João VI foi soberano no Novo Mundo.210
208
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Tal fato, ocorrido em terras brasílicas, “reforçava o peso político da parte brasileira no
interior do império português” e abalou os sentimentos existentes na península. 211
Ainda sob o impacto das guerras napoleônicas e do novo sistema de
poder internacional, implantado a partir do Congresso de Viena, a convocação para
as Cortes foi uma experiência inédita para o Reino de Portugal e do Brasil. Em Lisboa,
seriam definidos os rumos da soberania nacional e a construção da unidade do
Império, através do estabelecimento de uma Constituição que pudesse restaurar a
monarquia regenerada pelo despotismo. Os grupos liberais de Lisboa defendiam a
soberania nacional, o que implicava o reconhecimento da tradição e dos direitos
históricos da nação portuguesa sobre os seus domínios coloniais. 212 Diante das
exigências estabelecidas pelas Cortes, que preconizavam o pronto juramento do rei
nas bases da futura Constituição de Portugal, e dos apelos por seu retorno à Lisboa,
D. João VI partiu no dia 26 de abril de 1821. 213
As discussões nas Cortes de Lisboa esboçavam os interesses de
deputados eleitos, tanto na Europa quanto na América, e são importantes fontes para
a compreensão do pensamento político português. Enquanto reunião constituinte,
foram apresentadas propostas que tinham como principal objetivo a manutenção da
unidade, embora houvesse significativas divergências em relação às bases políticas
e jurídicas para a sua composição. Em princípio, as bancadas fluminenses e
pernambucanas presentes não acusaram nenhuma divergência com as tomadas de
decisões das Cortes. Primeiro, determinou-se a criação de Juntas Provisórias de
Governo em todas as províncias, com autoridade e jurisdição, no que dizia respeito
às questões civis, e autoridade administrativa, econômica e de política em
conformidade com as leis existentes em todo o Império – o que tornava a presença
de D. Pedro no Rio de Janeiro dispensável. Votou, a maioria dos deputados presentes,
53, que D. Pedro, ao regressar, deveria fazer uma viagem de reconhecimento pela
Europa, enquanto 46 que achavam que ele deveria permanecer em Portugal. Aqui,
nota Lucia Maria Bastos P. Neves, que tanto os interesses dos brasileiros quanto os
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da elite portuguesa convergiam em prol da manutenção da união do Império LusoBrasileiro.214
Houve a discussão de uma proposta de integração administrativa do
Reino do Brasil. Fernandes Tomás, o líder da Revolução do Porto, apresentou uma
proposta que, nas palavras de Marcia Regina Berbel, foram sintetizadas da seguinte
maneira:
a) As capitanias do Brasil seriam transformadas em províncias; b) Os
governadores nomeados por D. João estavam depostos e as juntas
provinciais deveriam assumir o controle dos governos regionais; c) As
juntas já formadas, como a da Bahia e a do Pará, eram reconhecidas
como legítimos governos provinciais; d) Estes teriam seus presidentes
subordinados às cortes e ao rei; e) Não teriam qualquer autoridade
militar, e um governo de armas deveria ser formado em cada província,
também submetido a Lisboa; f) todos os órgãos de governo formados no
Rio de Janeiro depois da transferência da corte deveriam ser extintos; g)
o príncipe deveria voltar para a Europa, retirando do Brasil o estatuto de
uma unidade política com relativa autonomia.215

Os deputados pernambucanos apoiaram a proposta, pois destituía o
governador Luís do Rego Barreto, opositor à formação de uma junta provincial e
perseguidor dos participantes da Revolução de 1817, mesmo que este projeto
impossibilitasse a unidade do Reino do Brasil, mas oferecia relativa autonomia dos
governos provinciais. A proposta apostava na integração político-administrativa. No
entanto, outros grupos liberais nas Cortes, representados por Borges Carneiro,
passavam a exigir a força das armas e o envio de tropas para o Rio de Janeiro.
Pernambucanos e fluminenses aderiram à proposta integracionista, a fim de evitar a
intervenção armada nas províncias do Brasil. Porém, haviam divergências entre os
integrantes das elites locais em relação às indicações dos governadores das armas
que fizeram eclodir a insatisfação entre os segmentos livres e pobres.
Com a regulamentação da organização política do território brasileiro,
propostas integracionistas, a partir de agosto de 1821, entendiam a nação como “una
e indivisível”, através da transformação das capitanias em províncias, do
reconhecimento das juntas provinciais da Bahia e do Pará, da extinção dos órgãos do
governo formado no Rio de Janeiro e do pronto retorno do regente D. Pedro a
Portugal.
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desencadearam resistência aos considerados desmandos por parte de Portugal.
Líderes pernambucanos, fluminenses e baianos defenderam a concentração de
poderes em suas províncias e a manutenção de alguns órgãos centrais no Rio de
Janeiro. Periódicos defendiam a permanência de D. Pedro, alegando que ele seria o
único centro do poder executivo. Mesmo com estas críticas, não havia clima
separatista, que propugnasse a ruptura entre Portugal e Brasil.
Enquanto as propostas de integração avançavam nas Cortes e
buscavam-se alternativas para a defesa da autonomia provincial, se aprofundavam,
na mesma medida, os antagonismos locais. Desta forma, outra proposta foi
apresentada e que principiava a autonomia político-administrativa das províncias,
através da integração dos mercados. Esta proposta de integração econômica calhava
com as intenções dos representantes baianos, que pensavam que as províncias
deveriam ter um executivo eleito e que as leis deveriam ser feitas a partir desta
representação – cuja responsabilidade seria das autoridades provinciais.

216

O problema foi que, antes mesmo de esta proposta ser apresentada,
chegou a deputação paulista nas Cortes com um programa elaborado por José
Bonifácio de Andrada e Silva. Tal projeto apresentava uma outra forma de unidade
para a constituição da nação portuguesa: defesa do estatuto de Reino do Brasil,
permanência de D. Pedro e oposição aos princípios do integracionismo, através da
apresentação de uma proposta de princípio federativo. Na altura da entrada dos
paulistas nas Cortes, em fevereiro de 1822, a oposição entre os reinos, devido ao não
cumprimento do retorno de D. Pedro à Lisboa, e a eleição dos deputados nas
províncias do Brasil, era um sinal acentuado do desgaste político existente entre o
Brasil e Portugal. A união federativa refutava os princípios da integração, uma vez que
se reconheciam as particularidades de cada uma das partes do Império e do emprego
de uma legislação específica. O príncipe permaneceria no Rio de Janeiro como poder
central no Brasil – que realizaria a associação com os poderes executivo, legislativo e
judiciário os quais teriam representação em cada uma das unidades provinciais.
Quando foram iniciadas as discussões sobre a extinção da Casa de
Suplicação no Rio de Janeiro, deputados brasileiros passaram a realizar maior
resistência, pois entendiam que o Brasil não precisaria de um sistema tão dependente
de Lisboa. Em fevereiro de 1822, uma lei foi expedida, extinguindo todos os tribunais
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criados por D. João VI. Portugal passou a ser novamente cabeça do Império. O
liberalismo português limitava-se quando, diante das representações das províncias
do Brasil, buscava o reestabelecimento dos privilégios econômicos anteriores a 1808
pelas propostas que buscavam a desconstrução da estrutura formada por D. João VI
no Brasil – estrutura pela qual a autonomia e o livre comércio favoreceram importantes
núcleos de comerciantes brasileiros. Em junho de 1822, D. Pedro convocou a
Constituinte no Brasil e esta questão foi defendida pelo grupo paulista, que buscava
um acordo de união que preconizasse a existência de dois congressos, um reunido
em Portugal e outro no Brasil, em que as leis seriam sancionadas pelo príncipe
regente. Na Constituinte, seriam negociados as autonomias provinciais e o controle
do governo do Rio de Janeiro. Desta forma, a união seria garantida pela existência de
dois congressos, o que significava, aos deputados portugueses, a separação do Reino
do Brasil e a fundação de uma nova nação na América. A proposta apresentada pelo
grupo de São Paulo foi aceita pela maioria dos deputados do Brasil, mas ganhou a
antipatia dos deputados portugueses e, até dezembro de 1822, as discussões
acirradas continuavam, muito embora a desagregação entre dois reinos fosse
inevitável.217
A independência do Brasil ocorreu durante este evento político e foi
uma resposta às decisões, consideradas arbitrárias, das Cortes de Lisboa. D. Pedro,
contrariando as decisões das Cortes em retirar os tribunais estabelecidos no Brasil,
nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva, destacado membro do grupo paulista,
formado na Universidade de Coimbra, como ministro do governo do príncipe.
Convocou o conselho de procuradores, a fim de estreitar os laços entre o Rio de
Janeiro e as demais províncias do território, ações que pretendiam manter a unidade
do Império Brasílico. Em 12 de outubro de 1822, o regente se tornou Imperador do
Brasil e o constitucionalismo seguiria para fazer parte da primeira experiência política
do Brasil como Estado independente.
A instrução pública foi matéria de debate nas Cortes, uma vez que
sua institucionalização ocorrera ao longo do período pombalino e, diante do processo
liberal, era considerada como uma “base do edifício social”. Não houve a constituição
de um projeto de ensino burguês propriamente dito, pois, como salienta Torgal e
Vargues, existiu a apresentação de projetos de naturezas variadas, provenientes de
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setores conservadores, que não queriam realizar uma reforma aprofundada que não
resultasse em uma mudança estrutural no ensino, e de um setor limitado, que
expressou a vontade de realizar uma revolução no sistema de ensino português.
Só este verdadeiramente encarnou um projeto burguês. Afirmando, de
forma um tanto populista, a importância do ensino primário, procurava oporse às estruturas escolares aristocráticas e clericais e acentuava de forma
bem clara a ligação da educação aos valores do liberalismo; mas além disso,
e sobretudo, procurava dar à instrução um sentido prático, técnico-científico,
que estaria de acordo com as concepções de um progresso económicocivilizacional, ao mesmo tempo que menosprezava, ou limitava o significado,
de uma cultura juridista e teológica.218

Não foi à toa que a universidade se tornou matéria de debate nas
Cortes. Durante o processo liberal, iniciado pelas contestações da população do Porto
e seus líderes e pela formação do parlamento para a edificação de uma monarquia
constitucional, a Universidade de Coimbra,

instituição que, a partir da segunda

metade do século XVIII, recebeu acentuada atenção do Estado, dada a concepção de
que as ciências e as artes deveriam ser colocadas a favor e a serviço da sociedade,
representava a instituição que poderia angariar, no interior desta nova proposta
política, a aprendizagem do conceito de cidadão. Neste contexto, a situação da
universidade chamava a atenção dos deputados eleitos em assembleia e, entre eles,
figurava a representação dos lentes da Universidade de Coimbra219, por ser mantida
pelas estruturas da reforma de 1772.
As críticas recaíam sobre a sua administração, o estado das ciências
e a indisciplina acadêmica. Mestres e alunos passaram a desempenhar uma ação
política na sociedade em relação ao constitucionalismo, pois neste primeiro momento
da vivência liberal, em que foi inaugurada a prática eleitoral e a formação do
parlamento, havia a necessidade de também promover uma nova aprendizagem que
envolvesse os conceitos de cidadania. A Universidade de Coimbra passou a significar
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uma mobilização por mudança política, desde 1818, com a formação de associações
secretas, como a “Sociedade dos Jardineiros”, ou “Chícaras” que, de acordo com
Vargues, evoluiu para a “Sociedade Keporática”, em 1820, e contou com a
participação de alunos brasileiros. Ao longo do “vintismo”, a atuação dos alunos da
universidade foi bem acolhida por parte dos setores liberais do governo; contudo,
quando o governo assumiu uma postura moderada em relação ao liberalismo,
algumas manifestações foram consideradas radicais. 220
Em 28 de março de 1821, a Comissão de Instrução Pública
apresentou um parecer a respeito dos requerimentos feitos pelos professores da
Universidade de Coimbra, dos Colégios e os de Primeiras Letras que pediam
providências quanto à reforma e ao melhoramento dos estudos.221 Lido o relatório em
2 de abril de 1821, a comissão de instrução pública, diante dos requerimentos dos
Lentes e Doutores da Universidade de Coimbra, Professores Régios e Mestres de
Primeiras Letras, apresentou às Cortes a necessidade da realização de uma “grande
e universal reforma”. Para isso, a comissão propôs ao congresso a formação de uma
Junta de Providência Literária para a reforma dos Estudos Maiores, que formasse
novos estatutos, assim como foi feito quando houve a reforma da universidade em
1772.
A Junta deve cuidar em tudo o que pertence á reforma da Fazenda da
Universidade, e dos Estudos dela, recebendo todos os Requerimentos e
Memorias que lhe dirigem sobre este objeto, formando novos Estatutos, que
sejao menos difusos, e mais completos que os precedentes, e consultando
o despacho geral de todas as Faculdades [...] Para se conseguirem tão
importantes fins deve a Junta abrir, e conservar huma continua
correspondência com o Reformador Reytor da Universidade do qual
receberá as informaçôes, que julgar conveniente pedir-lhe, assim como
ouvirá o seu parecer nos negócios mais importantes. 222

A proposta não foi aceita pelo congresso e, a partir de então, outras
propostas de reformas foram feitas, das quais não surgiram grandes efeitos. Os
deputados Soares Franco, Trigoso de Aragão Morato, José Antonio de Faria Carvalho,
Manoel de Serpa Machado e Manoel Borges Carneiro apresentaram um projeto que
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criava comissões, entre elas, uma comissão para a reforma da Universidade de
Coimbra,
As Côrtes etc. Considerando que estão próximas a entrar na discussão da
Constituição da Monarquia Portugueza, o primeiro e principal objeto da sua
convocação [...] e tendo outro sim refletido que a mesma Constituição não
póde ter o seu pleno, e inteiro effeito, sem huma nova organisação, e
reforma de muitas partes da Administração publica, tem decretado o
seguinte: 1º Que a Regencia do Reyno mande formar Commissões
compostas de homens distintos por suas luzes, atividade, e amor da Patria,
que sejão encarregadas das reformas que são actualmente mais
necessárias [...] Que seja incumbida de tudo o que pertence á reforma da
Universidade, não só no que se respeita á sua disciplina, administração, e
governo econômico, mas também ao scientífico, visto não estar já em
relação com as luzes do século a reforma feita pelo Senhor D. José I em
1772. 223

Tal proposta, depois de discussão, também não foi aceita pelo
congresso. Não houve, como afirmam Torgal e Vargues, grandes avanços no tocante
à reforma do ensino, preconizada por vários deputados em assembleia. No Ensino
Superior, houve apenas medidas pontuais que não afetaram as estruturas criadas no
século XVIII pelas reformas pombalinas. Tal fator se deveu ao caráter do próprio
“vintismo” entendido como uma “Revolução Liberal”, contudo, com uma “herança
regeneradora” que tendia à moderação. Com vários membros eleitos partícipes da
vida universitária de Coimbra, professores que desempenhavam papel administrativo
nas faculdades, o parlamento tinha, diante deste segmento, um setor de juristas e
teólogos numeroso, que possibilitou a moderação dos discursos sobre a reforma da
universidade e apenas Serpa Machado, Rodrigues de Macedo e Soares Franco, como
defensores da ordem liberal, formavam um bloco que poderia discutir os problemas
mais profundos do ensino; contudo, não objetivaram esta tendência para a defesa de
posições mais revolucionárias.224
Houve uma proposta, em 12 de dezembro de 1822, de José Ferreira
Santos do Vale, professor de Filosofia Natural, que apresentou um tom revolucionário,
por querer modificar as bases estruturais da universidade, reafirmando uma
concepção centralizadora do ensino. O projeto apresentado pelo deputado foi
polêmico em relação às propostas e suscitou a presença de debatedores, como os
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membros da universidade, Reitor Frei Francisco de São Luís e Serpa Machado. Com
crítica às matérias que se ensinam e aos professores universitários, principalmente
em relação aos cursos de Leis e Cânones, em que ainda se ensinava o Direito
Romano, considerado por ele, absolutista, à utilização de compêndios que
fundamentavam a soberania emanada da vontade do rei, a utilização de um
compêndio de História Eclesiástica Antiga, que ele considerava prejudicial ao Estado,
considerava indispensável o ensino da Constituição e do Direito Público
Constitucional. Santos do Vale apresentou um projeto que desejava romper com o
espírito pombalino e no qual a universidade aparecia como uma instituição pública,
onde os professores deveriam ser igualmente pagos pelo Tesouro Nacional.

225

A proposta de Santos do Vale se integra à imagem que, desde 1820,
se projetava sobre a universidade. O seu caráter clerical, por manter os vínculos com
a igreja, já que, entre 1772 e 1823, todos os reitores somaram, à atividade
administrativa, a função do bispado de Coimbra. A divisão dos alunos nas seis
faculdades existentes, que seguiam em decréscimo no número das matrículas, a
indisciplina existente e uma forte regulamentação disciplinar que penalizava os
estudantes considerados prevaricadores. O caráter do corpo docente, em que, dos
cento e vinte professores das várias faculdades, distribuídos e providos de acordo
com a hierarquia existente – proprietários, substitutos e opositores – mantinham os da
Faculdade de Teologia, Leis e Cânones, entre os que correspondiam ao maior número
de opositores. Consideradas fraudes no processo de habilitação dos opositores, a
obrigação dos professores em prestar informações sobre o comportamento dos
alunos tornava negativa a visão sobre o corpo docente universitário.
O projeto de Santos do Vale, que não foi debatido na assembleia, foi
transcrito no periódico “Censor Provinciano”, que contribuiu com a divulgação da
imagem negativa sobre a universidade.226 Tomado como um jornal “radical”, por
expressar uma “hipercrítica”, como salienta Torgal, a tudo que se identificava com o
Antigo Regime, este jornal se colocava como aliado e defensor do povo, em uma
expressão proveniente do vocabulário revolucionário francês. O jornal defendia a ideia
de que educação deveria ser comum a todos os cidadãos e que, por meio das Escolas
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de Primeiras Letras, deveria ser instituído um projeto nacional de instrução em que
todos seriam obrigados a participar. Mas o jornal reconhece que os filhos dos
aristocratas não são enviados às escolas, pois os pais não os querem confundidos
“com os filhos dos cidadãos, que elles chamão de povo...”. A educação comum deveria
ser instituída a todos os cidadãos portugueses, “O Povo Portugues, “ ahi os do pobre,
do rico, do artista, do lavrador, do sábio, do cavalheiro, do fidalgo, irão apprender na
entrada para a sociedade, a reconhecer-se iguaes entre si; sentando-se
indistintamente nos mesmos bancos, ouvindo as mesmas doutrinas”.

227

No tocante ao projeto de lei de Vale, o editorial não censurou
nenhuma das partes do projeto, inclusive apresentou a justificativa do deputado que
realizou uma ampla consideração a respeito do estado da Universidade de Coimbra,
considerado “estabelecimento literário mais notável”, mas que
se acha miseravelmente em todos os ramos, e em todas as repartições, com
muita especialidade nas Faculdades positivas, tornando se por isso
destructora do Bem Publico e inimiga do Systema Constitucional, a que faz
uma guerra cruel.228

No editorial, o jornal segue tecendo considerações a partir do curso
de Leis e Cânones, com críticas aos compêndios de Direito Romano, por ensinar aos
estudantes que “a Lei é vontade do Príncipe”, o Direito Natural que “com razão pode
olhar-se como Codigo de trevas e despotismo”, lições tidas no primeiro ano. Aos
compêndios do Direito Canônico, cujos princípios poderiam ser mais proveitosos se
não fossem “cortados pelos mestres”, Direito Público “que tem por base conceder a
um Tyrano a faculdade de adquirir propriedade sobre os seus similhante, como sobre
um rebanho de porcos”, que são ensinados no segundo ano. Quanto ao que era
ensinado no terceiro e quarto anos do curso de Cânones, primeiro se consumia o
tempo com “a repetição das Instituições Canônicas, já aprendidas no segundo anno”,
segundo com a História do Direito Romano, terceiro com a História do Direito Pátrio,
quarto com um palmo de História Eclesiástica, quinto “com quatro especies de
Jurisprudencia, que tem o nome Patria, de que nada se sabe, nem pode saber, sendo
nossa jurisprudência um cáos sem fundo, de inumeráveis especies sem nexo, sem
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coherencia, sem systema ” e sexto com “poucas regras de inapplicavel hermeneutica,
fonte da Trapaçaria Judiciaria dos roubos, e das violências de muitos Juizes”.
Segue o editorial a expor o projeto de Vale, a falar sobre como se
engana o tempo com as análises dos Decretos de Gregório IX, das Ordenações, das
leis de Digesto. Para tanto, considerou o deputado que deveria ser proscrito o Direito
Romano para serem ensinados a Constituição e o Direito Público Constitucional. Os
compêndios deveriam ser escritos em português e, por fim, deveria haver apenas um
curso jurídico.229
Seguiu a tratar também dos professores que ensinam as doutrinas,
sendo que, “quase todos, ou não querem, ou não podem dar-se ao estudo necessário,
que os eleve ao nível dos conhecimentos actuaes, e pretendem encobrir as ideias
velhas com que se acham identificados (...) e protestando ódio eterno ao Systema
Cosntitucional”.
Eis que a instrução, que se dá á mocidade no longo espaço de 5 annos, e á
custa de horrorosas despesas do Cofre Nacional. Pelo que requeiro com as
próprias palavras de Condorcet: “tudo pede que se organize a Instrução,
tudo nos declara, que o novo estado de coisas requer uma creação neste
gênero, e a decadência de todos os estabelecimentos actuaes, que vão
acabando como acabão as plantas em terreno, que lhes não é próprio,
anuncia que é chegado o momento de empreender esta grande obra”230

Em nota, o editor do Censor Provinciano fez uma defesa ao projeto,
por entender que o momento de “regeneração do governo” seria também propício para
a abolição das “gothicas Instituições”. Se referiu, principalmente, ao princípio de
igualdade, reconhecendo que “Todos os Cidadaos Portuguezes são iguais diante da
Lei”, e que, por isso, as escolas deveriam estar livres de um aparelho que conserva
um “Corpo de Opositores; Bachareis, Bachareis Formados; Licenciados; Doutores...
Barbaras distinções de Seculos Barbaros!”. As faculdades deveriam fazer “homens
doutos e não doutores”:231
Teremos um Jurisconsulto, sem ser necessário ter um bacharel, ou doutor
em Direito; um Medico, sem ser necessário termos doutores em Medicina,
etc., etc. Não temos doutores em Poezia, e temos Poeta; não temos
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doutores em Pharmacia, e temos Boticarios; temos pelo mesmo modo
Negociantes, sem haver doutores em Comercio, etc, etc. 232

O projeto levado às Cortes, publicado no periódico, e a nota de seu
editor revelam que havia o interesse, em nome da liberdade de ensino e sua
democratização, embora reconheçamos os seus limites, pois o projeto não obteve
apoio no plenário, de centralizar as ações da universidade. Isso implicaria a supressão
de cadeiras consideradas supérfluas para a criação de outras consideradas de maior
necessidade, principalmente no que toca às faculdades de Leis, Cânones e Teologia,
no controle das suas finanças pelo Tesouro Nacional, pelo qual também seriam pagos,
de forma igualitária, os ordenados dos professores, uma vez que a universidade
mantinha-se como um corpo autônomo, e a reunião de uma comissão de cidadãos
até o final de janeiro de 1823, para que pudessem elaborar o projeto da reforma.
Todas ações de combate à “estupidez” instalada na universidade, sua tradicional
estrutura de poder e de privilégios que mantinha um posicionamento reacionário e
antirrevolucionário da instituição, esteve suportado pela crença na eficácia do sistema
constitucional.
Em meio a este ambiente agitado de propagação de ideias liberais de
tendências radicais e moderadas, nota-se que as faculdades jurídicas mantiveram o
maior índice de matrículas; contudo, há uma inversão na distribuição do número de
alunos entre as faculdades de Leis e Cânones. Ao longo do período pombalino, o
curso de Cânones manteve o maior número de matrículas e estudantes. Já no
“vintismo”, da totalidade dos alunos matriculados na universidade, pelo menos mais
da metade se destinava aos estudos na faculdade de Leis, entre os anos de 1821 e
1823. Destes matriculados neste período, mais de 60% era proveniente do Brasil
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3. SOBERANIA E REPRESENTAÇÃO NO CONTEXTO DA INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL
A ideia da independência do Brasil ganha força durante os debates
ocorridos nas seções das Cortes Extraordinárias e Constituintes de Lisboa, em 1820,
suscitados pelas propostas de manter Portugal e Brasil unidos. A exaltação da
superioridade de Portugal, que reiterava a necessidade de abolir os tribunais
estabelecidos no Brasil e o pronto retorno do regente D. Pedro, unifica os interesses
das elites brasileiras, superando as divergências regionais ou pessoais. Também foi
a primeira experiência que possibilitou, aos deputados eleitos nas províncias do Brasil
pelas juntas provisórias, discutirem coletivamente sobre as relações entre o governo
exercido por D. Pedro a partir do Rio de Janeiro e a centralidade do poder político.
O entendimento do liberalismo português e do iluminismo lusitano se
torna importante elemento para a compreensão destes eventos que marcaram a
história de Portugal e do Brasil, pois constitui a base do ideário que configurou o
desenvolvimento de um Império tropical monárquico e constitucional. Foi tomado, a
fim de garantir o reconhecimento da unidade territorial entre seus homens, como o
“centro das transações comerciais de todo o mundo civilizado”, embora, em face a
esta matriz norteadora, o Império do Brasil tenha mantido a sua ambiguidade latente
na defesa da grande propriedade e da escravidão.233
Tal ideário funda uma cultura política que comporá as especificidades
do desenvolvimento desse novo Estado americano, que emerge inserido nos embates
havidos em Portugal234 e que manteve uma estrutura de produção calcada na
escravidão, no comércio e na monocultura agroexportadora; uma estrutura que,
primeiro, esteve ligada às regras do sistema colonial, monopolista. Uma estrutura que
vigorou até meados do século XVIII, quando entrou em crise e possibilitou o contato
com novos mercados na Europa. Uma base real que se manteve ligada primeiramente
233

Ilmar Mattos, ao tratar da agricultura mercantil-escravista, aponta que os viajantes do
século XIX, como Saint Hilare, encontraram nas regiões visitadas a figura do senhor de
engenho ligada ao ideal de “homem de cabedal e de governo”. Nesta perspectiva, o escravo
se tornou o mais importante dos monopólios e o colono uma entidade político-militar que fazia
frente às insurreições negras. Tais relações produziram uma sociedade hierarquizada, na qual
os grandes proprietários de terra constituíram sua individualização, um recorte nas regiões
em que estabeleciam seu poderio e “pareciam mesmo constituir uma classe social”. MATTOS,
Ilmar Rhloff. O Tempo Saquarema. São Paulo: HUCITEC, 2004, P. 52.
234
NEVES, Lúcia Maria Bastos P. Liberalismo Político no Brasil: Ideias, Representações e
Práticas (1820-1823). In: PEIXOTO, Antonio Carlos...[et al.] O Liberalismo no Brasil
Imperial: Origens, Conceitos e Prática. Rio de Janeiro: REVAN UERJ, 2013, pp. 73-100.
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ao capitalismo mercantil e só tardiamente ao capitalismo industrial. Tal continuidade,
presente nas relações de produção, constitui fator importante e definidor dos
caminhos trilhados pelas elites brasileiras, que passaram a desfrutar do poder de
participação das decisões de Estado, as quais expressarão o amplo aprendizado
político sobre o liberalismo, veiculando noções sobre contrato social, natureza da
sociedade, direito natural, distinção de direitos civis e políticos e povo, mas nos
contornos propugnados pelo ideário português, que ficarão grafados nas regras,
normas e definições das leis que configuram o novo Estado. Disso resulta o cadinho
de ideias que possibilitaram a escolha pela Monarquia Constitucional, espelhando
assim seu caráter conservador.
O Brasil, nesta fase de consolidação de sua autonomia, capitaneada
por seus representantes políticos – uma elite política treinada e capacitada, cuja
formação intelectual a distância ainda mais dos demais segmentos da população, ao
se desvincular do projeto de construção do poderoso Império Luso-Brasileiro, pode,
na Assembleia de 1823, equacionar as contradições que se apresentavam, através
da elaboração de uma Lei Geral que constituísse o sistema de poderes e o direito
brasileiro, que teve como base uma burocracia estrangeira mantida justamente para
a garantia da sua unidade territorial e estabilidade e que foi pautada por um ideário
construído a partir da formação adquirida na Universidade de Coimbra.
O movimento vintista, que será analisado neste estudo, possui
importância significativa no processo de desagregação do Império Luso-Brasileiro.
Ocorrido de agosto de 1820 e abril de 1823, fortemente influenciado pela Constituição
Espanhola de Cádis, em nome da Constituição, da Nação, do Rei de Portugal e da
Religião Católica, buscou a regeneração política de Portugal, através de uma reforma
que possibilitasse a substituição das práticas do Antigo Regime pelas práticas do
Liberalismo. Este, contudo, pensado sob a égide do Iluminismo lusitano, que, em sua
singularidade, buscou evitar de todos os modos os tumultos e a anarquia, entendidos
como típicos de uma ação revolucionária. Com êxito, as ideias liberais, vinculadas
principalmente ao constitucionalismo, impregnaram os ideais das elites políticas e
intelectuais presentes no território brasileiro, as quais, em sua maioria, haviam
recebido formação ilustrada na Universidade de Coimbra, após 1772, e puderam
incorporar, em um primeiro momento, a ideia da formação de um grande Império LusoBrasileiro, constitucional e marcado pela manutenção das antigas estruturas
socioeconômicas
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Esse conjunto de elementos dialeticamente articulados, existentes
nas relações que explicitam as formas de consciência desprendidas neste processo,
manteve uma sociedade escravista e monocultora e adotou a matriz liberal e
constitucional já mencionada para a configuração do Estado. Este fator é
imprescindível para o entendimento da particularidade da formação do Brasil
enquanto um Estado inserido nas malhas do desenvolvimento do capitalismo e que,
naquele momento de crise política e de modernização das suas estruturas, expressouse por meio de um vocabulário liberal, cujos conceitos foram amplamente difundidos,
mas que, na prática, consolidou a grande propriedade e os interesses das velhas
oligarquias monocultoras e agroexportadoras, com destaque para a manutenção da
escravidão e as relações com a Igreja.
Em que pese a história construída ao longo do século XIX, contada
pelos “historiadores” do Império, que consideraram o período como revolucionário,
observa-se que não ocorreu, de fato, uma ruptura que pudesse superar e alterar as
estruturas políticas e sociais herdadas do passado colonial. É o que se propõe
demonstrar o presente capítulo.
Neste capítulo, mapeia-se a trama de interesses existentes no
momento da organização do Estado nacional. Toma-se a Assembleia de 1823, pois
foi aí que as bases do que virá a constituir-se como a judicialidade do novo Estado se
manifestam, pois este foi o espaço dos primeiros debates sobre a abertura de cursos
de nível superior, entre eles, o curso de Direito. As discussões sobre a abertura dos
cursos jurídicos no Brasil acompanharam os debates sobre a necessária instituição
de uma universidade, o que se estendeu ao longo da década de 1820 até que o
decreto de 1827 definiu a abertura de dois cursos jurídicos: um em São Paulo e outro
em Olinda. Este decreto também estipulou o seu Estatuto – que se manteve, em
grande medida, muito próximo ao Estatuto da Universidade de Coimbra, vigente tal
como reformado pelo Marquês de Pombal, em 1772; portanto, em sua forma mais
avançada para o contexto português, consideradas as outras formas de liberalismo já
vigentes em vários países da Europa.
Para tanto, analisa-se, primeiramente, a historiografia oitocentista
sobre a história do Brasil, que se utilizou de importantes documentos históricos
oficiais, a fim de legitimar a sua escrita. Organizados de forma cronológica, esses
documentos possibilitaram o reconhecimento das tramas em torno da figura de D.
Pedro I para a consolidação da independência.
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Observa-se que os autores em tela – José da Silva Lisboa, Visconde
de Cayru (1756-1835), John Armitage (1807-1856) e Francisco Adolfo de Varnhagen,
Visconde de Porto Seguro (1816-1878) – ao se apropriarem do linguajar liberal
veiculado à época, utilizam um dado conceito de revolução que lhes permitiu afirmar
que a independência configurou-se como uma ação revolucionária e, além disso,
contribuíram com a consolidação de uma tradição historiográfica e memória política
articulada pelo próprio movimento da história, na busca pela consolidação da
existência da nação brasileira.
Tais conceitos, elaborados para configurarem uma escrita da história
condizente com a modernidade, ajudam a compreender os bastidores da esfera de
decisão, em que a corte do Rio de Janeiro se tornou o polo irradiador da soberania do
novo Estado. Tomados tais conceitos como categorias a serem analisadas, destacamse, inerente a eles, as concepções de povo e soberania, conforme trabalhados pelos
autores, as quais elucidam as tramas em torno dos projetos debatidos na Assembleia.
Tais temas encontram-se no interior dos debates e das propostas realizadas até o
momento em que se iniciaram as discussões sobre a abertura de cursos jurídicos e a
instituição de uma universidade, em 1827.
Cabe, portanto, ressaltar que, para compreender os princípios de
reconhecimento da nação no escopo dos ideais liberais, é necessário situar o século
XIX como um contexto que vivenciou o embate entre o que chamamos de Antigo
Regime e o Iluminismo. Não foi consensual a entrada para o mundo contemporâneo
das nações ocidentais, muito menos ocorreu pela implantação definitiva do
capitalismo, fato que, de acordo com Neves, foi pensado durante algumas décadas
pela historiografia. Ressaltou a autora que o processo foi bem mais complexo,
envolveu dimensões econômicas e sociais e “dependeu fundamentalmente, da
difusão de uma nova concepção de mundo, em termos políticos e intelectuais”.235
O entendimento da especificidade do mundo ibérico demanda
analisar o caráter da adoção das ideias liberais e a persistência das práticas antigas
que delinearão a ideia sobre o nacional. Fatores que, a partir de 1815, passaram a ser
discutidos, como o asseguramento dos direitos dos cidadãos – liberdade de
expressão, liberdade de reunião, associação, a limitação dos poderes do soberano –
e que resultarão, a partir de 1820, em um confronto entre “forças tradicionais e forças
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renovadoras”236 é que Portugal e o Brasil impactam com os ideais liberais e
constitucionais. Neste sentido, o caráter revolucionário atribuído às ações em torno
dos desdobramentos imbricados nos eventos acolhidos pelo contexto das primeiras
décadas do século XIX, como a “Revolução Vintista”, as “Cortes Extraordinárias de
Lisboa”, a “Independência do Brasil”, envolve um entendimento do próprio conceito de
Estado e Nação, em que a adoção dos elementos pertencentes ao vocabulário
revolucionário francês, de forma bem moderada, equaliza o próprio entendimento
sobre o povo e sua participação na esfera política.237
3.1 Sistema Liberal – constitucionalidade conforme os ideólogos: os “xis” da
questão
A compreensão das tramas de poder que se estabelecem a partir da
proclamação da independência do Brasil perpassa pela recuperação da produção
historiográfica produzida por protagonistas daquele mesmo momento histórico, pois
esses construíram narrativas que situaram o Brasil dentro de uma perspectiva
civilizatória fundamentalmente atrelada ao papel do passado colonial e da herança
portuguesa. Tais visões buscaram legitimar esse passado como o desencadeador do
novo processo histórico.
Assim, para os autores/historiadores do século XIX, comprometidos
politicamente com o local e o tempo de onde falavam, a história contada sobre a
independência do Brasil tomou tais raízes como elementos fundadores da
nacionalidade brasileira. Nessa perspectiva, a periodização dos episódios e a
atribuição do protagonismo dos agentes políticos, destacados nos principais eventos,
contribuíram para a cristalização da ideia de que todo o processo teria ocorrido de
forma linear e evolutiva entre 1808 e 1822.238
Ao longo do século XIX, a história do Brasil foi contada por autores
como José da Silva Lisboa – Visconde de Cayru (1753-1835) e Francisco Adolfo de
Varnhagen – Visconde de Porto Seguro (1816-1876) e, a partir do início do século XX,
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Idem. P.76.
Sobre a relação Povo, Nação e Estado e seu significado, ver HOBSBAWN, Eric. Nações
e Nacionalismos, desde 1780: Programa, Mito e Realidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1990.
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OLIVEIRA, Cecília Helena Salles. Repercussões da Revolução: Delineamento do Império
do Brasil, 1808/1831. In: O Brasil Imperial. Volume I – 1808-1831. Rio de Janeiro: 2014. p. 15
– 54.
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foi assumida por John Armitage (1910-1980). Assim, esses autores se tornaram
ideólogos dos primeiros e mais difundidos conceitos sobre a história do recém país.
Tais autores engendraram os conceitos de modernidade para a configuração de suas
narrativas – que contêm suas concepções sobre o passado e para o futuro. Estes
indivíduos, inseridos em sua particularidade, produziram uma história singular sobre
a política, dialogando com registros, como os periódicos da época, as atas, as cartas,
as conversas de bastidores e o contato direto com os membros envolvidos na política
imperial. Assim, construíram uma dada memória sobre a fundação do Brasil,
expressando uma dada ideologia sobre tal dinâmica política. Reiteradamente,
buscaram elementos universais capazes de dar caráter científico aos critérios que
fixaram os marcos e fundamentaram uma cronologia que serviu como pressuposto
para o conhecimento da história do Brasil legado para a posteridade, uma história de
cunho civilizacional.239
A necessidade de evidenciar o caráter desta escrita, ou seja, a
particularidade da escrita da história no Brasil desse período que conferiu nexos à
universalidade pretendida, no contexto do liberalismo, fundamentou o conhecimento
sobre o passado e, ao mesmo tempo, ofereceu a dimensão sobre o lugar de onde
reverberou.240 Tais autores foram escolhidos para esta análise porque possibilitam
perceber as mudanças no discurso ao longo do século XIX, considerando as vivências
e os círculos políticos nos quais gravitaram; eles constituem a base de suas visões
sobre a História do Brasil e também porque tais leituras e tais interpretações sobre o
passado, presentes no Brasil
239

A memória produzida por esta historiografia marcou os pontos-chave, como nos apresenta
Visentini, relativos à demarcação do poder que, no caso dos rumos tomados a partir da quebra
da unidade entre Brasil e Portugal, passou a vigir a partir de 1822. Portanto, partimos do
pressuposto postulado pelo autor que afirma: “entender a história como uma memória e
perceber a integração que ocorre de maneira contínua entre a herança recebida e projetada
até nós, e a reflexão a debruçar-se sobre este passado (...)” e, desta forma, compreender a
capacidade que tem a memória, localizada em um fato, em impedir que flua a reflexão sobre
os problemas e as lutas próprias do contexto analisado: “memória e fato se unem,
sobrevivendo aquela e, nesse movimento, ela decide onde as interrogações serão postas, da
mesma forma que exclui ângulos onde sua coerência poderia ser colocada em questão”.
VISENTINI, Carlos Alberto. A Teia do Fato: Uma Proposta de Estudo sobre a Memória
Histórica. São Paulo: HUCITEC, 1997. p. 18 e 19.
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Tomando aqui a opção metodológica para constituir a análise a respeito da História
produzida no século XIX, consideramos que existe uma dialética das particularidades com o
universal que propiciam os instrumentos desta análise e que irá proporcionar o conhecimento
da arquitetura do poder nos eventos que foram considerados importantes pelos autores. Para
o entendimento da questão, ver LUKÁKS, Györgu. Para Uma Ontologia do Ser Social I. São
Paulo: Boi Tempo, 2012.
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reiteraram a premissa de que a Independência, entendida prioritariamente
do ponto de vista da separação política da metrópole, era um evento
inevitável e historicamente necessário ao “progresso” do Brasil e essa
postura, que reproduziu em parte representações construídas na década de
1820, foi banalizada por livros didáticos e por obras de divulgação,
universalizando-se, desse modo a imagem de que a história carregava
àquela época um fim determinado. Por essa via, o Brasil, do início do século
XIX, foi apresentado como um espaço político definido e integrado,
desfazendo-se a matização da sociedade, os confrontos entre grupos
proprietários antagônicos e as contradições que atravessavam o universo
dos homens livres.241

Críticas semelhantes à essa têm sido cada vez mais recorrentes e
enfatizam, conforme se pode observar na citação acima, a contribuição dessa
linearidade historiográfica na construção de uma dada inserção do Brasil na história
das civilizações, atestada pelas diversas formas de divulgação das informações sobre
o passado deste país. Mas pouco se enfatiza a presença dos ideais da ilustração
portuguesa, como se observa, por exemplo, em obras como a de um José da Silva
Lisboa, o Visconde de Cayru, e a função social que cumpriram à época de suas
primeiras veiculações.
Pois, além da projeção de uma imagem positiva do Brasil e da
monarquia constitucional que se instaurava, conforme levado a cabo por Armitage,
constituíram-se também em um meio propício para a divulgação dos negócios
políticos e financeiros. A constituição de uma História Geral, baseada em biografias
de personagens ilustres, responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil, é vinculada
aos interesses do Instituto Histórico e Geográfico, como nos mostra Varnhagen. Obras
que delinearam um dado perfil dos protagonistas da Independência e que conferiram
uma ideia de progresso para a História do Brasil. Que priorizaram a política e
consideraram como seus agentes apenas os homens que interferiram diretamente nas
decisões do Estado. Conferiram importância e organizaram as informações sobre os
eventos – calcados, de fato, em documentos e métodos de análise –, mas esses foram
utilizados de forma a aparentar cientificidade e modernidade, ao mesmo tempo em
que revelam uma história aristocratizada e elitista. Bem aos moldes da ilustração
portuguesa, que atrelou a modernidade e a cientificidade aos preceitos da monarquia
e da Santa Sé.
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OLIVEIRA, Cecília Helena Salles. Astúcia Liberal: relações de Mercado e Projetos
Políticos no Rio de Janeiro (1820-1824). Bragança Paulista: EDUSF e ÍCONE, 1999, p. 19.
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Passamos para uma das primeiras lições de história, que veicula a imagem
do imperador bragantino, D. Pedro I, aliado ao estabelecimento do império
constitucional brasileiro: a obra Introdução à História dos Principais Sucessos
Políticos do Império do Brasil, escrita pelo futuro Visconde de Cayru, José da Silva
Lisboa, em 1825. Silva Lisboa participou ativamente do governo joanino após 1808.242
Deputado eleito pela Bahia, teve ativa atuação na Assembleia Constituinte de 1823 e
participação expressiva no processo que levou à independência do Brasil. Possuía
boas relações com nobres e empreendedores portugueses emigrados, os quais
haviam fixado interesses nos negócios do Brasil e eram contrários a atuação dos
liberais de Portugal no momento da convocação das Cortes de Lisboa. Grande
defensor do Poder Moderador, Silva Lisboa acreditava que D. Pedro era a saída
necessária para a constituição do Reino do Brasil e, juntamente com os membros do
seu grupo, apresentava-se como “constitucional”.243
242

De acordo com José Jobson Arruda e Fernando Novais, em prefácio à reedição da obra
de José da Silva Lisboa, pelo Senado Federal, intitulado Observações sobre a Franqueza da
Indústria, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, publicada inicialmente em 1811, o futuro
Visconde de Cayru pode ser considerado um dos primeiros incentivadores do
desenvolvimento dos estudos de economia política no Brasil no início do século XIX. Natural
da Bahia, iniciou sua trajetória política através dos estudos na Universidade de Coimbra e,
depois, como professor, na cidade de Salvador. Assumiu a mesa de Inspeção da Agricultura
e Comércio na Bahia que tinha como principal responsabilidade a aplicação da política
econômica, pensada em Portugal, na colônia. Após a chegada da família real ao Brasil, foi um
dos responsáveis pela política da Abertura dos Portos e do estabelecimento das relações com
a Inglaterra. Escreveu obras de economia política, como Princípios de Economia Política que
foi publicada em Lisboa no ano de 1804, Estudos do Bem Comum e Economia Política entre
1819 e 1820, Observações sobre a Franqueza da Indústria, e Estabelecimento de Fábricas
no Brasil, Observações sobre o Comercio Franco do Brasil, Discurso sobre a Franqueza do
Comércio de Buenos Aires; Observações sobre a Prosperidade do Estado pelos Liberais
Princípios da Nova Legislação do Brasil; Refutação das Declarações contra o Comércio
Inglês; Reflexões sobre o Comércio dos Seguros, de 1810. ARRUDA, Jobson e NOVAIS,
Fernando. Introdução: Prometeus e Atlantes na Forja da Nação. In: LISBOA, José da Silva.
Visconde de Cairu. Observações sobre a Franqueza da Indústria e Estabelecimento das
Fábricas no Brasil (1811). Coleção Biblioteca Básica Brasileira. Brásília, 1999, p. 9-29.
Também Cairu, ao longo do governo joanino, exerceu, a partir da decisão de governo de 24
de julho de 1808, cargo de direção da impressão régia, tendo sido nomeado censor régio pelo
decreto de 28 de setembro de 1808.
243
O parecer do conselheiro Silvestre Pinheiro Ferreira, que descreveu os enfrentamentos
existentes na corte do Rio de Janeiro nos anos que antecedem a Independência do Brasil, foi
apresentado pela já citada historiadora Cecília Salles de Oliveira. Conforme ela, Ferreira, ao
esboçar as pretensões dos indivíduos no interior das lutas políticas em torno do poder e a
participação na esfera de decisão, chamou de “partido brasileiro” o pessoal que pretendia
elaborar uma Constituição para o Reino do Brasil que configurasse independência em relação
ao reino europeu. Também defendiam a permanência do Rei no Rio de Janeiro. Dentre eles,
se destacaram Paulo Fernandes Viana, Fernando Carneiro Leão, Manuel Jacinto Nogueira
da Gama e o Barão de Santo Amaro. Eram poderosos negociantes fluminenses, nobres e
empreendedores portugueses emigrados e tomaram José da Silva Lisboa como um dos seus
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A obra acima mencionada foi encomendada pelo governo do Brasil, através
da Decisão de Governo nº 6, da Secretaria de Estado e Negócios do Império, cujo
resultado foi a publicação do livro em 26 de fevereiro de 1821. Tal data para o início
dessa história do Brasil está vinculada aos preparativos para o estabelecimento do
Governo Constitucional que se tornou um marco simbólico da constitucionalização.
Em Lisboa, o rei, que cedera diante da onda constitucionalista, anuncia sua aprovação
a uma Constituição que ainda estava por ser feita e convoca eleições de deputados
brasileiros para participar dos debates nas Cortes. No Brasil, momento da leitura
realizada no Largo do Rocio por D. Pedro ante a proclamação de João VI, diante das
tropas, promete a aprovação da Constituição elaborada pela Junta Revolucionária de
Lisboa.244
Escrita, portanto, em meio às turbulências do período, essa obra pode
ser tomada como um importante relato das singularidades do processo histórico
daquela primeira metade do século XIX. Não oferece um panorama mais completo
sobre o Primeiro Reinado, expressando, inclusive aí, as formas da escrita da história
vigentes naqueles idos tempos. Ponto importante de sua narrativa será a subtração
das lutas políticas existentes no período e a restrição dos acontecimentos às
constantes decisões das autoridades. Ao tratar do caráter revolucionário da
Independência do Brasil, entende como relativa e resultante obra do Estado
monárquico e admite o fundamental enraizamento das forças da monarquia
portuguesa no Brasil a partir de 1808, cuja legitimidade esteve assegurada pela
tradição, que, consequentemente, legitimou a separação entre os reinos.245 Assim,
principais representantes. Este grupo preconizava propostas muito diferentes do grupo
liderado por Gonçalves Ledo, Santos Portugal, Clemente Pereira, que eram proprietários de
terras e ocupavam cargos públicos na província do Rio de Janeiro, além de ricos negociantes,
que os viam como agentes do nepotismo. OLIVEIRA, Cecília Helena Salles. Op. Cit.
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De acordo com Evaristo de Moraes Filho, as notícias que chegaram ao Brasil sobre a
adesão ao constitucionalismo pela junta governativa do Porto fez com que as tropas do Pará,
do Rio de Janeiro e da Bahia se dispusessem a aceitar a Constituição que seria elaborada
pelas Cortes de Portugal. Neste momento, D. Pedro se posicionou, em nome do rei,
prometendo cumprir a constituição da Junta Revolucionária de Lisboa. MOARES FILHO,
Evaristo de. O Constitucionalismo Liberal no Brasil de 1823. Revista de Ciência Política. Rio
de Janeiro, 6(3), p. 65-93, Julho/Setembro, 1972. BRAZIL. Nº 6. Império. 7 de janeiro de 1825.
Encarrega o conselheiro José da Silva Lisboa e outros de escrever a História dos Sucessos
do Brasil desde o dia 26 de fevereiro de 1821.
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Neste ponto, reiteramos as afirmações realizadas no início do capítulo, referentes à
utilização do conceito de revolução atribuído à Independência do Brasil. É preciso considerar
que o vocabulário que será expresso para a compreensão dos eventos desencadeadores da
independência é proveniente dos sentidos acordados em torno do desenvolvimento das ações
ocorridas a partir de 1815, pelo restabelecimento do princípio monárquico no Congresso de
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descreve o príncipe regente D. Pedro como “Heroe do Brasil”, ressaltando
principalmente a sua formação cívica e pública, cujos ensinamentos desde a
juventude
aprendeo a não confundir a conveniência de Reformas necessárias de
Instituições defeituosas com a extravagancia das Innovações arbitrárias nas
Leis Fundamentais da Monarquia (...) A natureza parece ter moldado este
Principe Philarmonico para ser Dictador do Maximo Accordo Político que se
recorda na Historia das Potências.246

O autor insere a Independência do Brasil na nova ordem dos Estados da
América do Sul, atribui a independência à negação da igualdade de direitos entre
Portugal e Brasil, constata a Assembleia de 1823, suas causas e consequências e
apresenta os pareceres dos países da Santa Aliança, como França, Prússia, Áustria
e Rússia, que, em suas notas diplomáticas sobre o reconhecimento da soberania dos
países independentes da Espanha, poderiam ser compreendidas indiretamente ao
governo de Portugal.
Ainda que estas potencias não mencionem os manifestos do 1º e 6 de
agosto de 1822, em que o Senhor D. Pedro de Alcântara fez a Declaração
da Independência do Brasil, he com tudo verossímil que deles tivesses
notícia antes da expedição de sua Circular. Não póde entrar em dúvida a
justa causa de terem em 1825 reconhecimento não só daquella
Independência, mas também o Título de Imperador do Brasil neste Príncipe
Presunptivo Herdeiro da Monarchia Lusitana, pela Mediação de Sua
Viena, em que dialogam os conceitos Revolução e Restauração. No contexto luso-brasileiro,
desde 1808, ainda o conceito de revolução, no sentido moderno, não havia sido incorporado
pelo vocabulário político. Assim, admitia-se que as reformas seriam saídas mais seguras para
a restauração das instituições consideradas viciadas e despóticas. Contudo, a partir de 1821,
através da veiculação dos escritos constitucionais, houve a inserção da palavra revolução
neste cenário, que emprestou o sentido hereditário do vocabulário político francês, contudo,
não implicou, obrigatoriamente uma transformação nas estruturas vigentes. Houve o
predomínio do conceito de regeneração que tinha como objetivo maior evitar o despotismo.
José da Silva Lisboa chamará de “Revolução de Portugal” o que considerou como “vistoso
Horizonte Político” que “se turbou no fim do anno de 1820”, “espirito de vertigem que
transmigara á Ultramar e que o Brasil não tardaria ser envolvido no Vórtice do Turbilhão
revolucionário”, mas conservou o caráter negativo do conceito e, no processo de
independência, será utilizado no sentido de liberdade e separação, mas não de ruptura, uma
vez que houve a manutenção da dinastia dos Bragança, com a diferença de que estaria
subordinada ao poder legislativo e a manutenção dos vínculos com a igreja católica. NEVES,
Lucia Maria B. Os Historiadores e a Revolução da Independência no Brasil. N: Neves, L. M.
B e BESSONE, T. M. (Orgs) Dimensões Políticas do Império do Brasil. Rio de Janeiro:
Contra Capa, 2012. pp. 93-112.
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CAYRU, José da Silva Lisboa, Visconde de, 1756-1835. História dos Principaes
Sucessos Políticos do Império do Brasil: Dedicado a D. Pedro I. Rio de Janeiro:
Typografia Imperial e Nacional, 1827-1830. Vol. 1. p. 2
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Magestade de Britannica, cujos Diplomas se transcreverão no fim desta
Secção. Este fenômeno político é único no seo gênero na História dos
Imperios.247

José da Silva Lisboa considera a aclamação de D. Pedro a peça
fundamental para a fundação do Império do Brasil, exatamente por ser um monarca
lusitano, cuja legitimidade estava ligada à continuidade da dinastia dos Bragança do
outro lado do Atlântico. D. Pedro I, como príncipe natural, adotaria um sistema de
governo que conciliaria os princípios da legitimidade com o espírito liberal do século.
Mas, ao mesmo tempo em que exalta os laços sanguíneos do imperador,
delega a responsabilidade da quebra da ruptura entre as partes a Portugal, pelas
“atrozes injurias, e barbaras crueldades, que havendo soffrido, tem extinção até a
ultima faísca de affeição á Mãi-Patria, que antes nos era tão chara”.248 D. Pedro, de
acordo com o autor, foi aclamado como Imperador pelas tropas e pela população
diante das “hostilidades do governo português ao Brasil”.249
Ora, tais proposições condizem com o esforço realizado pela elite
presente na esfera da decisão, em depositar o poder político do então Estado
independente nas mãos do herdeiro do trono português. Para essa elite, a soberania
residia no monarca, que representava “o caminho para o efetivo controle sobre os
negócios públicos”, 250 e José da Silva Lisboa explicita as mesmas ideias em sua obra;
ou seja, sua interpretação da história do Brasil coincide com as ideias expressas pela
elite dominante naquele momento.
O conselheiro, para constituir sua narrativa a respeito da História do Brasil,
utilizou proclamações, cartas diplomáticas, cartas trocadas entre os monarcas de
Bragança, decretos ordenados pelo regente e pelas cortes de Lisboa e juramentos.
Configurou a independência como um momento fundador do Estado, atrelado a D.
Pedro, por possuir sentimento cívico, cercado de pessoas que se comportavam como
“Homens de Estado do Brasil”, como é o caso de José Bonifácio.
A convocação para as Cortes no Rio de Janeiro, pelo decreto do dia 3
de junho de 1822, foi considerada, por Cayru, o “primeiro passo para a Emancipação
do Brasil, e sua Separação de Portugal”.251 A consolidação do Estado ocorreu, para o
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autor, pela aclamação do povo a D. Pedro como Imperador, embora houvesse muitas
perturbações que poderiam subverter a ordem estabelecida, mas que foram
amplamente combatidas.
Aqui, apresenta-se uma questão importante na obra de Cayru: ao
mesmo tempo em que admite que o “povo” aclamou o Imperador reconhece também
a efervescência popular, cuja circunstância obriga o novo governante a instalar o
Conselho dos Procuradores Gerais nas províncias.252
Problemas com o reconhecimento da regência pela província de
Pernambuco e da Bahia e a deserção do presidente da província do Rio Grande do
Sul são alguns dos episódios descritos e que demandam grandes esforços dos
ministros nomeados para fazer valer o reconhecimento da regência e, depois, da
monarquia constituída – assim como da unidade do território brasileiro.253
O “povo” será contemplado na medida em que confere poder ao
monarca e é revisitado pelo autor justamente para justificar a escolha pela monarquia
constitucional. A ordem constitucional será a condição legal e balizadora dos poderes
do Estado e o imperador terá a atribuição de observar a lei fundamentada nos

“(...) E Desejando Eu, para utilidade geral do Reino-Unido e particular do bom Povo do
Brazil, ir de antemão dispondo e arreigando o systema constitucional, que elle merece, e Eu
Jurei dar-lhe, formando desde já um centro de meios e de fins, com que melhor se sustente e
defenda a integridade e liberdade deste fertilissimo e grandioso Paiz, e se promova a sua
futura felicidade: Hei por bem Madar convocar um Conselho de Procuradores Geraes das
Provincias do Brazil” (...). BRASIL. Decreto de 16 de fevereiro de 1822. Cria o Conselho de
Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. Coleção das Leis do Império do Brasil, Rio
de
Janeiro,
parte
2,
pp.
6-8,
1887.
http://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/LegimpF_6.pdf#page=3. Acesso: 24/12/2016
253
O problema do reconhecimento da regência e, posteriormente, da monarquia se deve ao
processo de instalação da Corte no Rio de Janeiro, em 1808, que configurou o
estabelecimento de uma estrutura que possibilitou o desenvolvimento da centralização da
política e da administração nesta província. Com a vinda da família real e a perspectiva da
construção de um grande império ultramarino, havia o entendimento de que todas as regiões
deveriam se integrar ao império em condições de “igualdade social e liberadas da maior parte
dos entraves característicos do sistema colonial”. NEVES, Idem. 2014, p. 108. E também a
necessidade de fornecer ao corpo político um sistema cuja organização interna possibilitasse
a substituição do nepotismo dos governos militares das capitanias por um governo civil que
dispusesse de leis que pudessem ser utilizadas em todo o território. O problema é que, com
a diminuição do poder local em função da centralidade do Rio de Janeiro, os administradores
locais passaram a nutrir um sentimento de rivalidade. Com o fim do domínio francês em
Portugal, boa parte dos negócios estabelecidos na Bahia, no Maranhão, no Pará, que se
distinguiam das redes comerciais do eixo Centro-Sul do reino do Brasil, retomaram seus
negócios com Lisboa. Aqui encontramos um dos momentos de grande tensão do jogo político
estabelecido pela adoção de posturas que marcaram o conflito entre o centralismo da Corte
e a autonomia dos governos provinciais. Idem.
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princípios jusnaturalistas. Portanto, o poder do imperador se insere na distribuição
constitucional dos poderes e possui uma função instrumental que resulta na atuação
principal dentro da monarquia constitucional. Eis um ponto que retomaremos mais à
frente.254
Mas é intrigante a utilização da palavra “povo” pelo autor. Francisco
Falcon, em ensaio historiográfico a respeito do tema, observou que a disseminação
da palavra em diversos campos discursivos possui “uma noção que parece gozar de
uma espécie de transparência de sentido”,255 dada a obviedade com que é utilizada.
Como podemos apreender o sentido, ou os sentidos, da palavra povo nos documentos
utilizados por José da Silva Lisboa que, compilados e organizados, conferem também
sentido à Independência do Brasil?
A Independência do Brasil, surgida no contexto de descontentamento
com as deliberações dos portugueses nas Cortes Extraordinárias de Lisboa e vista
como uma ação revolucionária pelo autor, inaugurará, ainda segundo ele, um governo
do povo e para um povo apegado ao monarca D. Pedro – legitimador da centralidade
que ele representa.
A “Revolução de Portugal”, em 1821, afirma Cayru, se refere ao ímpeto
liberal de suas Cortes, a retomada da posição dos mercados portugueses pela
imposição de taxas que dificultariam o comércio nos portos brasileiros. Isto, no
entendimento dos considerados “patriotas brasileiros”, significava a recolonização do
Brasil e provocou uma mudança radical nas relações entre as partes do Império,
composto por Portugal, Brasil e Algarves, e os “brasileiros” que não se submeteram à
antiga autoridade colonial.
Ao descrever o requerimento elaborado por cidadãos fluminenses que

É comum tomar o termo “povo” para determinar a vontade geral, legitimar a soberania ou
para defender os projetos políticos. Os grupos que possuíam propostas liberais, nesta fase
de autonomia do Brasil frente a Portugal, tomavam como certas as reformas institucionais a
fim de conter o atraso e o despotismo na constituição da nova nação. Porém, quando as
revoltas populares fugiam do controle pelos questionamentos e reinvindicações, estes mesmo
liberais, a fim de defenderem seus interesses políticos que estavam ligados aos pessoais, no
tocante aos negócios privados que se atrelavam e até mesmo se confundiam com os negócios
do Estado, não pensavam duas vezes em apoiar a repressão contra o “povo” sublevado.
OLIVEIRA, Op. Cit. 1999. OLIVEIRA, Eduardo Romero de. A idéia de império e a fundação
da monarquia constitucional no Brasil (Portugal-Brasil, 1772-1824). Tempo [online]. 2005,
vol.9, n.18, pp. 43-63.
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temiam que as leis das Cortes de Lisboa fizessem ressurgir o Sistema Colonial, em
nome do Povo do Rio de Janeiro, que rogava a Convocação da Assembleia Geral das
Províncias do Brasil, em 1822, Cayru destaca, mais uma vez, a posição da Metrópole.
Portugal, em seus pareceres contrários às decisões do Reino do Brasil, diz ele, se
colocava como “Mãi terna”, mas era tida como a “madrasta’ que queria impor o retorno
da monopolização do comércio e a perda das vantagens conquistadas pela abertura
de seus portos aos mercados estrangeiros.
Este “povo fluminense” rogou ao príncipe regente a convocação de uma
Assembleia das Províncias do Brasil, com o intuito de avaliar as decisões de Portugal
e evitar o fechamento dos portos, já que as leis emanadas de Lisboa fizeram com que
se considerasse preliminarmente esta possibilidade. A união com Portugal ficaria
assegurada com a condição de que se mantivesse a soberania brasileira:
Senhor. – Em nosso nome, e nos das Províncias Confederadas, cuja Causa
e sentimentos são os mesmos, reclamamos e rogamos, que se Convoque
nesta Cidade uma Geral Assembléa das Províncias do Brasil, representada
por adequado numero de Deputados, não sendo menos que 100, nomeados
pelos novos Eleitores Parochianos, escolhidos pelo Povo, e authorizados
com especiais poderes para este objeto cujas atribuições sejão; - o
deliberarem Sessão Publica sobre as Condicões precisas á que o Brasil haja
de ser permanentemente unido a Portugal; - examinar se a Constituição que
se está formando nas Geraes Cortes de Lisboa, he, á todos os respeitos
accomodada ao Brasil; - sobre as bases já decretadas e juradas estabelecer
as emendas, reformas e alterações, com que a dita Constituição se receba
e jure no Brasil; -que esta Constituição não seja menos segura e prospera
por falta de bom Corpo Legislativo Brasileiro; - que a mesma Geral
Assembléa, logo que for installada, entre no exercício do Poder Legislativo,
que he essencial e inseparável da Soberania do Brasil (...).256

Na sequência, Cayru demonstra como os integrantes das elites
dominantes e os intelectuais vinculados ao poder falam em nome do povo, conferindo,
assim, a estes, legitimidade e representatividade. Conforme ele, D. Pedro deferiu o
requerimento em maio de 1822, por entender o “desejo do povo do Rio de Janeiro” e
se prontificou a atender o desejo das demais províncias. A seguir, instalou o Conselho
de Procuradores Gerais nas Províncias e, através do contato com estas
representações, reconheceu que “a vontade dos povos era não só útil, mas necessária
para sustentar a integridade da Monarchia em Geral, e mui principalmente do Grande
Brasil”.
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Em resposta, os procuradores Joaquim Gonçalves Ledo, José Mariano
de Azeredo Coutinho, do Rio de Janeiro, Lucas José Obes, procurador pela Cisplatina,
José Bonifacio de Andrada e Silva, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, Joaquim
de Oliveira Alvares e Manoel Antonio Farinha, procuradores por São Paulo, atestaram
o direito do Brasil em estabelecer o seu governo e sua independência, através do
estabelecimento de leis e de uma Constituição feita para os povos.
Neste momento, que antecedeu a aclamação do Imperador como
Defensor Perpétuo do Brasil e a realização plena das sessões da Assembleia
Constituinte, a palavra povo constitui a abstração utilizada para justificar a separação
do Brasil com Portugal. Além disso, termos, como soberania e monarquia
constitucional, utilizados na dinâmica que justifica a emancipação política do Brasil,
se atrelam ao amplo espectro do vocabulário liberal, herdeiro da tradição ilustrada que
buscou opor o liberalismo-constitucionalismo ao despotismo “regenerador” português
– de que o autor possui protagonismo.
Uma narrativa que também marcou a historiografia dos oitocentos foi a
descrita por John Armitage. Negociante inglês que possuía importante inserção no
meio político da Corte do Rio de Janeiro, Armitage escreveu a obra História do Brasil
desde a Chegada da Real Família de Bragança em 1808 até a Abdicação do
Imperador D. Pedro I em 1831. Tal condição de estrangeiro o fez crer que seu trabalho
seria o resultado de uma observação imparcial dos fatos e que tal isenção o
capacitava para realizar uma apreciação a respeito das vantagens comerciais do
Brasil com a Inglaterra. Sua historiografia é tomada, até a atualidade, como uma
revelação da superação das instituições coloniais através da qual os brasileiros
iniciaram a organização da sociedade civil. 257 Teve como base a própria observação,
in loco, de alguns dos eventos por ele relatados, contou com o exame de documentos
e fontes históricas e buscou realizar uma narrativa que pudesse elucidar este território
novo que se convertera em nação soberana.258 Armitage realizou uma análise que
ordenou os fatos de forma cronológica e contextualizou a situação vivenciada pela
futura nação, já que sua História do Brasil se revelou por uma narrativa que buscava
a demarcação do futuro que emergia de um passado muito próximo, como relatado
257
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no prefácio de 1º de julho de 1835,

Talvez não exista hum paiz cujas relações com a Gram-Bretanha sejão tão
extensas, e ao mesmo tempo esteja tão desconhecido para ella, do que o
Imperio do Brazil. A falta absoluta de informação a respeito dos seus
negócios políticos e financeiros foi tão sensível ao autor durante a longa
residência naquele paiz, que o induzio a empreender a seguinte historia (...)
A medida em que prosseguia nesta tarefa, mais elevados principuios o
animavão, pois que só se interessava em seguir a marcha gradual e
progressiva de hum povo desde a rudez comparativa até sua civilização (...).
259

A história da independência e do primeiro reinado é contata à luz de um
sentimentalismo que expõe a vida privada dos governantes, principalmente de D.
Pedro I, e, consequentemente, os rumos da recém-criada nação. John Armitage avalia
as condições da colônia antes da vinda da Corte, trata dos eventos sediciosos e
demais revoltas estabelecidas no âmbito das revoluções francesa e americana.
Elabora um quadro da administração colonial, com a cidade do Rio de Janeiro que se
tornou o centro administrativo no final do século XVIII, o poder judiciário constituído
por bacharéis formados na Universidade de Coimbra e nomeados diretamente pela
Corte de Portugal, juntamente com as tropas e milícias. Neste primeiro momento da
obra, buscou-se entender a dinâmica da administração portuguesa sobre a colônia,
fato que será modificado com a chegada da Corte na cidade do Rio de Janeiro.
Atestou o autor a falta de progresso na área da educação, pela ausência de
tipografias, universidades e de uma opinião pública que pudesse angariar esforços
para atender aos rumores revolucionários da Independência dos Estados Unidos.
A Independência do Brasil aparece em sua obra como um acontecimento
revolucionário que não esteve atrelado diretamente à transferência da Corte para o
Rio de Janeiro; porém, este evento, praticamente ofereceu o start necessário para a
inserção do Brasil nos rumos da civilização. Os desdobramentos políticos
desencadearam o desentendimento e as divergências entre Brasil e Portugal,
manifestados partir de 1820. Entre 1821 e 1823, houve, para o autor, maior
envolvimento dos brasileiros com a política, angariada pelo ineditismo das ações
tomadas para as eleições dos representantes das províncias e a participação nas
259
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Cortes em Lisboa. A adoção da monarquia, a declaração da independência e a opção
por um governo

constitucional, diante

dos considerados desmandos dos

representantes portugueses nas Cortes, unificaram o Império e, para o autor,
fundamentaram a instituição de um território soberano na América. Porém, os
antagonismos marcaram este primeiro momento de organização política do Império,
ocasionados principalmente pela incompatibilidade entre a sociedade e o imperador.
Foi a 7 de Setembro de 1822, sobre as margens do Ypiranga, riacho da
visinhança de S. Paulo, que finalmente o Principe annuio aos ardentes
desejos dos Brazileiros mais illustrados, e este dia marca a data histórica da
independência do Brazil: acontecimento memorável ante as nações
civilisadas, e nos annaes da historia do mundo transatlântico. He huma
daquellas grandes occorrencias, que os homens contemplão mais segundo
o seu resultado, do que em relação aos meios que as conduzirão. Hum filho
dos Reis da Europa esposara a causa da independência americana, e
attrahíra em seu favor a admiração geral. Acabada aquella ceremonia, Sua
Alteza regressou, e chegou ao Rio na noite de 15 do mesmo mez, e
apresentou-se immediatamente no theatro com hum distinctivo no braço
esquerdo que trazia a legenda Jndependencia ou Morte, Já não era possivel
duvidar se das intenções do Principe, A probabilidade do seu próximo
acesso «o throno tornou-se manifesta, e por isso não causou surpresa a
proclamaçao de 21 de Setembro, publicada pela câmara municipal,
declarando que era de sua intenção fazer realisar os desejos do povo,
proclamando solemnemente D. Pedro Imperador Constitucional do Brazil,
no dia 12 de Outubro seguinte. 260

Armitage utilizou, em vários momentos de sua argumentação, as
palavras brasileiros, povo, patriotas para se dirigir aos indivíduos apoiadores da
independência.261 Ao tratar das Cortes de Lisboa e do descontentamento dos
brasileiros com as leis promulgadas, como a extinção dos tribunais, a falta de
pagamento do dízimo ao clero secular, a transformação do exército português e
brasileiro em uma só corporação, a extinção do tribunal da chancelaria, das juntas do
tesouro e do comércio do Rio de Janeiro, a nomeação para cada província de um
governador das armas e o decreto que ordenava o retorno imediato do príncipe
regente, Armitage afirmou que “procediam nos seus trabalhos sem atentarem á
opinião do povo para quem legislavão”, pois “indicavão cabalmente o espírito em que
260
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se propunhão a legislar para si; mas quando tratavão dos negócios do Brazil, as suas
disposições tornavão-se tão aristocraticas, quando sobre outros topicos erão
democráticos”

262.

Para o autor, a partir de então, o patriotismo que guiava os povos

do Brasil nas Cortes passou a mudar de direção. Estas ações tomadas “foram dictadas
pelas vistas de anniquilar até o ultimo vestigio o governo central que se havia
estabelecido no Rio de Janeiro”.263
Como já se observou, havião os Brazileiros imitado os habitantes
portugueses em abraçar com fervor a causa constitucional, pela qual
esperavão conseguir maior latitude de liberdade civil. Porém, convencendose, pelo contrário, que a intenção das Côrtes era reduzí-los outra vez á
condição de colonos, separarão-se do partido português, e determinarão
conseguir a sua independência se fosse possível (...) A notícia dos decretos
de 29 de Setembro produzio hum fenômeno com que as Côrtes não havião
calculado. Todos os individuos expoliados dos seus empregos pela extinção
dos tribunaes, convertyerão-se em patriotas exaltados; e como se tivessem
sido transformados por hum agente sobrenatural, aqulles mesmos que
havião durante a maior parte de sua vida, serpejado entre os mais baixos
escravos do poder, erguerão-se como activos e estrênuos defensores da
independencia.264

Observa-se o pragmatismo do autor ao constatar que o espírito patriótico
dos intelectuais vinculados ao poder político não advinha de algum ideal de
independência, ou da consciência de defesa da soberania como um valor político, mas
sim da iminência de perderem seus empregos públicos. Daí sua afirmação “aquelles
mesmos que havião durante a maior parte de sua vida, serpejado entre os mais baixos
escravos do poder, erguerão-se como activos e estrênuos defensores da
independencia”. De qualquer forma, imbuídos de tais “convicções”, encaminham a D.
Pedro uma representação, assinada pelos membros da junta de São Paulo e seu vicepresidente José Bonifácio de Andrada e Silva, arguindo sobre as decisões dos
Deputados de Portugal, que não haviam levado em conta as das províncias do Brasil,
instigando D. Pedro a se prevenir, pois tais ações questionavam a sua autoridade,
assim como o alertavam sobre o esvaziamento das funções dos setores mais
importantes da administração pública, como “Desembargo do Paço e Mesa da
Consciência e Ordens, Conselho da Fazenda, Conselho da Fazenda, Junta do
Commercio, Casa da Supplicação”. Tudo passou a ser entendido como uma ameaça:
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que o retorno do príncipe significaria a separação do Brasil com Portugal.
Como agora esses Deputados de Portugal, observava a Junta neste
documento justamente celebre, como agora esses Deputados de Portugal,
sem esperarem pelos do Brazil, ousão lá legislar sobre os interesses mais
sagrados de cada Província e de hum Reino inteiro? Como ousão
desmembra-lo em porções desatadas, isoladas sem lhes deixarem hum
centro comum de força e de união? Como ousão roubar a V.A. R. a LugarTenencia, que seu Augusto Pai, nosso Rei, lhe concedera? Como querem
despojar o Brazil do Desembargo do Paço e Mesa da Consciência e Ordens,
Conselho da Fazenda, Conselho da Fazenda, Junta do Commercio, Casa
da Supplicação, e de tantes outros estabelecimentos novos, que já
promettiao futuras prosperidades? Para onde recorrerão os povos
desgraçados a bem de seus interesses econômicos e judíciaes? Irão agora,
depois de acostumados por doze annos a recursos promptos, a soffrer outra
vez, como vis colonos, as delongas e trapaças dos tribunaes de Lisboa, a
travez de duas mil legoas do Oceano, onde os suspiros dos vexados perdião
todo o alento e esperança? Quem o crera, depois de tantas palavras meigas,
mas dolosas, de reciproca igualdade, e de felicidades futuras !!!265

Armitage aponta para medidas semelhantes às de São Paulo nas
províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que requereram a representação de
D. Pedro contra a execução dos decretos enviados pelas Cortes de Lisboa:
Em conformidade desta requisição, José Clemente Pereira, depois Ministro
de Estado, dirigio-se officialmente á presença do Principe, no dia 9 de
Janeiro de 1822, e apresentando as representações do povo, procedeu a
expor a Sua Alteza os sentimentos dos partidos realista e patriota, acerca
da sua retirada.266

Reconhece que o príncipe regente, em seus discursos, se mostrava fiel
à Coroa portuguesa, mas também destaca os sentimentos de derrota ante as leis
promulgadas pelas Cortes portuguesas aos brasileiros. Atribui a tais fatores o fato de
o príncipe ter convocado a Assembleia Legislativa com a justificativa de que os
portugueses não atendiam aos interesses das províncias, o que foi exaltado em
manifesto escrito por Gonçalves Ledo267: “o tempo de enganar os homens está
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passado. Os Governos que ainda pretendem fundar seu poder sobre a figurada
ignorância dos povos, ou sobre antigos prejuízos ou abusos, terão de ver o colosso
da sua grandeza derribado de tão frágil base”.268 Observa-se, portanto, a construção
de uma narrativa sobre a independência que valoriza as disputas entre os “brasileiros”
e os “portugueses”.
Continua o autor afirmando a importância do ano de 1808, dado o
contato que o Brasil teve com a “civilização”, assim como para o desencadear dos
rumos a partir de 1820, pois as medidas “recolonizadoras” adotadas por Lisboa
contribuíram com a Independência do Brasil. Aponta o autor que havia discrepância
entre o número de deputados portugueses e brasileiros – um grupo composto por 70
membros dos quais apenas 50 conseguiram chegar a Lisboa –, enquanto Portugal
tinha uma representação composta por 130 deputados. Tal diferença entre os
números, para Armitage, diminuía a capacidade de influência dos brasileiros nas
Cortes de Lisboa – o que o fez considerar que a maioria das derrotas sofridas ocorria
pela preterição dada ao Brasil. Diz-nos o autor
As provas de desprezo a que estavão sujeitos erão ainda mais mortificantes
do que as continuadas derrotas que sofrião. Hum delles, Moniz Tavares,
requereu a formação de huma Universidade no Brazil: foi-lhe respondido,
que algumas escolas primárias bastarião. Outros, cujas opiniões erão
opostas á maioria, não podião falar pelo rumor das galerias, e alguns poucos
trahirão o seu mandato.269

Armitage considerou que “a maior parte dos Portuguesez erão adversos
a quaisquer concessões mais consideráveis ao Brazil”270. A experiência liberal em
Portugal era “progressista”, apenas no reino europeu, quanto ao Brasil, tais medidas
representavam um retrocesso, na visão do autor.
Os homens práticos, ou despresavâo os seus argumentos, ou os referiao á
proveitosa politica seguida em outros tempos pelo Marquez de Pombal.
conselho. No dia 02 de fevereiro, do mesmo ano, convocou o conselho para a primeira
reunião, e no dia seguinte convocou a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. Ledo teve
grande influência nesta decisão. Atuou como Secretário. BANDECCHI, Brasil. Joaquim
Gonçalves Ledo, o conselho de procuradores gerais das províncias do Brasil e a
Independência. Revista de História, São Paulo, v. 52, n. 103, p. 687-699, may 2017. ISSN
2316-9141.
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Ainda mesmo que as Cortes possuíssem maior illustração, seria duvidoso
que tivessem podido legislar com mais liberalidade. A maior parte dos
Portuguezes erão adversos a quaesquer concessões mais consideráveis ao
Brazil; com huma assembléa organisada como a de Lisboa, não podia
proceder contra a voz publica.271

O resultado foi um confronto irreversível entre os interesses da colônia e
os interesses da metrópole – uma obra coletiva em que participaram brasileiros natos,
portugueses, patriotas liberais e a massa da população livre. 272
A independência do Brasil e a abdicação do Imperador D. Pedro I serão
analisadas por Armitage em detalhes através da descrição das decisões do governo,
concluindo que, desde esse momento, ocorre o aparecimento de uma nação, dada a
reação ao absolutismo em 1821, o pacto estabelecido em 1822, para a constituição
de um novo império, a repressão de 1823 sofrida pela Assembleia Constituinte, a
outorga da carta em 1824, à revelia do fechamento da Assembleia, e, por fim, a
abdicação em 1831, marco para a construção de uma nova nacionalidade.
Portanto, a proclamação da independência foi considerada uma das
etapas para a configuração do progresso do Brasil. A Monarquia foi entendida como
algo natural, que preservou o Brasil de uma anarquia, ainda mais prejudicial, e que o
inseriu no sistema representativo. A abdicação foi reconhecida como um momento da
perda da popularidade de D. Pedro, sendo que o autor considera:
O maior de todos, o que causou a queda de D. Pedro foi, como já indicámos,
nunca ter elle sabido (ao menos desde a dissolução da Assembléa
Constituinte) mostrar-se verdadeira e inteiramente Brazileiro. [...] Bem que
tenha sido ineíficaz e errônea em muitos pontos a administração de D.
Pedro, a sua elevação ao trono foi mui provavelmente o meio de preservar
o Brazil de huma anarchia ainda mais fatal do que a que tem assolado as
outr'óra colônias hespanholas. regimen a que o povo estava acostumado
éra o monarchico, e esse foi o instrumento mais próprio para a introdução
da civilisação que faltava, e para se adoptarem os aperfeiçoamentos sociaes
que formao huma parte inherente e essencial do systema representativo.273

De tais afirmações de Armitage, Oliveira conclui assertivamente que,
para ele, a abdicação de D. Pedro I, em favor de seu filho D. Pedro II, constituiu-se na
concretização da independência,
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cada dia e, no final deste processo, D. Pedro encontrava-se “atormentado, irritado e
fatigado em extremo”, sendo necessário “ceder às circuntâncias” e
pelas duas horas da manha sentou-se, e sem pedir conselho a ninguém,
sem mesmo informar o Ministério do que havia resolvido, escreveu a sua
abdicação nos termos seguintes:
« Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei mui
voluntariamente abdicado na pessoa de meu mujjo amado e prezado filho o
Sr. D. Pedro de Alcântara.
« Boa Vista, sete de Abril de mil oitocentos e trinta e hum, décimo da
Independência e do Império. »275

A separação política de Portugal e a abdicação, considerada momento da
constituição da nacionalidade, teriam contribuído para a formação de um Estado
diferente dos demais existentes na América Latina. Pautado em argumentação que
critica acirradamente a colonização e o reino português, a obra de Armitage apresenta
os principais grupos políticos existentes, seus personagens e suas mudanças de
posicionamento, resultando daí uma descrição dicotômica entre “brasileiros natos” e
“realistas portugueses”, divididos por opiniões polarizadas, como se o Brasil fosse o
resultado da luta entre duas nacionalidades.
Assim, a obra de John Armitage expressa a vitória da civilização sobre
a barbárie, configurando uma narrativa que pensou a superação do passado colonial,
através da caracterização da Independência como um evento revolucionário, que
proporcionou a separação política de Portugal, emergindo daí uma nação diferenciada
das demais nações republicanas do continente americano. Expressou um movimento
de progressivo abandono das práticas atrasadas herdadas dos portugueses e o
desenvolvimento de um processo civilizatório.
Outra importante obra para o entendimento da memória a respeito da
política imperial – e que também destaca a herança portuguesa na formação do Brasil
– será a História Geral do Brasil antes de sua Separação e Independência de Portugal,
de Francisco Adolfo de Varnhagen,276 considerado o fundador da História do Brasil,
segundo João José Reis.277 Escrita na segunda metade do século XIX, já na
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dedicatória a D. Pedro II, Varnhagen afirma que o imperador foi o primeiro estadista a
reconhecer a importância dos estudos históricos para o fortalecimento da unidade
nacional. Ocupa-se em dizer que sua obra teve preocupação com a análise das fontes,
foi imparcial ao narrar os fatos e saúda a “majestade imperial” pela construção do
Instituto Histórico Geográfico do Brasil (IHGB).
O trabalho de uma história é, como de um diccionário, tanto mais útil ao
público e ingrato ao autor, quanto mais de consciência houver sido feito. [...]
o historiador soffrerá maiores injustiças, se dotado de convicções profundas
e de caracter firme e independente, em vez de adular vâos preconceitos
vulgares, teve o necessário valor para enunciar francamente o que pensava,
contra destes. [...] Seja porém como for: saiba-se que desde que nos
proposemos a consagrar ao Brazil as nossas vigílias, para, no esclarecido
reinado de Pedro II, e mediante o seu alto e valioso apoio, escrever, com
certa unidade de fôrma e com a dos principios que professamos, uma
conscienciosa historia geral da civilização do nosso paiz, padrão de de
cultura nacional, que outras nações civilizadas só ao cabo de seculos de
independência chegaram a possuir, ou não possuem ainda, fizemos
abnegação de tudo: e por tanto arrostámos com os provaveis desasocegos
e injustas futuras – se é que ja presentes.278

De fato, a obra de Varnhagen pautou os fundamentos da disciplina histórica,
até porque veio a público no momento em que essa se constituía no Brasil, para o que
muito contribui a institucionalização do IHGB – órgão que, praticamente, teve o
encargo da escrita da História do Brasil de forma institucional, contribuindo para a
perpetuação da memória política, através da publicação de obras históricas de caráter
oficial e que traduziam as versões do pensamento hegemônico, naturalizando, assim,
um modelo historiográfico.
A fundação do instituto veiu pois a dar-nos grande valor para a empreza,
principalmente desde que o augusto Chefe do Estado resolveu collocar-se
de facto a frente delle, apreciando altamente os trabalhos acerca da historia
da pátria, pelos auxilios que podem prestar (independente dos que
proporcionam á erudição e á litteratura) ao estadista, ao jurisconsulto, ao
publicista, ao administrador, ao diplomata, ao estrategico, ao naturalista, ao
financeiro e as varios artistas;279
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Mas, diferentemente dos autores anteriores, ao tratar da emancipação
política do Brasil, Varnhagen não se alonga em destacar a herança colonial. Prima
pelo destaque do 7 de setembro, considerando o Brasil “heroica metrópole que pela
força das circunstâncias foi convertida em humilhada colônia”,280 e a independência
do Brasil urgente e inevitável diante das resoluções das Cortes de Lisboa, aí sim,
corroborando os autores apresentados no início deste tópico. A D. Pedro foi creditado
o heroico cumprimento de seu dever de defensor do Brasil.
Podia porventura o príncipe tolerar que fosse logo submetido a tres ou
quatro processos o seu primeiro ministros por atos que ele principe havia
sido já o primeiro a justificar perante o seu próprio pai e para a conservação
do qual acabava de fazer a viagem a São Paulo? Não lhe restava, pois, mais
que uma de duas resoluções a tomar: ou proclamar de todo a
Independência, para ser herói ou submeter-se a cumprir e fazer cumprir os
novos decretos das Côrtes, não já para ir como fora ordenado no ano
anterior, viajar com mentores, mas, sim, mui provavelmente, para, finda a
Constituição, ser chamado à barra pelas Côrtes, afim de se justificar pelos
sus ataos, e dobrar os joelhos em presença de seus imprudentes
afrontadores [...] ou para ser insultado nas ruas pela mesma plebe que, das
galerias das Côrtes, apupara poucos antes, com os gritos de “morra”! e
“patifes”, os zelosos deputados defensores dos direitos do Brasil. Não era
mais possivel contemporizar. E inspirado pelo gênio da gloria [...] não tardou
nem mais um instante: passou a lançar [...] dessa mesma província [...] do
meio daquelas virgens campinas, vizinhas da primitiva Piratininga de João
Ramalho, o brado resoluto de “Independencia ou Morte”. 281

Portanto, a emancipação do Brasil, em sua interpretação, não resultou
de uma “batalha” entre a colônia e a metrópole, ou entre brasileiros e portugueses,
como pensou Armitage, mas foi resultado dos encaminhamentos tomados nas Cortes
de Lisboa, que se referiam às relações econômicas e políticas entre as duas partes
do reino português. Tal evento foi desencadeado, na perspectiva de Varnhagen, pela
tentativa de recolonização do território do reino do Brasil, o que movimentou as forças
políticas das Províncias de Minas Gerais e de São Paulo, juntamente com a corte do
Rio de Janeiro, que articularam, em 1822, a permanência de D. Pedro, então príncipe
regente. Portanto, a emancipação ocorreu em função da união de brasileiros e
portugueses em torno da monarquia representada por D. Pedro contra o retorno da
dependência do Brasil a Portugal.282
Varnhagem descreveu os momentos que antecederam à Proclamação
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da Independência com detalhes. Apresentou a jornada de D. Pedro às Províncias de
Minas Gerais e São Paulo, após os decretos das Cortes de Lisboa que contribuíram
com o aprofundamento da crise entre a Metrópole e o Reino do Brasil. Afirmou que,
se “eles não tivessem operado essa ruptura, outros, ainda menos favoráveis às idéias
triunfantes do Brasil, se estavam elaborando e vieram decretar-se, que haviam
infalivelmente operado a separação, – talvez ainda com mais sangue e desgraças”.283
Ele comprova os fatos apresentando documentos da época e, visando demonstrar
sua imparcialidade, apresenta as falas de contemporâneos que foram registradas.
Assim, utilizou, por exemplo, uma circular de autoria de José Bonifácio, de 14 de
agosto de 1822, em que é expressa a “quase” resolução da declaração da
independência
Tendo o Brasil, que se considera tão livre como o reino de Portugal, sacudido
o jugo e inferioridade com que o reino o pretendia escravisar, e passando a
proclamar solenemente a sua independência, e a exigir uma Assembleia
legislativa dentro do seu próprio território, com as mesmas atribuições que a
de Lisboa (...) e devendo, para se evitar a queda da monarquia e a confusão
dos interregnos, devolver toda a autoridade e plenitude da ação e, S. A. R o
príncipe regente do reino do Brasil, herdeiro do trono e legítimo delegado de S.
M., o qual tem, com efeito, a pedimento dos povos, ressumido toda a autoridade
de sua regência, para dela usar constitucionalmente, como tudo se acha
expedido, no manifesto que o mesmo Augusto Senhor acaba de dirigir às
potências amigas: (...) espera, pois, que os governos legítimos e nações
civilizadas, que se prezam de liberais, darão o devido apreço à sagrada causa
que o Brasil proclama e que o mesmo Augusto Senhor protege e defenderá, a
bem de toda a nação portuguesa. Aproveito, etc. – Palácio do Rio de Janeiro,
14 de agosto de 1822 – José Bonifácio de Andrada e Silva.

Ao protagonismo de D. Pedro no processo de independência,
Varnhagen associa o fortalecimento do Estado. Se, no início, esse possuía poderes
frágeis, enquanto regente teria adquirido qualidades que fizeram dele uma autoridade
capaz de agir entre os diversos conflitos existentes e constituir a unidade da nação.

3.2 A Historiografia do Século XIX e os Interesses Políticos na Assembleia de
1823
A historiografia do século XIX, que inaugurou a História do Brasil,
justificou a quebra da unidade do império que reunia Portugal, Brasil e Algarves. Mas
não só. As obras produzidas, em sua maioria, patrocinadas pelas instituições do
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Império, justificaram também a ordem imperial estabelecida. Com forte caráter
analítico, próprio do espírito da modernidade, pautou-se na narrativa dos eventos
selecionados como os mais significativos, fundamentados por documentos históricos
que pudessem oferecer legitimidade à memória propagada.
Marca importante dessa produção, presente tanto no texto pioneiro de
Cayru, ao escrever a História dos Grandes Sucessos do Brasil, até em Varnhagen,
com suas obras a respeito da Independência, é o engajamento destes historiadores
com as questões políticas de sua época. Prova disso são os documentos históricos
selecionados pelo Conselheiro e por Armitage, assim como a opção de Varnhagen
em reafirmar as conclusões da produção historiográfica da primeira metade do século,
embora considerando-a inferior, conferindo, assim, à essa leitura da realidade
histórica, institucionalizada pelo IHGB, um caráter épico, progressivo e monolítico; ou
seja, com finalidade de passar para a posteridade a perspectiva de haver uma única
forma de se fazer a História.
Há que se notar que, na documentação avaliada pelos autores, associase a palavra povo com a ideia de liberdade. Tal associação expressa um vocabulário
adotado pelos protagonistas das reações ao período da crise do sistema colonial,
consideradas por eles mesmos revolucionárias, tais como as conjurações do final do
século XVIII, a Revolução de 1817 e a Independência do Brasil. Da mesma forma, os
autores/historiadores do século XIX, aqui analisados, creditaram à Independência do
Brasil e à monarquia um caráter liberal/revolucionário que estabeleceu um sistema de
governo constitucional, e o fazem fundamentados nos documentos utilizados. Nesse
contexto, conforme já notado por Falcon, ‘povo’ seria o conjunto de cidadãos que
constitui o “corpo da nação (...) legítimos depositários do poder soberano e
constituinte”.284
Até o século XVIII, prevalecia, na mente das autoridades portuguesas, a
ideia de que o Brasil era uma terra “sem um povo digno”, apesar do reconhecimento
de que se tratava de uma importante fonte para a economia portuguesa. No processo
da Independência, o vocabulário da Ilustração e da Revolução Francesa foi importante
para a constituição da ideia de um “povo” que pudesse sustentar a oficialidade da
soberania em torno da figura de D. Pedro I. Mas, entre 1822 até meados de 1824, os
esforços para depositar o poder político nas mãos do regente se viram fragilizados
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pela divisão entre as elites vigentes no Brasil: de um lado, os partidários de um projeto
político para a constituição de uma monarquia soberana representada pela Câmara
de Deputados da Província de São Paulo e pelo então Ministro José Bonifácio, e, do
outro, um projeto político que visava a criação de um governo constitucional,
defendido pelo presidente da Câmara do Rio de Janeiro, José Clemente da Cunha.
Vamos aos detalhes.285
No ato da aclamação,286 D. Pedro I, como Imperador do Brasil,
agradeceu ao povo reunido no Palácio do Paço, pelo título concedido, pois tal honraria
foi-lhe apresentada como um presente. Disse o Imperador:
Aceito o Título de Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil,
porque, tendo ouvido o meu Conselho d’Estado e de Procuradores Geraes,
e examinado as Representações das Camaras de differentes províncias,
estou intimamente convencido que tal he a vontade geral de todas as outras,
que só por falta de tempo ainda chegado.287

Porém, havia a disseminação de discursos publicados em periódicos da
época, de integrantes do grupo considerado liberal, que passaram a exercer pressão
para a convocação de uma Assembleia Constituinte em que a “vontade do povo”
deveria ser acolhida pelo imperador, como condição para ser reconhecido como tal.
Ou seja, D. Pedro foi aclamado pela vontade do povo para governar o Brasil
independente, conforme afirma o então Presidente da Província do Rio de Janeiro,
Clemente Pereira, ao ler o texto redigido por Joaquim Gonçalves Ledo, no dia 3 de
junho de 1822:

[...] a salvação, o decoro do Brasil, e a glória de Vossa Alteza Real instam,
285
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urgem imperiosamente comandam, que Vossa Alteza Real faça convocar com
a maior brevidade possível uma Assembleia geral de representantes das
províncias do Brasil[...].288

Mas a proposta de articular o novo Estado que emergia em consonância
com os interesses dos representantes das Província, ou seja, os poderes locais,
perdeu força ante outra proposta colocada em disputa e que pressupunha a
supremacia do poder político de D. Pedro sob a égide da monarquia, entendida
também como soberana.
Tal proposta foi encaminhada pela Câmara de Deputados de São Paulo
e tinha como pressuposto que a hereditariedade configuraria a legitimidade do poder
ao Imperador, o que excluía a participação popular – note-se que a historiografia
oitocentista se pautou neste mesmo fundamento para justificar a instalação da
independência do Brasil atrelada ao regime monárquico e como momento fundador
do estado nacional. Pela aproximação do Imperador com o grupo paulista, estes foram
os termos que revestiram o cerimonial de aclamação e sagração.289 Tal
posicionamento foi defendido por José Bonifácio de Andrada, que entendia a
supremacia do poder político vinculada a D. Pedro. Portanto, constituiu-se a imagem
do imperador como defensor constitucional, eleito por Deus e realizador de seus
desígnios, mas, nessa lógica, o povo entra apenas para ratificar o “decidido pelo
alto”.290 O ato da aclamação e seu cerimonial deixaram claro que “[...] o poder político
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do Imperador está fundamentado não somente nela (constituição); ele o traz consigo
no exercício do seu poder [...]”291 e ainda configuraram a imagem de um imperador
como representante de Deus na Terra, mas com poder de justiça “para fazer valer os
direitos e a liberdade de seu povo”, ao mesmo tempo em que estes mesmos direitos
“repousam sobre os direitos das gentes, isto é, no direito natural” que serão zelados
na Constituição. “Entrecruzam-se aqui os direitos naturais dos homens e a ordem
universal estabelecida por Deus, aqueles direitos refletindo esta ordem e reafirmandoa”.292
Conforme se observa, a versão implantada subordinou os preceitos do
liberalismo aos princípios monárquicos, isolando da esfera do poder até mesmo os
representantes dos poderes locais, os quais poderiam estar mais próximos das
demandas dos diferentes segmentos da população, acompanhando o preceito
lusitano.
Ou seja, embora ainda representantes das elites locais, tais poderes
foram sendo constituídos anteriormente, quase que à revelia do poder da Metrópole,
e expressavam a diversidade de situações do imenso território brasileiro. A versão
que buscava incorporar os poderes locais, conforme defendido pelo grupo de Ledo,
fundamentava-se no apelo constitucional e, de alguma forma, na vontade popular, o

tornou monopolizadora da riqueza e do poder político. A formação social do Brasil constituise a partir desta base material ontologicamente ligada a uma particularidade capitalista e,
deste movimento, o elemento político superestrutural explicitará uma tendência conservadora
da burguesia agrário-mercantil brasileira ligada à própria estrutura da forma de produção, que
se apresenta autocrática. No bojo do desenvolvimento da modernização do Império Português
ao longo do século XVIII, mantém-se vivos os aspectos mais conservadores da economia
portuguesa e, ao longo deste processo, ideais iluministas foram adotados, mas sempre
adequados aos anseios da política econômica pombalina, em um primeiro momento e depois
articulada com a ideia da manutenção da unidade entre os reinos de Portugal, Brasil e
Algarves. E no Brasil se enraíza pelos setores da elite, tornando-se suporte da própria
consciência conservadora, evitando a coloração revolucionária pela roupagem regeneradora,
os tumultos das praças pelas camadas populares com violência, que passou a expressar seus
interesses específicos sobre um território unificado e livre do monopólio e do absolutismo
metropolitano. Neste contexto, o liberalismo foi o elemento justificador da liberdade que se
pretendia, “assumido pragmaticamente para justificar a diminuição da interferência
metropolitana nos negócios internos dos ricos fazendeiros e comerciantes que fizeram
grandes fortunas a partir da chegada da Corte, evidenciava a necessidade de uma nova
estruturação do poder político, sempre tendo em conta o cuidado em excluir os outros
segmentos componentes da estrutura social brasileira. MAZZEO, Antonio Carlos. Estado e
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que, de acordo com António Manuel Hespanha,293 se integrava ao considerado
“movimento legalista” e de “tendência codificadora” – pelo qual o Estado se torna o
novo centro de poder, através da constituição de um núcleo normativo capaz de reunir
as leis em códigos sistemáticos e duradouros que permitam a “efetivação e a
estabilização de novos arranjos sociais, políticos e jurídicos”.
Ou seja, pode-se considerar que o grupo de Ledo assumia o paradigma
da configuração de um Estado liberal e representativo por meio de preceitos
constitucionais os quais, na Europa entre 1750 e 1850, garantiram a liberdade e a
igualdade, respaldadas na lei que fundamentava os direitos civis e políticos, entre os
quais o da propriedade privada.294
Contudo, no Brasil, aplicar tais preceitos significaria atender também aos
não proprietários de terras, pobres livres, mulheres, escravos e até mesmo indígenas.
Em Portugal, conforme Hespanha, também a liberdade se identificava
fundamentalmente com a propriedade; ou seja, a libertação da iniciativa privada, mas
com todas as limitações impostas pelo “corporativismo medieval ou pelo
mercantilismo”, tornando-a um direito inviolável e, no desenvolvimento dos detalhes
institucionais, se desdobrará como condição de uma ‘cidadania ativa’, restringida
pelos velhos padrões.295 Assim, a garantia da igualdade era colocada em xeque pela
exigência da linhagem e/ou da pureza de sangue para o acesso aos cargos do Estado.
Assim, a esta igualdade, que deveria garantir o acesso de todos à participação política,
permite-se a instituição legalizada de estatutos discriminatórios, que restringiram, na
prática, direitos políticos a vários setores da sociedade.
A versão assumida no ato da aclamação e coroação de D. Pedro
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também possui um ideal liberal que se destaca em seu aspecto político, contudo evoca
a tradição como elemento legitimador da ordem constitucional. No sermão proferido
pelo padre Mestre Fr. Francisco de Sampaio, publicado no periódico Regulador
Brasílico, o imperador representa os interesses da nação e se torna o legítimo
defensor da Constituição pela tradição; ou seja, subordina-se a lei à tradição,
retirando-se dela o essencial do sistema liberal: a representatividade e a legitimidade
pelo sufrágio, mesmo que censitário. De acordo com o padre, D. Pedro I tomou para
si os ideais deste povo e o dirige na busca de sua liberdade e afirmação de seus
direitos. E, como defensor da Constituição, seria um homem disposto a lutar contra
as forças inimigas para proteger os direitos de seu povo.
O poder político do imperador se sustenta, portanto, na imagem de um
governo protetor e que defende os direitos constitucionais. Todo o cerimonial e mesmo
a indumentária de D. Pedro estiveram ligados à ideia de um defensor constitucional
que possui, em suas mãos, primeiro, um poder sagrado “detentor do poder de justiça
para fazer valer os direitos e as liberdades de seu povo” e, segundo, os “direitos das
gentes” que repousam na Constituição – o direito natural.
Portanto, ocorre, nesta

concepção de poder e

soberania,

o

“entrecruzamento” dos direitos naturais dos homens e a concepção de que se
obedece a uma ordem universal estabelecida por Deus. Como defensor dos direitos
dos povos, o imperador possui a responsabilidade de cumprir a lei estabelecida pela
vontade divina e não a emanada pelo povo. Portanto, D. Pedro I teve seu poder e sua
autoridade fundamentados, por um lado, em uma razão natural consubstanciada em
uma Constituição, ainda por ser feita, e, por outro, na soberania divina296 – garantida
pela tradição e já naturalizada pela prática vigente no período colonial e no diapasão
do liberalismo em curso em Portugal.
Ao olharmos para a cultura jurídica europeia vigente naquela
contemporaneidade, após as revoluções ocorridas na América (1776) e na França
(1789), o Estado se tornou o novo centro de poder, cuja legitimidade política esteve
ligada ao princípio da vontade popular. O parlamento seria a expressão da vontade
geral, produto da vontade popular que liberava o povo do despotismo. Portanto, a
nação passa a ser expressão de um povo capaz de eleger e votar seus
representantes, mesmo que, para tanto, tenham ocorrido inúmeras lutas. Nesta
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concepção, o povo, ou seja, os membros da sociedade, possuem o poder de
estabelecer as regras de convívio social, embora, para que seja traduzida tal “vontade”
e não se expresse apenas como “desejo”, a forma considerada legítima tenha sido a
instituição do poder legislativo, onde se concentraria a capacidade de transformar tais
anseios em regras e normas, ou seja, instituir-se o Direito. A ruptura com as formas
do Direito apreendidas e divulgadas nas e pelas escolas medievais ocorre porque, se
antes as leis eram fundamentadas na “natureza das coisas”, na nova acepção, o
Direito se vincula à lei e não a outros princípios “supra legislativos”. 297 Vinculando a
representatividade e a legitimidade ao povo, mesmo que tomado como abstração,
institui-se o que passou a ser reconhecido como democracia e, para a garantia de sua
aplicação de forma equânime e de controle contra usurpadores, separam-se os
poderes em três esferas, ficando o legislativo responsável pela tradução da “vontade
geral”, sem a interdição dos demais poderes, principalmente do poder judiciário.
Ao pensarmos na formação histórico-particular do Estado Nacional
brasileiro, constituído a partir das especificidades próprias da sua gênese colonial,
vemos que a adoção da monarquia constitucional não incorporou tais princípios,
considerados essenciais para o exercício de uma democracia, fundamentada na
soberania popular, e reflete uma das questões mais caras ao discurso sobre a
instituição de um Estado liberal e representativo: a atribuição, aos considerados
membros da sociedade,298 do poder para o estabelecimento das regras de
297
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convivência social, embora, na ordem liberal, entender que a validade política desta
vontade deva ser expressa por poucos, reunidos em um parlamento.
O que Hespanha chama de “esforço de des-democratização”, são as
ideias expressas por intelectuais como Edmund Burke (1729-1797) e Benjamin
Constant (1836-18910), que possuem muitos adeptos entre a elite política e intelectual
brasileira, para os quais a tradição será mais um componente para a construção do
Direito. Para estes dois pensadores, a Constituição e o Direito também teriam como
legado a tradição, fundamentada por uma visão histórica e não efêmera, suscetível
aos rompantes revolucionários, em que a nação seria o resultado da ação de uma
geração. A nação seria um componente trans-histórico “feita de passado, presente e
de provir”.299
Os

eventos

compilados

pelos

historiadores

oitocentistas

e

o

protagonismo atribuído a D. Pedro frente aos considerados desmandos das Cortes de
Lisboa, embora argumentem de forma diferente sobre a natureza das razões para a
independência, como em Armitage e Varnhagen, possuem em comum o fato de darem
importância ao caráter da hereditariedade de D. Pedro e, ao mesmo tempo, conceber
a monarquia como a única saída possível para a construção de uma nação civilizada.
Os autores concebem a monarquia como algo natural, ligada à figura do regente que
mantém o necessário elo entre o Brasil e Portugal, constituiu a soberania do Estado e
a edificação de uma monarquia constitucional, “Systema que os Monarchas seguem,
em perfeita harmonia com os interesses do povo [...]”.300
Nesta perspectiva, o poder soberano do rei, tido como o princípio da
universalidade da Constituição e das leis e portador de uma consciência corpórea de
Estado, é o instrumento chave para a consolidação da decisão suprema, ou seja, o
“monumento jurídico” que aspira à permanência, à encarnação da estabilidade da razão
jurídica, à corporização dos consensos profundos” que “pretende resistir ao ritmo frenético
das decisões parlamentares. Temos, ao longo do século XIX, chegando mesmo ao século
XX, um pensamento jurídico que reage contra o “domínio exclusivo da criação do direito pela
vontade popular”, em que, por um lado, temos os juristas salvaguardando um monopólio sobre
o dizer do direito, mas que também incide sobre um esforço de “des-democratização” do
direito em que colaboram políticos e intelectuais. Um paradoxo, na visão do autor, pois
destina-se, para uma elite cultural, o poder constituinte que a filosofia política tinha, desde o
século XVII, entregue ao povo. “Por um lado, a filosofia política atribui à vontade dos membros
da sociedade o poder de estabelecer as regras de convivência social”, mas “essa mesma
filosofia estabelece que tais requisitos para a validade política dessa mesma vontade (...)
racional e não arbitrária, para que seja vontade e não paixão” só pode ser expressa
legitimamente por poucos. HESPANHA, Antonio Manuel. Op. Cit. pp. 351-352.
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desligamento de Portugal – mas garantindo a continuidade natural da sua existência
no Brasil. A hereditariedade, determinação natural, que converte a soberania do
Estado no corpo do monarca, segundo Hegel, criticado por Marx, é o ponto
fundamental para a ação da Providência que confiou tal tarefa ao regente, o qual, a
partir de 1822, se tornou imperador do Brasil.301
O atributo do poder universal aparece em Cayru como uma visão
abstrata sobre o Estado, sujeito que possui poder distintivo, cuja vontade efetiva e
individual conforma o poder soberano. Varnhagen, por sua vez, creditou o
delineamento da nacionalidade brasileira entre 1808 e 1820 à Dinastia de Bragança,
representada, primeiro, por D. João VI, devido às suas ações para a consolidação do
Brasil como sede da monarquia, a abertura dos portos e a elevação da colônia à
categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Depois, creditou o protagonismo da
constituição de um Estado monárquico e independente a D. Pedro I, com o “fico” e a
convocação da Assembleia Constituinte.302 Nesta perspectiva, em ambos os autores,
a soberania, considerada a essência do Estado, seria uma ideia cega e inconsciente,
uma essência autônoma que não leva em consideração os sujeitos reais que formam
a base do Estado.303
301
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Verificamos que a historiografia do século XIX constituiu um discurso
legitimador da monarquia, com o argumento de que essa era a única saída para o
desenvolvimento político do Brasil – como se o Estado a ser constituído fosse uma
entidade racional que possui um fim determinado. Pautou-se em argumentos que
apostaram na interpretação do antagonismo entre brasileiros-portugueses ou,
quando, na melhor das hipóteses, amplificaram a herança civilizatória europeia no
processo de independência.
As concepções sobre o conceito de soberania e povo que fundamentam
a ordenação do Estado no Brasil impactam diretamente nas práticas concernentes ao
judiciário neste país e nas decisões sobre a instrução pública e a abertura de uma
universidade ou de cursos de nível superior, como o Curso Jurídico, os quais entram
na pauta das discussões naquele mesmo momento, pela Assembleia Constituinte de
1823, com a instauração da primeira comissão que teve como responsabilidade
pensar o ensino nacional, em princípio, de forma a atender aos interesses do Brasil e,
principalmente, não mais atrelado a Portugal.
Contudo, o Estado, longe de ser apenas uma ideia, ou um ente
metafísico, se torna uma organização que irá equacionar os interesses comuns,
expressos em uma “vontade geral”, mas que resguarda principalmente os interesses
das elites economicamente dominantes. Possui instituições coletivas que adquirem
uma forma política e a própria assembleia constitucional envolve um dos momentos
deste equacionamento dos interesses da elite. Não nos esqueçamos ainda da
peculiaridade da formação desta elite no Brasil, formada por grandes proprietários de
terras, escravistas, que, ao longo da colonização, constituíram seu domínio, e de
portugueses vindos a partir de 1808, com a Corte, que desenvolveram ampla rede de
comércio e negócios e que enraizaram seus interesses econômicos diante da crise
que abatia Portugal nesta década. Fator que contradiz a historiografia do século XIX.
Estes, juntamente com seus negócios e finanças e, diante das pressões externas,
foram obrigados a se a ajustarem e a buscarem apoio entre as famílias rurais já
estabelecidas, fato que comprova a não existência de anticolonialismos ou
antagonismos entre portugueses e brasileiros natos.
O fenômeno, debatido por Maria Odila Leite da Silva Dias,
convencionalmente chamado por ela de “interiorização da metrópole no centro-sul da
colônia”, atenta-se para o fato de que o Brasil, neste período de intenso debate político
e definição sobre o seu futuro, viu esta elite apoiar-se na figura do Imperador

147

Constitucional, a fim de evitar a anarquia das províncias dissidentes, cujo resultado foi
uma independência sem o apelo popular/revolucionário e “a monarquia, a
continuidade da ordem existente eram as grandes preocupações dos homens que
forjaram a transição para o Império”.304
Diante do predomínio e da importância social dos comerciantes e das
alianças com os membros provenientes dos meios rurais, mantêm-se os “mecanismos
de defesa e coesão do elitismo” – característica advinda do período colonial.

305

Portanto, a tarefa da construção do Estado do Brasil, a partir da independência, foi
desempenhada por um número significativo de políticos que, ao longo do período
colonial, estiveram presentes e engajados na administração portuguesa, tributários de
seu iluminismo, cuja experiência política marcou esta geração de estadistas, que irão
contribuir com o desenvolvimento de um Estado Nacional capaz de se sobrepor aos
interesses localistas. Momento em que os conflitos aparecem, os interesses são
colocados à mesa, juntamente com as concepções sobre povo e soberania,
conciliação dos ideais conservadores e liberais, que acompanharam as decisões nas
esferas institucionais.
Podemos considerar que a Assembleia de 1823 será um destes
momentos de equacionamento de interesses políticos e de edificação deste Estado
Nacional. A Assembleia ocorreu entre o final do mês de abril e meados de novembro,
produziu um trabalho legislativo que merece atenção, pois alguns projetos debatidos,
após a sua dissolução, tiveram continuidade e se consolidaram enquanto leis. Ao todo,
foram apresentados 38 projetos de lei, destes, apenas seis foram aprovados, dada a
complexidade das discussões naquele espaço político.
Estes projetos versaram sobre a vigência da legislação que regia o Brasil
desde 1821, a forma da promulgação das leis elaboradas pela Assembleia sem a
sanção do imperador, a revogação do decreto que havia criado o Conselho de
Procuradores Gerais da Província, em 16 de janeiro de 1822, a revogação do alvará
de 30 de março de 1818, para o funcionamento das sociedades secretas, a proibição
do exercício de qualquer outro emprego ao longo da deputação, a abolição das juntas
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provisórias estabelecidas pelo decreto de 29 de setembro de 1821.306
A Assembleia foi convocada por D. Pedro I, no dia 3 de junho de 1822,
sob intensas pressões dos grupos liberais liderados pela bancada do Rio de Janeiro,
na figura de Gonçalves Ledo, o qual disseminava, pelos periódicos da época, a ideia
de que um poder legislativo deveria ser organizado e composto pelo “povo”. Era uma
estratégia que visava a organização de um espaço público capaz de fazer frente às
determinações das Cortes de Lisboa e a demonstração de que o Brasil poderia fazer
suas próprias leis. Também foi uma maneira de evitar que houvesse concentração do
poder político nas mãos dos nobres emigrados e ricos negociantes portugueses que
se alinharam à regência. Significava “[...] o poder da sociedade para elaborar as leis
que deveriam estabelecer as relações políticas e mercantis entre homens livres
[...]”.307
Mas, para além das questões conceituais em relação ao povo e à
Constituição, a questão primordial para a realização da Assembleia dizia respeito às
políticas articuladas pelas províncias – que dificultavam a adesão às Cortes de Lisboa
ou à regência de D. Pedro. Havia considerável disputa pelo controle dos mercados e
dos principais cargos públicos nas províncias, além de muitos debates e conflitos.
Províncias que, através das juntas governativas, pleiteavam autonomia para a solução
de seus problemas e organização do poder local.
Uma “pulverização da autoridade pública e do poder político” 308 que
resultava em indefinição da organização das autoridades provinciais e dos vínculos
que poderiam ser feitos com o conjunto da nação. Por isso, a convocação da
Assembleia surge em um ambiente de instabilidade ante os interesses conflitantes,
sobre a instituição de uma autoridade que fosse reconhecida e alicerçada pelo
“povo”.309
O grupo fluminense, liderado por Gonçalves Ledo e Clemente Pereira,
utilizou uma metáfora convincente para fundamentar um posicionamento de oposição
às decisões das Cortes de Lisboa, a “luta entre a colônia e a metrópole”, como se os
deputados portugueses, através da elaboração de um conjunto de leis, estivessem
apenas preocupados com a definição de uma política de recolonização e, com isso,
306
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deslocou as divergências vigentes no interior das próprias províncias.
Portanto, a convocação da Assembleia Constituinte, para o Brasil, foi a
estratégia utilizada para garantir a união das províncias ante a instabilidade da
regência. Embora divergissem sobre o grau de centralização ou descentralização do
poder político, os provinciais, que integravam o grupo fluminense, pleiteavam em
comum a libertação do mercado interno do arbítrio da legislação tradicional.
Criticavam os monopólios, os privilégios mantidos na gestão dos negócios públicos e
a riqueza nas mãos de poucos. Eram críticos das decisões das Cortes de Lisboa e
divulgavam, através dos jornais, suas interpretações sobre as leis, defendendo seus
interesses. Propugnavam-se diferentes dos outros membros do “soberano
congresso”, porém, conforme atesta Oliveira, quando se tratavam das práticas
mercantis no Rio de Janeiro e da política nesta província, atuavam com os mesmos
princípios que tanto criticavam.310
Já o grupo contrário à formação de uma Assembleia Constituinte
entendia que poderia ser um perigo para fundação de um império duradouro. Homens,
como Nogueira da Gama, José da Silva Lisboa, José Bonifácio, importantes membros
da Regência, também consideravam que as atitudes das Cortes possuíam caráter
recolonizador, mas, por outro lado, entendiam que era necessário realizar um esforço
considerável para deter a ascensão política dos liberais. Temiam que a revogação das
leis tradicionais prejudicasse seu domínio sobre os mercados e provocasse maiores
agitações por parte dos rendeiros, pequenos proprietários, artesãos, posseiros e que
tal agitação pudesse sair do controle.
Assim, passaram a negociar a representação dos Procuradores das
Juntas Governativas de São Paulo e Minas Gerais junto ao príncipe. José Bonifácio,
capitaneando a organização do Ministério da Justiça, o direcionou para garantir a
manutenção do controle do mercado interno das províncias pela Corte, de forma que
os magistrados continuassem a aplicar as leis em vigor ditadas pelas Ordenações e
pela legislação definida pelo governo de D. João VI.
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Tabela 4. Estimativa e Distribuição Populacional segundo as Províncias - 1819
Províncias
Estimativa da
Estimativa da população por condição
população em 1819
civil
Total
Livres
Escravos
Amazonas
19.350
13.310
6.040
Pará
123.901
90.901
33.000
Maranhão
200.000
66.668
133.332
Piauí
61.226
48.821
12.405
Ceará
201.170
145.731
55.439
Rio Grande do Norte
70.921
61.812
9.109
Paraíba
96.448
79.725
16.723
Pernambuco
368.465
270.832
97.633
Alagoas
111.973
42.879
69.094
Sergipe
114.996
88.783
26.213
Bahia
477.912
330.649
147.263
Minas Gerais
631.885
463.342
168.543
Espírito Santo
72.845
52.573
20.272
Rio de Janeiro e Corte
510.000
363.940
146.060
São Paulo
238.323
160.656
77.667
59.942
49.751
10.191
Paraná
Santa Catarina
44.031
34.859
9.172
Rio Grande do Sul
92.180
63.927
28.253
Mato Grosso
37.396
23.216
14.180
Goiás
63.168
36.368
26.800
Fonte: Estatísticas Históricas do Brasil: Séries Econômicas, Demográficas e Sociais de 1550 a 1988. Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2º ed, V. 3 de séries estatísticas retrospectivas. Rio de Janeiro:
IBGE, 1990.

Neste sentido, “burocratas subordinados aos ministérios do Reino e a
Justiça assumiam a incumbência de fortalecer, pela fiscalização e repressão, a
autoridade da regência”.311 Paralelamente combatia-se com violência as lutas que
espocaram em várias regiões do país, forçando a incorporação das províncias
separatistas, com o objetivo de favorecer a adesão ao imperador D. Pedro I.
É neste cenário que ocorre a convocação e a realização das eleições
provinciais, sendo que, para o estabelecimento da representação dos deputados para
a Assembleia a ser realizada no Brasil, foram utilizadas as informações do Censo de
1819, cujos dados foram compilados por José Bonifácio – que também assinou as
instruções para a eleição dos constituintes.
Conforme se observa na tabela acima, a estimativa da população de
acordo com cada província, em 1819, indicava que Minas Gerais e Rio de Janeiro
eram as mais populosas, seguidas por Bahia e Pernambuco. Curioso observar que,



Paraná aparece no Censo, dada a sua importância estratégica, pois não era uma província:
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no Maranhão, a população escrava era o dobro da população livre, o que pode ser um
indicador do grau de concentração da propriedade rural que compunha os grandes
latifúndios, assim como do pouco desenvolvimento das cidades.
Com base em tais dados, foi lavrada a Decisão de Governo nº 57, em
19 de junho de 1822, a qual fixou a regulamentação para a realização do primeiro
pleito eleitoral provincial do Brasil. Foram estipuladas: a forma das eleições, os
eleitores, o modo de proceder às eleições dos eleitores, a forma de apuração dos
votos, a quantidade de deputados por província e como procederiam os eleitores. 312
A escolha dos representantes de cada província ocorreria de forma indireta em duas
etapas. Primeiramente, nas paróquias; ou seja: nos distritos administrativos e
eclesiásticos das vilas e cidades, seriam eleitos os representantes com direito a votar
nos deputados, os chamados “eleitores de parochia”. Afirma o documento que “os
eleitores, que hão de nomear os Deputados, serão escolhidos diretamente pelo povo
de cada uma das freguesias”; depois, indicam-se os cidadãos que poderão votar
nestes eleitores: “casado, todo aquelle que tiver de 20 annos para cima sendo
solteiro”. E excluem do voto “todos aquelles que recebem salários ou soldadas (...).
Religiosos Regulares, os Estrangeiros não naturalizados e os criminosos”.313
Portanto, nesta etapa, estavam excluídos do processo eleitoral:
escravos, homens livres e mulheres que não possuíssem emprego regular e que
trabalhassem como prestadores de serviços, ou no comércio, eclesiásticos,
estrangeiros e todos aqueles que não residissem na freguesia por, pelo menos, um
ano.
A segunda etapa corresponderia à votação dos “Eleitores de Parochia”,
ou seja, deputados escolhidos a partir de uma lista de nomes de eleitores de cada
freguesia, que fossem maiores de 25 anos, “homem probo e honrado, de bom
entendimento, sem nenhuma sombra de suspeita de inimizade ao Brazil, e de decente
subsistência por emprego, ou indústria, ou bens”.
No dia a ser marcado, após a missa solene ao Espírito Santo, se formaria
a “junta paroquial” ou mesa, com o presidente, o pároco, os secretários e os
escrutinadores. A junta receberia as listas com os nomes dos Eleitores das Freguesias
312
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e apuraria os votos. Os locais escolhidos para a votação em cada província foram
denominados “Cabeças de Distrito”. Para ser um deputado, além das qualidades para
ser eleitor, o candidato deveria

ser natural do Brazil ou de qualquer parte da Monarchia Portugueza,
comtanto que tenha 12 anos de estabelecimento com a família, além dos da
sua naturalização; que reúna a maior instrução, reconhecidas virtudes,
verdadeiro patriotismo e decidido zelo pela causa do Brazil.314

O número de deputados que comporiam a Assembleia Geral Constituinte
e Legislativa do Reino do Brazil deveria atingir 100, distribuídos entre as províncias.
A distribuição das vagas para cada província pode ser vista na tabela abaixo, que
demonstra o número de cadeiras e as ocupadas. Observa-se que não se levou em
consideração o critério de proporcionalidade do contingente populacional de cada
província para a definição do número de deputados a acederem representação:

Tabela 5. Número de Cadeiras Propostas e Cadeiras Ocupadas para a
Assembleia Legislativa e Constituinte de 1823
PROVÍNCIA
Cisplatina
Rio Grande do Sul
Santa Catharina
São Paulo
Matto Grosso
Goyaz
Minas Geraes
Rio de Janeiro
Bahia
Alagoas
Pernambuco
Parayba
Rio Grande do Norte
Ceará
Piauhy
Maranhão
Pará
Espirito Santo

CADEIRAS PROPOSTAS
2
3
1
9
1
2
20
8
13
5
13
5
1
8
1
4
3
1

CADEIRAS OCUPADAS
0
4
1
9
1
1
20
8
11
4
12
4
1
7
0
0
0
1

Fonte: Tabela organizada pela autora. Informações encontradas em BRAZIL. Decisões de Governo.
Nº 57 em 19 de junho de 1822. Instruções, a que ser refere o real decreto de 3 de junho do corrente
anno que manda convocar uma Assembléia Geral Constituinte e legislativa para o Reino do Brazil. Rio
de Janeiro: Imprensa Nacional. 1887, pp. 46-47 e nos dados colhidos por LIMA, Erygeanny. Op. Cit,
pp. 44 e 45.
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Os dados acima indicam que as províncias da Cisplatina, Piauí,
Maranhão e Pará não realizaram eleições, o que pode ser atribuído às instabilidades
política e militar.315 A Bahia não completou o seu quadro de deputados devido à
ocupação de sua capital Salvador pelas tropas do General Madeira e, dos 89
deputados que poderiam tomar suas vagas, 5 não assumiram e não foram
substituídos. Também verifica-se, em comparação à tabela 1, que as províncias mais
populosas, como a Bahia, com 477.912 habitantes, possuíam 13 vagas na assembleia
legislativa, mesmo número da Província de Pernambuco, com 631.885 habitantes;
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo não tiveram números compatíveis de vagas
para as deputações relativamente à sua população, pois a primeira, com 631.885
habitantes, obteve 20 vagas, a segunda, com 510.000 habitantes, apenas 8 vagas e
a terceira, com 238.323 habitantes, ficou com nove vagas. Tais dados ilustram que
não houve critério de proporcionalidade e não existe na decisão de governo nenhuma
explicação sobre o critério de distribuição das vagas das deputações na
Assembleia.316
Em suma, o decreto que institui os critérios para as eleições em que o
povo seria o protagonista – na qualidade de eleitores que iriam nomear os deputados
“escolhidos pelo povo” –, emprega o princípio da igualdade e da vontade popular para
a constituição da representação parlamentar, mas limita-se legalmente em excluir do
processo a maioria da população residente, através da instalação de um estatuto
discriminatório, que reduz drasticamente a quantidade de “cidadãos ativos”, além de
não respeitar os critérios legalmente instituídos.
Tal momento comprova o argumento sobre a complexidade da
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sociedade brasileira, em vias de organização política, e o reconhecimento do estatuto
da liberdade, tão caro ao período, mesclado às condutas de uma elite que manteve a
sua produção pautada no sistema escravista.
Ao conceito de “povo” que se sobressai no decreto para as eleições
provinciais, agrega-se uma liberdade que sofre uma “sensível alteração” e credita –
aos considerados homens livres, termo genérico e de pouca precisão, que designa os
“homens praticamente despossuídos (agregados, moradores) e outros detentores de
algumas posses (sitiantes, vendeiros)” – a participação no jogo político. Será a
propriedade a definidora do grau da participação dos considerados “homens livres” no
processo eleitoral e, de toda forma, o exercício dos cargos executivos ou legislativos
fica a cabo daqueles que comprovam uma renda inatingível por sua maioria.317

3.3. O Povo na Assembleia de 1823: Um Protagonista Expectador

Ao retomarmos as obras oitocentistas, aqui analisadas, vemos a riqueza
de detalhes quanto às definições sobre o aparato legal erigido no Brasil, durante o
Primeiro Reinado, que se baseava em documentos oficiais da época e conversas de
bastidores com importantes membros da elite política, que, em grande parte,
estudaram na Universidade de Coimbra e receberam educação ilustrada.
Os principais temas discutidos no parlamento foram expressos em
discursos proferidos na Assembleia Constituinte de 1823, momento em que se
discutiram também as primeiras propostas relativas à abertura dos cursos jurídicos e
universidades.
As atas compiladas nos Annaes do Parlamento Brasileiro contêm as
discussões sobre a Constituição do Brasil e explicitam a complexidade das ideias a
respeito da formação do Estado Nacional e Constitucional, assim como as indefinições
sobre a organização dos poderes, sua divisão e representação. Tais indefinições
expressam as divergências das elites no concernente à defesa de seus próprios
interesses – de que resulta sua fragilidade interna para assumir o poder que
pleiteavam.
Embora a expressão “vontade geral” apareça sempre referida à
categoria “povo” e expresse até mesmo certa insatisfação pela subordinação colonial
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durante quase 300 anos, se utilizam de várias expressões extraídas do vocabulário
liberal para justificar a defesa de uma Monarquia Constitucional e mostram a intenção
de manter as estruturas de produção herdadas do passado colonial.
As narrativas expressas pelos autores do século XIX, conforme já
dissemos, reproduzem a trama de interesses sendo costurada visando a construção
de uma unidade interna, mas também vinculada à monarquia lusa que, por sua vez,
no mesmo diapasão, somou formas no entendimento de que o Brasil poderia se tornar
um império independente.318
Por outro lado, a “fratura” irreversível que formou na América uma nova
nação soberana, também fez emergir os considerados “cidadãos brasileiros”, os
quais, reunidos em Assembleia, passaram a equacionar seus interesses através da
explanação de concepções e projetos de cunho aristocrático ou democrático. Tal qual
uma reunião de indivíduos que busca a manutenção de interesses comerciais
comuns, de influência política regional e nacional, que forma uma elite, por se
distinguir da maioria da população residente devido a sua formação letrada e superior,
a Assembleia Constituinte será a forma política utilizada para a formação do código
que submeterá todos os outros códigos responsáveis pela consagração do Estado.
As várias discussões ocorridas durante a vigência da Assembleia de
1823 sobre os mais diversos assuntos – que iam, desde a definição de seu regimento,
à anistia a presos políticos, à liberdade de imprensa e de funcionamento das
sociedades secretas, às formas de sanção das leis promulgadas pelo legislativo, até
a estruturação dos poderes locais, ou seja, dos governos provinciais – atestam a
profunda falta de consenso a respeito da soberania e da representatividade entre
outros assuntos. Mas tais aspectos não foram pautados por Lisboa, Armitage e
Varnhagen, os quais se restringiram a uma narrativa que visava a confirmação do
passado justificador da monarquia presente, em que pesem as suas diferenças.
Importante entender como estes autores interpretaram a composição
política no momento considerado como fundador do Império e que se estabeleceu
logo após a aclamação e coroação de D. Pedro como Imperador Perpétuo do Brasil.
São elucidativos tais caminhos, adotados pelos autores oitocentistas para explanar a
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trama política imbricada na adoção de uma independência ligada à figura do monarca,
herdeiro de uma tradição civilizada, e constitucional.
Resulta daí a escrita de uma história comprometida com os sentidos
presentes no tempo, ou seja, são produções históricas vinculadas às características
próprias da realidade em que estão inscritas, mas, mais do que isso, expressam uma
opção ideológica, conforme veremos a seguir, analisando as discussões destacadas
pelos autores indicados e a forma como eles interpretaram a trama de interesses de
que eram também protagonistas.
A história que constroem, embora se respalde em documentação oficial,
tomadas as devidas proporções sobre as opiniões dos autores quanto à essência da
independência do Brasil, conciliou parte de um vocabulário referido

às

transformações consideradas revolucionárias dos séculos XVIII e XIX, ao mesmo
tempo em que suprimiu as tensões sociais próprias da crise do sistema colonial. A
narrativa de Varnhagen, fundamentada, por diversas vezes, nas descrições feitas por
Lisboa e Armitage, ajudou a contribuir com o ideário político sobre a nação brasileira,
cristalizando uma visão da história que perpassou os livros didáticos por várias
gerações, a qual legitima o trabalho civilizatório da colonização portuguesa na
fundamentação da emergência do Estado brasileiro, na constituição de seu povo e de
seu futuro promissor.
Legitimaram a visão institucionalizada pelos segmentos dominantes, que
idealizaram o passado na medida de suas conveniências, levando em consideração
apenas os aspectos que, traduzidos no plano da organização política do Estado,
funcionaram como instrumento de propagação das referências do sistema político
monárquico constitucional. E não só isso: naturalizou-se a ambiguidade existente na
sociedade brasileira, pela adoção de conceitos provenientes de contextos
revolucionários, mas referidos a um ambiente patriarcal, escravista e, ao mesmo
tempo, contrarrevolucionário; ou seja, os interesses particulares, de um setor com
acesso às decisões políticas, passaram para uma esfera geral, tornando a narrativa
histórica expressão apenas destes interesses.
Mas tal historiografia, aqui representada pelos três autores, contribuiu
para a constituição de uma representação sobre o passado que não estava isolada
do desenvolvimento real. Essa representação expressa e reproduz códigos e valores
que integram uma tradição política ainda a ser reconhecida no Brasil, a qual buscou
preservar os ideais monárquicos, mas travestidos de modernidade. Enquanto vetor
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político, esta história idealiza o Estado monárquico e constitucional e apresenta as
ações de deputados, imperadores, senadores, ministros; as lutas e os embates do
campo político, que isolou, da representação que se faz sobre a época, vários
aspectos que compunham aquela realidade. Fundamentada por fontes históricas
consideradas seguras, que garantiram a qualidade das informações e a sua
veracidade, essa historiografia contribuiu com a organização da vida política que
articulou a constituição da monarquia e foi responsável pela disseminação de um
conjunto de valores que reputa ao passado de uma missão civilizatória.
No plano da organização política do Estado brasileiro, a perspectiva
institucionalizada do passado foi ratificada por um vocabulário liberal, particularmente
na apropriação da palavra “povo” associada a “bem geral” e utilizada como finalidade
e justificativa de todo o aparato estamental constituído. Não apenas corrobora a
apropriação do Estado pelos mesmos segmentos que o dominavam antes da
independência, como os ajuda na divulgação de seus valores de classe como sendo
os universais, sequer mencionando as tensões sociais acirradas por contradições,
dada a concentração de renda e de poderes, a confusão entre a coisa pública e os
negócios privados e a conciliação de políticas liberais com a manutenção das
estruturas herdadas do passado colonial.
A construção desta ilusão sobre o passado, a que fazemos referência
sobre a historiografia do século XIX, está baseada em princípios do materialismo
histórico, cuja crítica à filosofia hegeliana realizada por Marx e Engels engendra toda
a análise a respeito do desenvolvimento do Estado e da sociedade civil. De acordo
com este princípio, as condições de dominação de uma determinada classe social,
que possua a riqueza como componente que fundamenta o seu poder social, possui
“sua expressão prático-idealista na forma de Estado”. O Estado é o resultado da
contradição entre o interesse particular e o coletivo que assume as “lutas em seu
interior entre a democracia, aristocracia, monarquia, a luta pelo direito de voto – etc
não são mais que formas ilusórias em geral a forma ilusória da comunidade – nas
quais são travadas as lutas reais entre as diferentes classes”.
No entanto, os historiadores analisados assumem como preceito
fundamente do Estado liberal o que ocorria na prática, mas que restringia os
fundamentos do liberalismo. Constatam que o desenvolvimento da história do Brasil
se dá a partir da existência do Estado em sua configuração monárquica e
constitucional, mas assumem o princípio da naturalidade advindo de uma prerrogativa
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tradicional, ou seja, a hereditariedade do monarca D. Pedro.
As lutas políticas ocorridas neste processo, apresentadas pelos autores,
seriam o resultado das lutas dos interesses particulares destes indivíduos que
possuem suas relações estabelecidas na sociedade civil e que, por meio da
racionalização, constituiriam um conjunto de regras universais que equacionassem
todos estes interesses. Neste sentido, o Estado se torna o sujeito da História.
Em particular, a obra escrita por José da Silva Lisboa constitui, ainda
hoje, uma valiosa fonte de informações para os historiadores, devido à farta
documentação referente às atividades políticas do Brasil durante a fase de sua
emancipação. A preocupação com a ordenação dos fatos por ordem cronológica,
todos comprovados por documentos oficiais, bem ao gosto rankiano, atesta as
afirmações sobre o protagonismo de D. Pedro no rompimento com Portugal, que o
autor considera ter sido um ato revolucionário, associando-o às revoluções burguesas
europeias. Assim como Varnhagen, o Visconde fundamenta sua argumentação
referindo-se ao descontentamento dos representantes brasileiros presentes nas
Cortes Constituintes de Lisboa ante um suposto plano de recolonização do Brasil,
descontentamento comprovado, por ele, com a apresentação dos manifestos das
províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro, a que somou os documentos
concernentes à organização da permanência do príncipe regente.
Cayru foi partícipe da Assembleia de 1823. Entra no mês de agosto,
após a retomada do território da Bahia319 pelas tropas do general Cochrane a serviço
do poderio português. A isso se soma a sua experiência adquirida com a realização
319
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de inúmeros trabalhos para o governo luso-brasileiro e, após a independência, por
sua atuação como defensor da unidade em torno da monarquia, o que o leva a ser um
grande defensor do poder moderador. Os documentos por ele compilados serão
fundamentais para a escrita de Armitage e de Varnhagen, pois trazem inúmeras
informações sobre os embates relativos às eleições provinciais.
Embora não tenha realizado uma análise detalhada das sessões da
Assembleia, ele contextualizou a feitura e a promulgação do Decreto de 3 de junho de
1822, que a convoca, com sede no Rio de Janeiro, concluindo que este foi “o primeiro
passo para a Emancipação do Brasil, e sua Separação de Portugal”. Cayru atribuiu
ao “Requerimento do Povo Fluminense” a convocação, elaborada como reação aos
“Actos Violentos do Congresso e Governo Portuguez contra o Principe Real”, D. Pedro
– que a defere. O Visconde comprova tais atos violentos apresentando a Carta de Lei
expedida pelas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa,
que consideraram o Decreto nulo. Tal fato teria provocado a irritação nos ânimos dos
fluminenses “que só virão ali inglobado, mas ressurgido, o Systema Colonial,
proscripto em todos os Estados do Continente Americano”. Ele apresenta também o
requerimento dos Procuradores Gerais para a Convocação da Assembleia Geral do
Brasil, visto que não houve “geral complacência, continuando a efervescência
popular”, acompanhado do juramento dos procuradores e dos ministros e secretários
de Estado.320
Armitage constrói um relato mais completo sobre os trabalhos da
Assembleia, iniciando com uma avaliação bem desqualificadora da capacidade dos
deputados, considerados, por ele, ignorantes e medíocres:
Maioria formava-se quase exclusivamente de Magistrados, Juizes de
Primeira Instancia, Jurisconsultos, e altas dignidades da Igreja, sendo pela
mór parte homens quinquagenários, de noções acanhadas, e inclinados á
realeza. A minoria era composta do clero subalterno, e de proprietários de
pequenas fortunas, ávidos de liberdade, mas liberdade vaga e indefinida,
que cada hum interpreta a seu modo, e guiavão-se por seus próprios
sentimento. Eram philantropos de coração; mas nem estes, nem seus
oppoentes, estavão habilitados com aptidão pratica para bem exercerem as
suas atribuições. Habitando districtos em, que a sua sciencia, relativamente
superior, os havia feito considerar como oráculos, cada hum se possuio de
idéias exageradas de sua própria importância, combinada, na maior parte,
320
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com a mais completa ignorancia da tactica usada nas Assembleias
deliberantes: exceptuando os três Andradas, que tinhão sido eleitos
Deputados, havia entre todos mui poucos indivíduos, se he que os havia,
acima da mediocridade.321

Para além das interpretações de Armitage, a riqueza do documento está
na exposição dos segmentos sociais que compuseram tal Assembleia, ou seja, a
composição dos donos do poder, também por ele denominados de elite. Ou seja,
tratava-se do alto clero, da alta magistratura, a que se somaram os afortunados
economicamente – os proprietários.
Seus comentários não deixam margem a dúvida sobre as características
éticas e morais, ou seja, explicitam que, entre as intenções e as práticas de
benemerência, de que se viam imbuídos, havia grande distanciamento. Os deputados
sequer demonstravam clareza do que significava aquilo pelo que lutavam, ou seja, a
liberdade. Na ausência de “efervedencia popular” que expressasse mobilização em
prol da constitucionalidade, as elites dominantes continuaram a conduzir o processo
histórico que se desenrolada.
Assim, o discurso de D. Pedro, que subordina a Pátria, a Nação e a
Constituição a si, é aceito por tal bancada sem grandes questionamentos, pois davalhes garantia da continuidade de seus poderes.
Como Imperador Constitucional, e mui especialmente como Defensor
Perpetuo deste Império; disse ao povo no dia 1º de Dezembro do anno
próximo passado, em que fui coroado e sagrado – que com minha espada
defenderia a Patria, a Nação, e a Constituição, se fosse digna do Brazil, e
de mim.322

Por sua explanação, observa-se que praticamente não havia
discordância quanto à supremacia do poder monárquico; contudo, deputados, como
Araujo Lima (PE), Maia (MG) e Muniz Tavares (PE), expressaram suas preocupações
quanto à possibilidade de o Imperador considerar indigna a Constituição a ser
elaborada. A este respeito, os irmãos Andrada reafirmavam a supremacia do poder
monárquico, defendiam a linguagem utilizada por D. Pedro e a construção de uma
constituição não democrática, mas monárquica.
Quando o poder da Assembleia ficou ainda mais centralizado, agora nas
mãos dos irmãos Andrada, pela composição de um “partido ministerial”, “a Assembleia
321
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no voto de graças assegurou que os seus membros, com a assistência da Divina
Providência, esperavão organizar huma Constituição, que seria ao mesmo tempo
digna da Nação Brazileira, do Imperador e deles”.323
Mas não escapou à narrativa do autor as diferenças nas posições
assumidas pelos deputados, as quais identificou como liberais, de um lado, e realistas,
de outro. Tais diferenças foram evidenciadas a partir do processo que resultou na
queda do prestígio dos Andrada na assembleia.
Uma crise aprofundada quando o deputado Moniz Tavares apresentou
um projeto de decreto que previa, em seu artigo 2º, que “aquelles, porém, cuja conduta
for suspeita, o governo fica autorizado, no espaço de trez meses, contados do dia da
publicação do presente decreto, a fazer retirar immediatamente para seu paiz”.324
Antônio Carlos de Andrada se posicionou a favor deste projeto, o que gerou entre os
deputados realistas a suspeição de que estaria em curso um golpe contra eles,
unindo-se, então com outros liberais para formarem uma liga visando fragilizar o
ministério dos Andrada.325
A “acquiescencia do Imperador”, que demitiu os irmãos no dia 17 de
323
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julho,326 substituindo-os por membros do partido realista, acalmou os ânimos, embora
tenha jogado os Andrada para a oposição. Estes passaram a fazer a defesa de seus
interesses através do periódico Tamoio. As considerações de Armitage sobre tais
matérias aponta para mais um paradoxo na posição destes políticos. As publicações
foram consideradas por Armitage como “uma publicação bem escrita, que
testemunhava a extensão e variedade dos conhecimentos literários dos Andrada; mas
os princípios livres, ou para melhor dizer, democráticos, que “advogarão, contrastavão
singularmente com aquelles se seguião durante o tempo do seu ministério”.327 Ou
seja, defendiam a liberdade conquanto não fossem eles na cúpula das decisões, mas
quando assumiram tal posto, a liberdade ficou subsumida pela defesa da monarquia.
Armitage tratou dessa questão com o Marechal Pinto da França, no mês
de setembro, quando este chegara com despachos do governo português para o
imperador,328 passando-se sua versão sobre o que ocorrera na Assembleia nos
últimos meses e sua dissolução por D. Pedro.
Para o autor, o estopim que levou ao fim os debates na constituinte teria
sido o comportamento faccioso dos Andrada, causadores de muita “afflieção”, dados
os seus conhecimentos mais hábeis e sua conduta mais destemida e sagaz, contra
membros de conhecimentos curtos, o que “poderia ter subordinado à prepoderancia
da autoridade suprema; mas nem D. Pedro, nem os seus ministros tinhão as
qualidades necessárias para lhes dar a direção”, agravadas pelas distensões
acirradas pela imprensa, decorrentes da incorporação de militares portugueses ao
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exército brasileiro.329
A seguir, o autor descreve a “noite da Agonia”, de 11 de novembro, em
que a Assembleia permaneceu em sessão permanente, depois o interrogatório do
Ministro do Império pelos deputados, a retirada dos Andrada, seguida também da de
Montezuma, todos enviados à França, e, finalmente, a emissão do decreto de
dissolução da Assembleia:
A salvação da pátria, continuava Sua Magestade mas sua proclamação, que
me esta confiada, como Defensor Perpetuo do Brasil, e que he a suprema
lei, assim exige. Tende confiança em mim, assim como eu a tenho em vos,
e vereis os nossos inimigos internos e externos suplicarem a nossa
indulgencia. União, e mais unição, Brazileiros”. Quem aderiu á nossa
sagrada causa, quem jurou a Independencia deste Império, he Brazileiro.330

A imagem pejorativa da Assembleia construída por Armitage foi
corroborada por Varnhagen – ao afirmar que as sessões em que foram apresentadas
as propostas dos deputados ocorriam com “falta de ordem” e “método”. Somou-se,
também, às afirmações de Armitage, que considerou a Assembleia como um “clube
de facciosos”.
Ao apresentar as considerações de José Bonifácio de Andrada e
explicitar a correlação de forças vigentes naquela Assembleia, Varnhagen nomeou as
tendências da seguinte forma: Corcundas, que queriam a independência, mas não a
liberdade, porque preferiam o antigo regime; Republicanos, prognósticos, que não se
conformavam com a adoção do regime monárquico constitucional; MonárquicosConstitucionais, que não queriam nem democracias e nem despotismos; Federalistas,
que não se enquadravam em nenhuma das categorias anteriores, porque defendiam
maiores poderes para as províncias.
Embora tal enquadramento não leve em consideração as mudanças
de posições ao sabor dos interesses e das circunstâncias, essas conclusões acerca
da deputação presente em 1823 ajudam na compreensão da dinâmica política que
definiu a organização política do Brasil.
Autores atuais reconhecem que ainda está para ser feito o
reconhecimento destes grupos que formaram a Assembleia constituinte,331 o que, no
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nosso entender, só ocorrerá quando se mapear a posição socioeconômica de cada
um dos deputados, ou seja, sua posição de classe, o que permitirá que se verifique
quais eram os seus reais interesses, para além das querelas e dos temores que
expressaram.
Por seu lado, Varnhagen considera que as tendências em disputa na
Assembleia se dividiram em três grupos, após a dissolução do poder dos Andradas:
os Ministeriais, que assumiram o ministério após a exoneração dos Andradas,
composto por José Joaquim Carneiro de Campos, marquês de Caravelas, de família
de origem portuguesa, proprietário de terras e rico negociante da Bahia, e pelo político
mineiro Manuel Jacinto Nogueira da Gama (Marquês de Baipendi), intelectual da área
de exatas e autor de vários livros. Os Andradistas moderados, eleitos pelo Rio de
Janeiro: Barão de Santo Amaro, conselheiro do Erário Régio e do Conselho da
Fazenda desde 1818, e Pereira da Cunha, formado em Direito pela Universidade de
Coimbra, Conselheiro da Fazenda em 1809, Desembargador e Intendente Geral da
Polícia da Corte em 1821. E os Democratas.
Na sequência, Varnhagen, novamente se apoiando nos documentos
apresentados por Armitage, destaca as divergências e tensões quanto aos critérios e
fundamentos que deveriam nortear o poder representativo, o conceito de nação e a
sua soberania. Ao se referir ao discurso de D. Pedro I na abertura da Assembleia,
salienta a reação desconfiada dos parlamentares e a defesa de Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada Machado e Silva em relação à supremacia do poder monárquico.332 A
referência ao apoio que este parlamentar dá à centralização absoluta do poder chama
a atenção, pois Antonio Carlos era um dos Andrada considerado liberal. Deputado por
São Paulo, participou das Cortes de Lisboa, mas se negara a participar da
Constituição Portuguesa e, quando da dissolução da Constituinte, em 12/11/1823,
será exilado, em Paris, com os irmãos José Bonifácio e Martim Francisco. 333
Varnhagen, assim como Armitage, destacou a importância de José
Bonifácio de Andrada e Silva e seus irmãos, este último, por ter sido importante
conselheiro de D. Pedro I no início da regência e pelo papel que desempenhou ao
longo do processo da emancipação política, por ter assumido a presidência da
Assembleia, por ter escrito suas memórias sobre a civilização dos índios, ter opinado
332
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sobre a extinção do tráfico de escravos, assim como, posteriormente, após o
encerramento da Assembleia e depois de ter voltado do exílio, por ter se transformado
em Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império.
Destaca-o como um grande articulador dos interesses do eixo
sudeste, juntamente com seus irmãos Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e
Silva, já citado, e Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Ministro da Fazenda, eleito
pelas províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, a qual assumiu como suplente após
o representante desta província ter se afastado alegando idade avançada e moléstia.
Mas, voltando à Assembleia, afastados os Andrada, ainda conforme
Varnhagen, as propostas mais significativas foram apresentadas por dez deputados,
conforme tabela abaixo:

Tabela 6. Propostas da Assembleia Constituinte de 1823 até 22 de maio
Nome do Deputado
José Antonio da Silva
Maia

Província Proposta
MG
Proclamação da Assembleia geral e legislativa aos
povos do Brasil

Antonio Martins Bastos

RS

Anistia geral a todos os que possuem erros de
opinião quanto ao sistema monárquico constitucional
no Brasil

Manoel Pinto Ribeiro
Pereira de Sampaio

ES

Perdão aos presos seguros a afiançados

Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada Machado e
Silva

SP

Nomeação de uma comissão especial para propor
medidas de salvação pública contra os emissários
de Portugal; Projeto para a abolição do conselho de
estado formado pelos procuradores gerais das
províncias

Francisco de Paula
Souza e Mello

SP

Projeto de fomento ao Tesouro Público

Antonio Gonçalves
Gomide

MG

Projeto para a organização dos governos nas
províncias e a abolição das juntas

Rodrigues de Carvalho

CE

Projeto revogando alvará contra as sociedades
secretas

Augusto Xavier de
Carvalho

Parayba
do Norte

Projetos sobre a liberdade de imprensa

Diogo Duarte Silva

SC

Projeto que declara que estão em vigor todas as leis
sobre a liberdade de imprensa

Francisco Muniz

PE

Projeto de concessão da autorização ao governo
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Tavares334

para expelir do Brasil em três meses todos os que
ele considerasse como suspeito não adeptos à
causa da independência do Brasil

FONTE: Annaes do Parlamento Brazileiro. Assembleia Constituinte 1823. Tomo I. 1874. 335

Como se pode observar, em que pesem as divisões apontadas pelos
autores, do ponto de vista do enquadramento do poder político, se mais centralizado
e autônomo ou não, as propostas indicam o seguinte: à exceção da apresentada pelo
deputado José Antonio da Silva Maia (MG), que trata da “Proclamação da Assembleia
geral e legislativa aos povos do Brasil”, aquelas favoráveis à maior participação de
segmentos da população, à liberdade de expressão e organização através de anistias,
foram as dos deputados Manoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio (ES) – ‘Anistia geral
a todos os que possuem erros de opinião quanto ao sistema monárquico
constitucional no Brasil’; Rodrigues de Carvalho (CE) – Perdão aos presos seguros a
afiançados; Augusto Xavier de Carvalho (Parayba do Norte) e Diogo Duarte Silva
(SC) – ‘revogação do alvará contra as sociedades secretas’ e maior liberdade de
imprensa.
Em contrapartida, as propostas afeitas à centralização do poder, à
fragilização das províncias e à limitação da liberdade de expressão foram
apresentadas pelos deputados Antonio Martins Bastos (RS), Francisco de Paula
Souza e Mello (SP), Antonio Gonçalves Gomide (MG) e Francisco Moniz Tavares
(PE). A proposta de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (SP)
engrossava esta última tendência, mas foi além, propondo também medidas contra os
emissários de Portugal.
Por tal quadro, deduz-se que a bancada com tendências mais liberais
era a formada por deputados majoritariamente do norte e do nordeste do país,
enquanto a mais vinculada ao poder central era a composta por representantes de
São Paulo e Minas Gerais.
Na sequência, sem mais informações, Varnhagen avançou para a
sessão de 24 de maio, relatando as queixas contra as agressões dos opositores que
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não votavam com o Ministério formado pelos irmãos, já acenando para o desfecho
provocado pela crise política no interior da assembleia que resultará na saída dos
Andrada do ministério336.
O deputado Henriques de Rezende, que tomou assento apenas em 17
de maio de 1822, pela província de Pernambuco, falou, antes de iniciarem os trabalhos
da ordem do dia, a respeito do periódico Diário do Governo e acusou o jornal de
atribuir a alcunha de desorganizadores aos deputados que falaram a favor da anistia
dos presos políticos, informando ainda que este periódico fazia a defesa do poder
ditatorial do Imperador até que a Constituição fosse publicada, assim como defendia
que sua Majestade tinha o direito exclusivo de propor outra carta. Considerou o
deputado:
Sr. Presidente trabalha-se continuadamente na sapa para dar com este
edifício em terra; procura-se abalar as idéas, e a opinião publica, minar pelos
alicerces a Constituição, e deita-la abaixo. Isto é subversivo, é contrário á
harmonia e união do Brazil, e só próprio a produzir uma completa revolução.
337

Neste debate, acrescentaram os deputados Duarte Silva (SC) e Xavier
Carvalho (Paraíba do Norte) uma indicação e um projeto de decreto sobre a liberdade
de imprensa, que geraram grande descontentamento por parte de Andrada Machado.
Contudo, foi o deputado Carneiro da Cunha (BA), em meio à discussão,
que apontou as perseguições contra os escritos de autores liberais no Rio de Janeiro
e afirmou “se há liberdade é só para se atacar o congresso e todos aquelles
deputados, que votão contra as opiniões de alguns".338
Com isso, as discussões que versaram sobre as concepções políticas
daqueles deputados e que continham elementos importantes para a compreensão da
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profundidade com que os assuntos foram debatidos, já nas primeiras sessões da
Assembleia, sequer foram mencionadas. Pelo menos três momentos podem ser
destacados como centrais sobre tais discussões, cujos assuntos ficaram inconclusos
pela falta de consenso entre seus integrantes.
Por exemplo, na quinta sessão preparatória, foi discutido o caráter
inviolável do poder do rei, devido uma polêmica gerada por Pereira da Cunha (RJ), ao
dizer que o presidente da Assembleia deveria falar logo após a fala do Imperador.
Andrada Machado imediatamente se opôs, afirmando que “um poder não julga outro
poder, mormente quando este poder é inviolável”,339 ante o que retrucou o deputado
Dias (MG) e acusou o deputado Andrada Machado de iliberal.340
A discussão sobre a revogação do Alvará de 30 de março de 1818 341,
que proibia o funcionamento das organizações secretas, o que atingia diretamente a
maçonaria – da qual D. Pedro I era um dos integrantes –, proposta por Rodrigues de
Carvalho (CE) e apoiada por Moniz Tavares (PE), Andrada e Silva (SP), Andrada
Machado (SP), Carneiro de Campos (RJ), França (RJ), Souza Mello (SP) e Carneiro
da Cunha (BA), gerou um enorme debate a respeito da doutrina da lei. Os elencados
esboçaram seus conhecimentos para comprovar o caráter brutal ou não, violável ou
não, do alvará sobre os direitos humanos em um Estado que pressupõe a liberdade
constitucional.342
Celeumas que tomaram conta de boa parte das discussões envolveram
a deputação de Navarro de Abreu, do Mato Grosso, e do Pe. Venâncio Henrique de
Rezende, da Província de Pernambuco, levaram os deputados a expor sua erudição
para defender o que ali estava em jogo: a Monarquia Constitucional e cada uma de
suas concepções sobre a divisão dos poderes.
Organizaram-se comissões de comércio, saúde pública, agricultura,
fazenda, indústria, artes, estatística e diplomacia, legislação, instrução pública, polícia,
colonização e catequização dos indígenas, marinha e guerra, política interna e
eclesiástica, visando organizar as áreas de atuação do governo e observando-se certa
339
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racionalidade na identificação das atribuições de tais esferas do poder público, como
habitação, transportes, entre outras. Ou seja, foram consideradas áreas fora da esfera
pública.
Por outro lado, das discussões sobre o regimento da Assembleia, o
tópico que despertou mais interesse foi a definição sobre o papel de seu presidente.
Ou seja, para além da “desordem” e “falta de método”, os deputados
demonstravam, na verdade, seus interesses e as diferenças existentes entre eles,
através de discursos acalorados, eivados de citações eruditas sobre o poder
constitucional.
Contendas a respeito das deputações, da anistia aos presos políticos
nas devassas no interior das províncias, alguns deles eleitos deputados, do regimento
da Assembleia, da liberdade de imprensa, das sociedades secretas, demonstram as
fórmulas adotadas pelos deputados, os embates em torno dos poderes que
configurariam a Monarquia Constitucional. Além disso, observa-se que suas posições
mudavam conforme o jogo de poderes em curso.
Os assuntos que mais suscitaram debates acalorados foram justamente
aqueles que, para serem avaliados, necessitavam ser defendidos com a apresentação
de fundamentos e conceitos. Particularmente aqueles assuntos sobre os poderes e
sobre o apoio à aclamação de D. Pedro como imperador – o que denota que tinham
plena consciência da contradição o liberalismo e o apoio à monarquia.
Temas como o regimento interno da Assembleia, a anistia aos presos
por opiniões políticas, liberdade de imprensa, deputações de senhores eleitos, mas
que estavam presos ou tiveram sua eleição contestada pela câmara provincial, foram
suficientes para dividir a Assembleia. Assim foi, por exemplo, com a proposta do
deputado Martins Bastos (RS), da concessão de anistia geral a todos os que
incorreram em “erros de opinião pelo que respeita a sagrada causa da
independência”.
Proponho que se nomeie com urgência uma commissão, especial para
redigir um decreto, pelo qual se conceda plena e completa amnistia a todos
e quaesquer que directa ou indirectamente se tenhão envolvido em opiniões
políticas, contrárias a nossa grande causa, cujo projeto deverá entrar desde
logo em discussão.343
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Tal proposta se aliava a outras, que pediam a análise da situação de
deputados eleitos e que encontravam-se presos, como Pedro José da Costa Barros,
eleito pelo Ceará, e como Pe. Venâncio Henrique de Rezende, eleito por Pernambuco,
cuja eleição fora anulada pela câmara de Olinda. No dia 10 de maio, estes dois casos
foram encaminhados à comissão de legislação e justiça, unida à comissão de
poderes, e no dia 12 foram apresentados os pareceres que reconheciam a deputação
do padre.
Contudo, Ribeiro de Andrada solicitou que fossem inseridos no processo
os papéis impressos e assinados por Venâncio, ou seja, os artigos escritos por ele e
publicados em jornais, nos quais questionava a monarquia e afirmava que talvez a
melhor forma de governo fosse a república.
Os deputados a favor de sua deputação consideravam que a Assembleia
só tinha poder de decisão sobre o seu papel dentro do poder legislativo e que,
portanto, não poderia julgar o mérito da documentação apresentada como prova de
seus crimes. Contestando, Andrada Machado levantou as seguintes questões:
pode a Assembleia julgar da legitimidade ou illegalidade do deputado eleito?
Há razões para julgarmos o deputado eleito como illegalmente eleito á vista
das suas doutrinas princípios e sentimentos? [...] Para negarmos a alguem
a elegibilidade passiva, não são suficientes illusorio o direito que o povo tem
de ser representado refugando as eleições feitas, sob pretextos fúteis. [...]
Resumindo-me, quem excluio o deputado não o podia excluir; as razões
porque o excluio, não tem pezo. Isto porém não tolhe que se ajuntem os
papeis requeridos, para que a assembléia se instrua, e decida á vista delles
em última instancia, se o deputado eleito é ou não amigo da causa do Brasil
{...}.344

Ou seja, na visão de Machado, a Câmara de Olinda não tinha poderes
para anular a eleição do padre. Entendia que tal função competia à Assembleia, cujos
deputados estavam imbuídos do poder de representação passível de proceder aquela
anulação, mediante as provas apresentadas por ele. Após inúmeros debates
acalorados, tanto pelo questionamento implícito ao poder local, quanto pela questão
da liberdade de expressão, a correlação de opiniões expressou-se da seguinte forma:
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Tabela 7. Posicionamento sobre a deputação do Pe. Venancio Henriques de
Rezende:
Deputados
Ribeiro de
Andrada

Províncias Considerações
RJ
A Assembleia pode aprovar ou desaprovar a
eleição dos deputados.

Voto
Contra

Andrada
Machado

SP

Pela Monarquia Constitucional o deputado
não poderia tomar assento.

Contra

Gama

PE ou RJ

Os escritos do padre em Pernambuco o
revelavam como inimigo da causa brasileira.

Contra

Pinheiro de
Oliveira

MG

As cartas escritas pelo padre o excluíram.

Contra

Moniz Tavares

PE

As cartas não apresentam motivo para ser
afastado da Assembleia.

A favor

Souza Mello

SP

O diploma e a câmara de Olinda não possuem
o direito de excluir a deputação.

A favor

Carneiro da
Cunha

RJ

A comissão de poderes já deu o seu parecer
e o padre não pode ser considerado inimigo
do Brasil.

A favor

Dias

MG

Nenhum argumento produzido contra o padre
foi convincente.

A favor

Alencar

CE

O padre foi injustamente caluniado.

A favor

Araujo Lima

PE

A câmara de Olinda não tem o direito de
excluir a deputação.

A favor

Pereira da
Cunha

RJ

O deputado deve entrar mesmo sem o
diploma.

A favor

FONTE: Annaes do Parlamento Brazileiro. Assembleia Cosntituinte 1823. Tomo I. 1874.

Após o intenso debate, a deputação do padre foi aprovada e a decisão
da Câmara de Olinda foi anulada.
A seguir, a Assembleia voltou sua atenção para o projeto da anistia aos
desafetos da monarquia. No dia 9 de maio, o deputado Martins Bastos (RS) propôs
novamente o seguinte projeto:
1º que se conceda plena, e completa amnistia a todos aqueles que directa
ou indirectamente se tenhão envolvido em objetos políticos, pelo que
respeita á sagrada causa da independência,. E ao systema de governo
monarchico constitucional (...)
2º Que a presente amnistia seja extensiva a todas as pessoas, contra
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quem se tenhão já começado processos, ou pronunciado sentença.345
A partir do dia 22 de maio, se destacam as opiniões do Pe. Venancio
Henriques de Rezende (PE), já tomado assento à Assembleia, quanto aos poderes
da Assembleia para deliberar sobre tal assunto. O padre entendia que sim, pois
tratava-se de concessão a presos por opiniões políticas e o poder representativo do
qual estavam investidos lhes dava tal atributo. Embora o imperador fosse o único com
direito de oferecer a anistia, dizia ele, seus poderes não podiam excluir a Assembleia.
Considerou ainda que não havia urgência na votação de tal projeto, podendo ser
adiado, já que se tratava de uma lei diferente das outras, a qual não estava limitada
aos interesses particulares, como lhe parecia no caso em questão. Entendeu que o
projeto não deveria passar da forma como estava, pois uma lei como aquela não
estava limitada apenas a casos particulares e, caso fosse concedida, teria
abrangência limitada, pois “a anistia é de absoluta necessidade quando, depois de
uma grande luta em que grandes partidos se chocarão, e forão-se ás mãos, estando
tudo já tranquilo, é preciso oppor uma carreira á geral perseguição de uma parte do
povo contra a outra”.346
Andrada Machado explicou o que se entendia por anistia: “lei que
dispensa nas consequências da commissão de actos vedados por outras leis e
distingue-se de agraciamento em não atender a pessoas dadas’; para ele, “quando se
anistia tem-se em vista a utilidade geral, quando se agracia attende-se ás
circumstancias particulares do agraciado”347. Assim, indicou como ele entendia o
papel do monarca em um sistema representativo, isto posto, considerou que,
enquanto membros de uma Assembleia constituinte, não poderiam anistiar e nem as
Assembleias ordinárias, pois em uma monarquia constitucional não se encerraria
apenas nelas o poder legislativo.
Ao fim e ao cabo, após votação nominal, conforme proposto por Muniz
Tavares, o projeto de anistia foi rejeitado, recebendo 35 votos contra e 17 votos a
favor – o que favoreceu o Ministério dos Andrada e sua liderança na Assembleia.
Além desses temas, a Assembleia opinou ainda sobre requerimentos de
presos políticos, polarizando-se entre os limites e as possibilidades de interferência
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na ordem constitucional, particularmente o poder local, tendo em vista as dificuldades
em submeter as províncias que teimavam em não reconhecer o Rio de Janeiro como
sede do poder central.
As posturas monarquistas dos irmãos Andrada eram as mais coerentes,
pois sempre opinavam contrariamente aos pareceres e projeto de lei a favor da
libertação dos presos políticos e, na qualidade de interlocutores do Imperador,
inúmeras vezes, lançaram mão da violência contra os grupos por eles considerados
sediciosos, que emergiam nas províncias, ordenando devassas, enquanto mantinham
os políticos da oposição nas cadeias, muitos dos quais sem acusação ou prova do
considerado crime e sem julgamento adequado. 348
Sobre a situação de presos políticos, inúmeros requerimentos foram
analisados pelas comissões de Legislação, Marinha e Guerra. Em diversas ocasiões,
foram debatidos os considerados crimes cometidos e as discussões relativas a estas
situações. Em certas ocasiões, deputados acusaram o judiciário de cometer
arbitrariedades e abusos na execução das leis, como atestam as palavras de Carneiro
da Cunha (Paraíba do Norte) em 3 de julho de 1823:
Pela segunda vez me resolvo levantar a voz neste augusto recinto, para falar
em favor de uns desgraçados que considero victimas da arbitrariedade dos
juízes. Desejo que os magistrados reconheção que esta assembléia há de
punir e defender a liberdade dos povos, e que nunca perde de vista a
observância das garantias do cidadão. Sr. Presidente! De que servem as
leis se ellas não são executadas! Confesso que muitas das que nos tem
regido até agora são más; mas o abuso da sua execução é mil vezes
peior.349
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Emília Viotti da Costa, ao realizar uma análise sobre José Bonifácio e a estruturação da
imagem dele como herói nacional, entende que a partir do “Fico”, chamado então para compor
o ministério de D. Pedro, Bonifácio se indispôs com os liberais, identificados pelo grupo
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autoridade de D. Pedro. Após a aclamação de D. Pedro como Imperador do Brasil, e a
disposição das tendências liberais e conservadoras sobre a forma como deveria o Imperador
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Na sequência, propõe que o governo “faça expedir sentença dos presos
da Ilha das Cobras; com a brevidade que as leis tanto recommendão aos juízes de
guardar os processos dos presos visto que consta que há muitos dias tem o dito
processo em conclusão”. A esta proposta se opôs Andrada Machado (SP), julgando
ser desnecessário falar desta matéria e alegando o caráter parcial do objeto. O debate,
mais uma vez, foi extremamente acalorado e, ao julgar a indicação de Carneiro da
Cunha (Paraíba do Norte), a matéria foi rejeitada, mantendo-se os presos políticos e
o distanciamento da Assembleia sobre tal assunto.
Tal foi o motivo apontado por Varnhagen para a demissão de Bonifácio
e de seus irmãos do Ministério, que teriam reconhecido seu desprestígio diante do
Imperador quando este realizou, por meio de portarias, a soltura de presos políticos e
a autorização do regresso a São Paulo de moradores que se achavam deportados.350
Denota-se que o autor foi muito mais indulgente com os irmãos, tendo
em vista que Armitage considerou que os Andrada foram despedidos, pelo Imperador,
do Ministério.351 Segundo outro historiador, 1861 menos conhecido, Melo Morais, a
saída dos irmãos Andrada do citado Ministério deveu-se a tais desavenças, mas,
principalmente quando estes passaram a discutir a Constituição em reuniões dos
denominados Sentinelas, ou seja, maçons liderados por eles.

A demissão dos Andradas, no dia 17 de julho, não foi devida ao espírito
faccioso dos oficiais portugueses, como dizem alguns escritores, mas sim
ao despotismo dos Andradas, ao seu orgulho descomunal, e ao que se
passou no “Apostolado”. Logo depois de apeados do poder em 17 de
julho, criaram o Periódico Tamoio, sendo o redator em chefe Antônio de
Meneses Vasconcelos de Drummond (depois conselheiro, e o nosso

Afirma Varnhagen: “Procurou José Bonifácio persuadí-lo a não levar adiante tais
resoluções; porém, reconhecendo a inutilidade de seus esforços, no fim de uma longa
conferência, se retirou e, ao chegar á casa, lhe enviou a sua demissão”. O mesmo fez Martim
Francisco, entregando, no Paço, o Ministério da Fazenda, mas sua irmã, camareira-mor D.
Maria Flora Ribeiro de Andrada, foi demitida pelo Imperador. E aponta que em Diogo Antônio
Feijó, em 1832, proferiu que o Imperador havia demitido os Andrada por conta do despotismo
praticado por eles; contudo, assevera que, ao contrário do que foi dito pelo deputado, o
Imperador não os demitiu: “concedeu-lhes a demissão que pediram”. VANHAGEN, 1938, p.
290 e 292.
351
No ministério do Império e dos Estrangeiros, houve a substituição de José Bonifacio por
Joaquim José Carneiro de Campo. No ministério da Fazenda, houve a substituição de Martim
Francisco por Manuel Jacinto Nogueira da Gama. A camareira-mor D. Maria Flora Ribeiro de
Andrada foi substituída pela Marquesa de Aguiar. VARNHAGEN. Op. Cit.
350
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mais importante diplomata) e colaboradores os Andradas.352

Mas um dos temas mais relevantes sobre a organização do poder
político e seu grau de concentração emerge quando do debate sobre as rebeliões
provinciais contra a monarquia. Tal questão aparece em Varnhagen a partir de sua
exposição sobre as discussões afeitas às Juntas Provisórias de Governo, assunto que
lhe dá ensejo demonstrar a oposição dos congressistas ao Ministério assumido pelos
irmãos Andrada.
Esta matéria tocava em um ponto importante para a construção do
Império, pois versava sobre a unidade das províncias – em guerra por não
reconhecerem o governo centralizado no Rio de Janeiro.
Na sessão do dia 27 de maio, Nogueira da Gama (RJ) ponderou que os
projetos dos governos provinciais353 deveriam ser debatidos em caráter de urgência e
que a Comissão de Constituição deveria legislar sobre tal matéria. Antonio Gonçalves
Gomide (MG) passou à palavra, declarou seu afastamento da Comissão e considerou
que, por ora, não se deliberasse sobre os governos provinciais. Henriques de
Rezende (PE) votou a favor do projeto, mas também considerou que deveria ir para
segunda discussão.
Conforme Pereira da Cunha (RJ), existiam, pelo menos, três projetos
sobre a mesma matéria, os quais necessitavam de apreciação. Sua proposta era a de
que fossem fundidos em um só, visando a boa administração do Império. Moniz
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MELO MORAIS. (1816-1882). A Independência e o Império do Brasil. OU: A
independência comprada por dous milhões de libras esterlinas e o Império do Brasil
com dous imperadores no seu reconhecimento, e cessão; seguido da história da
Constituição política do patriarcado, e da corrupção governamental, provado com
documentos autênticos. (1861). Fonte Digital. Edições do Senado Federal, Vol. 18. Brasília,
2004.
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No dia 9 de maio, Andrada Machado propôs o projeto de lei sobre a abolição das juntas
provinciais do Império do Brasil, criadas a partir do decreto das Cortes de Lisboa. No mesmo
dia, o deputado Gomide também apresentou o projeto de decreto que regulamentava os
governos provinciais, cuja discussão não obteve maiores avanços. Contudo, os dois projetos
tinham diferenças acentuadas em relação à nomeação do presidente e do conselho provincial.
Na proposta de Andrada Machado, o presidente seria nomeador pelo imperador e o conselho
deveria ser composto por 6 ou 4 membros, dependendo do tamanho da província; os
magistrados mais condecorados seriam membros natos e os demais seriam eleitos pelo
mesmo sistema em que foram eleitos os deputados de cada província. Caso algum
conselheiro abusasse da sua autoridade, este poderia ser suspenso pelo imperador. A
proposta de Gomide deixava a nomeação do presidente a cabo do poder executivo e o
conselho deveria ser eleito pelo colégio eleitoral, respeitando a pluralidade relativa dos votos.
Em cada província, haveria um comandante militar escolhido pelo executivo. Annaes do
Parlamento Brazileiro. Tomo I. Op. Cit., p. 39-40.
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Tavares (PE), por sua vez, considerou que a matéria deveria ser debatida em
uniformidade e que se encaminhasse o projeto à segunda instância. Deixou claro
também que era a favor a que se empregassem brasileiros nas províncias.
Andrada Machado realizou um discurso eloquente defendendo a
urgência do tema, a forma como deveria ser tratado, de acordo com o regimento da
Assembleia, pois se tratava da unidade do império, defendendo também que fosse
levado para a segunda discussão. Conforme ele:
O que a pluralidade de uma nação manda pelos órgãos legítimos, merece
respeito, e assentimento da nação inteira; quem não obedece á vontade de
uma nação legalmente representada é rebelde; e contra rebeldes é legítima
a applicação de força. Se o governo quando lhe resistem não sufoca no
berço a resistência, é um governo fraco, e despresível. A vontade nacional
não se deve achar opposição, uma vez que é exprimida por orgão legítimo;
ninguém tem pois o direito de resistir-nos; nós somos os canais legais;
fomos para aqui mandados para fazermos não só a constituição, que deve
reger o Brazil, mas também as leis e reformas que demandar necessidade
declarada urgente. [...] Os portugueses mandarão emissários, porque
julgam haver entre nós intriga e discórdia [...] Qual é a nação no mundo,
onde se tenha proposto nova fórma de governo, e que esteja no começo de
novas instituições ainda não consolidadas, que não veja no seu seio
descontentes, inimigos, e sementes de multíplice discórdia? Eu não sou
medroso; assaz o tenho mostrado; mas tímido que fosse, não acho razão,
não descubro motivos a temer.354

A pluralidade da nação, conforme reconhecida por Andrada, poderia
estar referida, tanto às situações socioeconômicas de cada província ou região, como
também de opiniões. Destaca-se sua clara defesa em prol da unidade nacional e do
uso de medidas drásticas para garanti-la, caso contrário, o governo se fragilizaria. Mas
suas posições não se restringem à defesa da centralização do poder; considera que
o único poder legítimo é o representado por eles mesmos e, como tal, não podem dar
espaço para qualquer manifestação de oposição ao que decidirem. Fica claro, no
discurso de Andrada, que, para ele, o poder da Constituinte ia muito além da
elaboração da lei geral que nortearia o Império: ela tinha competência também para
decidir “leis e reformas que demandar necessidade declarada urgente”. Talvez estas
e outras declarações semelhantes tenham despertado o alerta no Imperador, pois
claramente exprimem uma intenção de partilha do poder e daí o afastamento para
longe de si de seus maiores defensores, enviando-os para a Europa.
Quando ao tema dos portugueses, também deixa claro que não os
354
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considerava ameaça e que, sequer, mereceriam mais atenção do que quaisquer
outras discordâncias comuns em situações semelhantes. Como se observa, para ele,
eram muito mais perigosos os atos que poderiam levar à fragilização do Império do
que os portugueses enquanto tais.
Na sequência, Nogueira da Gama (RJ) também se pronuncia, alertando
para a necessidade de a Constituição, conforme proposta pela Comissão Constituinte,
ser publicada o mais rápido possível, particularmente para que as províncias
assumissem tal Lei, em particular aquelas que estavam “bem longe de entronizar o
despotismo”.

Não sei porque se taxa de medroso, a quem procura evitar o maior dos
males em uma nação, a guerra civil: mas tornou o ilustre Sr. Andrada
Machado a increpar-me attribuindo a medo, o que só procede de prudência.
[...] portanto torno a repetir, e a confirmar o meu voto. Em quanto não se
publicar, ao menos, o projeto da nossa lei constitucional, de que se acha
encarregada a commissão de constituição; Em quanto por ele não
convencerem não somente os habitantes desta província, mas os das outras
províncias do Império, que bem longe de entronizar o despotismo [...] gozará
o Brazil de uma liberal constituição [...] e que devem ser enviados sem
passarem a segunda discussão os projetos appresentados sobre os
governos provinciais para nella ser comtemplado este tão melindroso
objeto.355

No entanto, após as falas de Carneiro de Campos, Costa Aguiar, o
secretário França, Cavalcanti Lacerda e Andrada Machado, procedeu-se à votação
nominal, que deu ganho de causa ao seu encaminhamento para segunda discussão.
A partir daí, a tensão entre os congressistas se acentuou, o que foi
considerado por Varganhagem como evidência de uma oposição moderada aos
Andrada que integravam o Ministério, devido à mudança de posição dos deputados,
quando da votação da matéria sobre a discussão da matéria relativa aos Governos
Provinciais.

355

Annaes do Parlamento Brazileiro, loc. cit;
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Tabela 8. Resultado da votação nominal sobre a aprovação da discussão do projeto
sobre as Juntas Provinciais proposto por Andrada Machado:
Votos a Favor
Votos Contra
Fernandes Pinheiro
Senna Ribeiro
Martins Bastos
Andrada e Silva
Rodrigues Velloso
Coutto Reis
Ribeiro de Andrada
Arouche Rendon
Costa Aguiar
Andrada Machado
Pinheiro de Oliveira
Rocha
Rezende Costa
Maia
Teixeira Vasconcellos
Rocha Franco
Silveira Mendonça
Velloso Soares

Paula e Mello
Ribeiro de Rezende**
Araújo Vianna**
Gomide
Dias
Furtado de Mendonça**
França*
Nogueira da Gama
Carneiro de Campos
Ribeiro Sampaio
Andrade Lima
Fortuna
Araujo Lima*
Xavier de Carvalho*
Ferreira Nobre
Cruz Gouvêa
Carneiro da Cunha*
Alencar*
Ornellas

Teixeira de Gouvêa
Rodrigues da Costa
Barão de Santo Amaro
Pereira da Cunha
Accioli
Lopes da Gama
Caldas
Souza Mello
Henriques de Rezende
Moniz Tavares
Ferreira Barreto
* Deputados considerados por Varnhagen como uma oposição moderada;
** Deputados que já haviam manifestado oposição;
FONTE: Annaes do Parlamento Brazileiro. Assembleia Constituinte 1823. Tomo I. 1874.

O projeto de Andrada Machado, amplamente debatido, culminou com o
Decreto de 20 de outubro de 1823, que deliberou sobre o Conselho da Presidência e
as formas de governo em nível regional. Mas foram intensos os debates a respeito da
escolha do presidente do conselho provincial e das limitações de seu poder.
Outro tópico que aumentou a oposição aos Andradas que compunham
o Ministério foi a aprovação do parecer da Comissão de Constituição sobre os trâmites
burocráticos para a remessa das propostas, da Assembleia, ao imperador. Tal projeto,
conforme redigido pela Comissão, em seu artigo terceiro, afirmava que “os decretos
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da presente Assembleia serão promulgados sem preceder sanção”, 356 ou seja, não
haveria intermediação entre as propostas da Assembleia e o Imperador, excluindo-se
qualquer interferência do Ministério dos Andradas, ou qualquer outro e mais, que tudo
seria submetido à sanção do Imperador.
Na sessão do dia 25 de junho, Pereira da Cunha, Ribeiro de Andrada,
Almeida Albuquerque e Carneiro de Campos deixam claro que o artigo deveria ser
suprimido, não por se oporem à sanção do Imperador, mas porque a Assembleia era
soberana, logo, não deveriam ser submetidos a qualquer outra instância para uma
análise final. Para o primeiro, o artigo terceiro deveria ser omitido, porque

Declarar que as leis feitas nesta Assembleia como constituinte, sejão
publicadas sem proceder sancção, como estabelece este paragrafo, seria o
mesmo que dizer que fossem executadas sem alguma confirmação tomada
esta palavra em seu sentido geral; ou que ellas não sejam acompanhadas
da cominação com que devem ser ameaçados os seus infractores, a que os
publicistas chamão em sentido restricto, da sanção penal, que faz parte
essencial da lei, e sem a qual fica sendo vã a sua disposição: por taes
motivos me parece que ou se deve omittir este paragrapho, ou elle se deve
emendar, para que não sejamos increpados de pouca exactidão e mesmo
de erros commetidos na augusta tarefa de legislar que está a nosso cargo.357

Ribeiro de Andrada deixa mais claro que também se opõe à publicação
das peças sem, antes, passarem pela sanção do Imperador, pois isto lhe parecia a
ingerência de um poder sobre os outros. Conforme suas palavras:

Este projeto tem por fim dar a formula da publicação dos decretos ou leis
da Assembleia; mas inseriu nelle um artigo privativo da constituição que é
a sanção do monarca. [...] Já disse nesta assembléia, e torno a repetíl-o,
eu não considero livre uma nação pela simples divisão dos poderes; estou
persuadido que a base principal da liberdade é a harmonia, é uma tal ou
qual ingerência de um em outro poder, e esta deve conceder-se ao
monarcha nas leis anteriores á constituição assim como o poder legislativo
a tem nesta mesma epoca no poder executivo quando este se deslisa de
seus deveres. [..] Voto portanto que se suprima o artigo 3º do projeto.358

Na segunda discussão, realizada no dia 26 de junho, os votos contra o
terceiro artigo foram encabeçados por Carneiro de Campos. Após realizar um longo
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O parecer foi assinado por Pedro Araujo Lima, Antonio Carlos de Andrada Machado e
Silva, Manoel Ferreira da Camara Bittencoutr e Sá, Francisco Muniz Tavares e José Ricardo
da Costa Aguiar. Annaes do Parlamento Brasileiro, Tomo II, 1874, p. 46.
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Annaes do Parlamento Brasileiro, Tomo I, 1874, p. 123.
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discurso a respeito da monarquia constitucional e do poder de sanção do imperador,
concluiu o deputado que, por mais que fossem amplos os poderes investidos a eles
na Assembleia, eles jamais poderiam se arrogar tal responsabilidade.
Só a nação possue realmente a soberania, porque só nella reside a reunião
de todos os poderes políticos. A soberania é inalienável; a nação só delega
o exercício dos seus poderes soberanos. Ella nos delegou somente o
exercício do poder legislativo e nos encarregou de formarmos a constituição
de um governo por ella já escolhido e determinado; pois muito antes de nos
eleger seus representantes, já tinha decretado que fosse monarchicoconstitucional e representativo o governo que a devia reger. [...] A monarquia
representativa é um governo mixto, que se combina umas vezes com
elementos democráticos, outras vezes com a aristocracia e democracia
juntamente; se nos conduzíssemos somente pelas suas formas externas, e
não atendêssemos mui especialmente para os debates que exerce o chefe
da nação, e que lhe dão o caracter augusto de monarca, certamente
confundiríamos a monarchia representativa com as republicas.359

Ou seja, tratava-se de defender uma forma de governo que mantivesse
o poder monárquico, sob o manto de uma Constituição onde caibam todas as forças
dominantes: os monarquistas e os liberais. O esclarecimento final de que não se podia
confundir Constituição com república é claro. O processo de independência deveria
garantir maior poder aos que já eram donos dele, mas haveria que se cuidar para que
não se expandisse a outros, daí seu alerta sobre os limites da participação, bastavam
“alguns elementos de democracia”, pois tratava-se de uma monarquia representativa.
Isto posto, a representação deveria ficar nos limites que não minimizassem o poder
absoluto do monarca e qualquer proposta que ameaçasse tal ordem deveria ser
considerada subversiva. Andrada Machado corroborou o discurso de Campos,
rememorando a todos a forma de sanção das leis pelas Cortes de Lisboa.
Já o deputado Henriques de Rezende argumentou a favor da
manutenção do artigo, ou seja, que as decisões da Assembleia não deveriam ser
submetidas ao veto do Imperador. Observa-se que seus argumentos, se aplicados,
não só limitariam o poder real, mas iam além, inverteriam a balança, pois colocariam
os “interesses dos povos” como o fiel da balança a nortear as decisões da Assembleia.
Tenho visto que os decretos das assembléias constituintes não dependem
da sanção real, nem é possível que dependão. Sr. Presidente, porque ella é
que deve marcar os limites dos poderes: ella é que deve estabelecer as
regras de conducta dos poderes constitucionais e a parte que o chefe da
nação deve ter na factura das leis; emquanto isto não se faz, tudo está em
suas mãos, salva a monarchia constitucional. Também não posso admitir
359
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essa essencialidade da sancção imperial: nada é essencial nesta matéria,
Sr. Presidente. Tudo procede do interesse dos povos e da convivência que
eles achão em taes instituições; Viemos com plenos poderes; a constituição
e as reformas devem ser effectivas; e de nenhuma forma devem depender
da sancção Imperial os decretos da assembléia constituinte.360

Seguindo a discussão, Andrada Machado chamou atenção para a fala
de Rezende, que citou o Imperador que, como “ente methafisico”, precisava ser falado
somente em casos de extrema necessidade. Mas Rezende não se furtou ao chamado
e respondeu que o imperador era chefe do poder executivo e que, por isso, era
desnecessária a discussão sobre a sanção. E considerou que, se o imperador era um
ente metafísico, eles também eram, pois estavam reunidos como poder e não apenas
como homens.
Ainda discutiram os deputados Rodrigues de Carvalho, que concluiu que
o artigo deveria ser retirado, e França, que sugeriu a modificação do texto do artigo,
com a seguinte doutrina: “os decretos da presente Assembleia serão promulgados
logo que por ella forem sancionados.”361
Os debates sobre a sanção do imperador provocaram uma declaração
de D. Pedro, na qual ele afirmou que, se o projeto fosse aprovado, não hesitaria em
apelar ao povo para que decidisse entre ele e a Assembleia.
Mas tal posicionamento do Imperador sofreria uma mudança significativa
em meados de setembro. Por ocasião de uma nova deputação, o orador Estevão
Ribeiro de Rezende realizou a leitura das leis decretadas pela Assembleia até o
momento e, entre elas, estava uma relativa ao artigo terceiro. D. Pedro respondeu que
recebia com sumo prazer as leis que a Assembleia enviava. Voltando à interpretação
de Varnhagen, o autor considerou tais fatos como um sinal de que a Assembleia
aumentava a sua confiança em D. Pedro I, preocupado que estava em destacar o
papel dos Andrada como grandes estadistas.
Conforme demonstrado acima, tal veto à sanção final do Imperador às
decisões da Assembleia partiu do princípio de que o poder tinha a origem no povo e
que, portanto, o poder legislativo, organizado em forma de Assembleia, constituiria
juridicamente a vontade popular e deveria ser mantida a distinção dos poderes.
Ao parlamento estava sendo creditada a capacidade criar o direito, cuja
hegemonia, teoricamente, impediria o retorno do despotismo, a fim de garantir o
360
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interesse e a “felicidade” para a maioria da população. A capacidade de criar leis e
decretos pelo poder legislativo e aprová-las sem a sanção do imperador constituiria
uma “legitimidade democrática” que seria a única, fonte primeira, que exprimiria o
interesse geral, sobrepondo inclusive a “legitimidade do poder divino”, tradição
retomada no ato da aclamação de D. Pedro. 362
Contudo, para a aprovação desta concepção no parlamento brasileiro,
havia a necessidade de reconhecer o povo e sua capacidade de votar e eleger, fato
ainda não consolidado e sequer defendido nas falas dos deputados, principalmente
em relação à instrução pública, à constatação da falta de luzes sobre o império e ao
atraso em relação às demais nações.
Ao longo das discussões, as tensões entre o Imperador e a Assembleia
foram se acentuando, além das divergências internas que a fragilizavam ainda mais.
A começar pela presença do Imperador na Assembleia, ou seja, a presença das duas
autoridades representantes do poder executivo no mesmo espaço, tornando ainda
mais morosas as discussões sobre o protocolo e o cerimonial a ser adotado para a
constituição deste espaço de poder.363
Depois, as discussões sobre

o grau de autonomia e poder a ser

conferido aos governos provinciais, matéria prevista no artigo 3º do projeto de lei de
Andrada Machado, apresentado no dia 9 de maio e que rezava: “o presidente será
executor, e administrador-geral da província, será da nomeação do Imperador, e
amovível ad nutum .364
Nestes exemplos, o problema da soberania, que pautará também
outros debates, será um dos pontos que marcaram o processo constitucional dentro
do complexo quadro da formação do Estado Nacional.
Não obstante a polarização acima referida, observa-se que ambos
falam em nome de outro protagonista, qual seja, o povo. Ente que, desde a abertura
da Assembleia, perpassou o discurso de D. Pedro I e, em aparente paradoxo, o dos
deputados liberais, os quais o arrogaram quando se tratava da defesa do princípio de
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representação.
Um ente, porque sua presença física real é apenas uma vez
mencionada e por Armitage quando se refere a “hum numeroso concurso de povo em
torno do Paço da Camara dos Deputados”, em meados do mês de novembro, mesmo
momento em que um agrupamento de militares portugueses foi aceito no exército do
Brasil.
Quando Varnhagen analisa as atividades do mês de setembro,
destaca apenas a apresentação do projeto de Constituição, elaborado pela Comissão
de Constituição, composta por Antônio Carlos de Andrada Machado, José Bonifácio,
Camara, Pereira da Cunha, Araujo Lima, Costa Aguiar e Muniz Tavares.
Não faz referência a todos os outros projetos, emendas, pareceres
ocorridos entre os meses de julho e agosto, sequer menciona a entrada dos deputados
da Bahia, entre eles, Luis José de Carvalho e Mello, o futuro autor do projeto para a
abertura dos cursos jurídicos, ou a de Francisco Gomes Brandão, que adotou o
sobrenome Gê de Acayaba Montezuma,365 defensor da libertação dos escravos, ou
José da Silva Lisboa, outro historiador; os quais desempenharão papel fundamental
nos debates sobre a situação da educação no Brasil e sobre a abertura de
universidades e de um ou mais cursos jurídicos.
Passou para a posteridade apenas o posicionamento dos irmãos
Andrada, a radicalização de sua linguagem, tanto na Assembleia quanto nos jornais,
como o Tamoio e o Sentinella da Praia Grande, os quais pertenciam à família Andrada.
A fragilização dos Andrada, promovida por parte dos deputados, ganhou
eco junto ao Imperador, que os demite do Ministério, aumentou durante a tramitação
do processo de soltura dos presos político, ganhou vulto no decorrer das discussões
sobre o projeto da Constituição e chegou a seu ápice quando uniu-se, aos Andrada,
o deputado Montezuma.
Considerado o 1º. diplomata negro, o deputado Francisco Gomes
Brandão (BA), Visconde de Jequitinhonha, era formado em direito pela Universidade
de Coimbra, foi pioneiro na defesa da emancipação dos escravos e um dos
fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil (1843). Era filho de um comandante
português, que casara-se com uma mulher negra, e ao longo da luta pela
365
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independência, adotou o nome de Francisco Jê Acaiaba Montezuma, sobrenomes de
origem africana, tupi e asteca. Defensor do movimento constitucionalista e contra a
presença da bancada de portugueses no governo, pertenceu ao bloco andradista.
Quando o Imperador nomeou o inglês Lord Cochrane, Marquês do
Maranhão, e, sua esposa, dama da Imperatriz, em função das conquistas na Bahia e
no Maranhão, o jovem deputado propôs que não lhes fosse conferido o título “sem
que por lei se estabeleça a ordem e gradação dos títulos, que devem fazer a grandeza
e fidalguia da nação brasileira”,366 o que foi aprovado por meio de emenda de Antonio
Carlos Andrada Machado. Segundo tal emenda, o governo não poderia mais oferecer
títulos e distinções enquanto a Assembleia não se pronunciasse a respeito, ou seja,
limitava-se o direito do Imperador de conceder graças, o que sempre resultava em
mais apoios políticos, particularmente em momentos de contendas.
O tumulto na Capital, creditado pelas matérias distribuídas nos jornais
Tamoio e Sentinela, considerados incendiários, a manutenção da tropa para evitar a
desordem, a presença do Ministro Villela à Assembleia, que já durava 24 horas, foram
o suficiente para que D. Pedro lavrasse o decreto de dissolução.
Pouco tempo depois apareceu em um periódico intitulado Sentinela, artigos
veementes e de linguagem a mais criminosa contra os capitães da
guarnição, dizendo que pretendiam deixar fugir Luís Paulino, e que
conspiravam contra a independência, essas correspondências fala-vam-se
serem feitas por Francisco Antônio Soares, um dos mais exaltados
escrevinhadores
desse
tempo,
conhecido
pelo brasileiro
Resoluto, assinando as suas correspondências com este mesmo título...
Ficamos três dias em S. Cristóvão, e em todo este tempo a Constituinte
transformou-se em permanente, e as declamações tornaram-se
acrimoniosas, e de uma maneira assustadora. O Imperador mandou
marchar uma brigada comandada pelo Marechal Morais, com o decreto da
dissolução da Constituinte (5 de novmebro de 1823); e mais consta do
manifesto do Imperador impresso na folha A Estrela.367

Outro fator ressaltado pelos autores para o pleno desenvolvimento dos
trabalhos da Constituinte foram os constantes problemas surgidos com a deputação
de vários representantes, como ocorreu com os das províncias de Maranhão, Pará,
Sergipe e Cisplatina.
Tanto Armitage quanto Varnhagen desqualificam radicalmente a
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Idem, Tomo Sexto e último. Op. Cit, p. 111.
Doc. de Zeferino Pimentel Moreira Freire. Rio de Janeiro, 1º de setembro de 1861. Apud:
Melo Morais, A. J. de. A Independência e o Império do Brasil. (1877). E-book: Senado
Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, DF: Garamond, junho de 2004.
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competência e o nível intelectual dos integrantes da constituinte, considerando-os
incapazes para elaborar quaisquer propostas de leis e/ou decretos.
Tal desqualificação foi reproduzida pelo historiador Melo, em 1861,
entre outros. Mas, de fato, cerca de 61,9% desses deputados eram bacharéis em
Direito, formados pela Universidade de Coimbra, e, conforme se observa, a demora
na redação das proposituras deveu-se muito mais pelas divergências decorrentes da
correlação de forças políticas em curso naquele momento, as quais ocorriam
principalmente entre os congressistas, transformando o Imperador em um fiel da
balança.
O quadro abaixo nos oferece a dimensão da formação acadêmica dos
deputados eleitos, distribuídos por região. Observa-se que, no tocante à formação
acadêmica, a maioria passara pelos bancos da Universidade de Coimbra. Os clérigos,
de fato, não possuíam formação em Direito Romano e não tinham participado de
empregos

no

Estado,

portanto,

eram

inexperientes

quanto

às

questões

administrativas do Estado. Além disso, não gozavam de coesão intelectual, devido à
distância que dificultava a circulação entre os seminários existentes no Brasil. Mas,
muitos deles, possuíam ilustração baseada nos ideais revolucionários das revoluções
francesa e americana, foram alvos de devassas e figuraram como presos políticos no
combate ao absolutismo.368

Tabela 9. Formação Acadêmica dos Deputados da Assembleia Constituinte de
1823, por Região
Jurídica Ciências Militar Médica Religiosa Sem
Exatas
Formação
Centro-Sul
25
3
6
2
6
1
Norte-Nordeste
16
2
5
1
11
1
Total
41
5
11
3
17
2
Fonte: LYRA, Erygeanny M. A Celebração da Unidade: um Estudo sobre as concepções de soberania
na Assembleia Constituinte de 1823. Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2014, p. 48.369
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LYRA, Erygeanny. Op. Cit.. p. 51.
De acordo com a autora, nas províncias, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e
Bahia, a maioria de seus deputados teve formação na Universidade de Coimbra. “No centrosul destacam-se também os “coimbrãos” que entre os 52 deputados formados em Coimbra,
44 frequentaram o curso jurídico e os demais optam pelo estudo da Filosofia, Medicina e
Ciências Naturais. Ao comparar o número total de deputados eleitos no eixo Norte-Nordeste
com a soma dos deputados que possuíam formação jurídica no interior da Constituinte
poderíamos imaginar um ‘conjunto de juristas’ maior que a representação do todo o eixo
nordeste. Entretanto, se nos detivermos em cada eixo separadamente, percebemos que a
formação dos deputados do norte nordeste é mais homogênea, nota-se principalmente, a alta
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De fato, essa Assembleia, iniciada com apenas 53 deputados, passou a
aproximadamente 83 em seu decorrer e, dos membros ali presentes, havia muitos
partícipes das Cortes de Lisboa, dispostos a defender seus interesses políticos e suas
convicções quanto ao sistema político a ser adotado.370
A identificação da formação acadêmica ou do nível intelectual e das
experiências com a burocracia governamental dos integrantes da Assembleia nos
permite observar a existência de dois grupos que partilham de cultura política comum.
Primeiro, os de formação luso-brasileira, ou seja, de origem portuguesa,
ou brasileira, mas que desempenharam atividades para o Estado português antes da
independência e, graduados em Coimbra, adquiriram, através das “Luzes mitigadas
com que buscavam adaptar a Ilustração europeia às condições do meio”, informações
precisas envoltas em um ideal reformador, que, em um primeiro momento, fez com
que estes jovens estivessem muito mais identificados com a ideia da formação de um
grande Império Luso-Brasileiro do que propriamente com a ideia de separação.
Mas, dadas as circunstâncias, guardavam um liberalismo moderado que
visava a conservação da figura do rei D. Pedro I e dificultavam os debates sobre a
soberania popular.
A outra parte desse grupo era constituída pelo que se pode denominar
de “elite brasiliense”, formada majoritariamente por deputados nascidos no Brasil, que
eram abertos às ideias do pensamento francês sobre a república, ou sobre a
liberdade, a igualdade.
Ou seja, reproduziam a dualidade de posições vigentes em Portugal
durante o período de sua ilustração. Membros deste grupo tiveram destaque devido à
sua ascendência social ligada à transferência da Corte para o Rio de Janeiro,
momento em que houve incremento das atividades comerciais – o que os transformou
em grandes comerciantes ligados ao mercado externo, como já vimos neste

participação de padres, não só pelo número de eleitos mas pelas discussões dentro da
assembleia.” Idem, idem, p. 49.
370
Sobre a participação dos brasileiros nas Cortes Constituintes de Lisboa, contamos com a
importante análise realizada pela historiadora Marcia Regina Berbel, que elenca os 45
deputados eleitos nas diversas regiões do Brasil e que estiveram presentes neste momento
inédito para a configuração do Estado português e a construção da nação. Berbel realiza uma
análise a respeito dos conceitos utilizados pelos presentes em Lisboa neste momento em que
seria transferido o poder do estádio, fonte de sua soberania, do rei para a nação. BERBEL,
Marcia Regina. A Nação como Artefato: deputados do Brasil nas Cortes de Portuguesas
(1821-1822). São Paulo: HUCITEC: FAPESP, 1999.
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capítulo.371
Um outro historiador, Francisco Ignácio Homem de Mello,372 em 1863,
considerou 1823 como o ano mais importante para o Brasil, justamente porque as
primeiras palavras referentes a um sistema representativo passaram a fazer parte do
ideário político, uma vez que “todas as classes elevadas e importantes da sociedade
estavam ali representadas: o clero, a alta magistratura, a administração superior do
estado, os jurisconsultos, literatos e militares haviam sido contemplados em uma
eleição livre e expontanea”. Em nota, detalhou:
Na Assembleia constituinte havia 26 bachareis em direito e cânones, 22
desembargadores, 19 clerigos entre os quaes um bispo, e 7 militares
entre os quaes 3 marechaes de campo e 2 brigadeiros .373

Concluindo, achava que a Constituinte precisava ser compreendida
porque os projetos e leis debatidos dominavam a matéria das liberdades
constitucionais. Foi um crítico contumaz das análises de Armitage, exatamente por
este desconsiderar a qualidade dos deputados ali reunidos:
é um erro suppôr [...] que a constituinte só se acompanha de
mediocridades e de intelligencias acanhadas [...] Mas cumpre
reconhecerm que apezar do atraso político do paiz nesta época,
fazeam-se comtudo estudos severos em matéria de doutrina, e as
sciencias jurídicas [...] estavam muito em hora no paiz.374

Homem de Mello considerou, ainda, que a Assembleia, dado o momento
de instabilidade e indefinição dos poderes, precisou se ocupar, também, dos vários
ramos do serviço público e administrativo e destacou o aperfeiçoamento e a correção
dos capítulos da Constituição apresentada em 15 de setembro, por Antonio Carlos,
Silva Lisboa, Montezuma, Ferreira França, Vergueiro, Lopes da Gama, entre outros.
Para ele, a Assembleia iniciou os trabalhos de forma tranquila, sem
maioria arregimentada, oposição constituída e nem grupos. Para ele, no início, havia
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Podemos citar José da Silva Lisboa, José Bonifácio de Andrada e Silva, Manuel Ferreira
da Câmara Bittencourt e Sá, Francisco Vilela Barbosa, José Feliciano Fernandes Pinheiro,
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chama de “elite Coimbrã”. Do segundo grupo, podemos citar Joaquim Gonçalves Ledo,
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completa harmonia entre Bonifácio e o Monarca. Deteve-se a explicar o processo de
construção da Constituição, que se iniciou no dia 5 de maio, através da nomeação de
uma Comissão Especial para redigir o projeto de Constituição, da qual fizeram parte
os seguintes membros:

Tabela 10. Membros da Comissão de Constituição
SESSÃO
05/05
T. 1
p. 22

COMISSÃO
Comissão de
Constituição

DEPUTADO
LOCALIDADE
Antonio Carlos Ribeiro Andrada, relator
SP
Antônio Luiz Pereira da Cunha
RJ
Pedro Araújo Lima
PE
José Ricardo da Costa
SP
Manoel Ferreira da Camara
MG
Francisco Moniz Tavares
PE
José Bonifácio Andrada e Silva
SP
Fonte: Inventário Analítico do Arquivo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do
Brasil, 1823

Concomitantemente ao desenvolvimento da Comissão de Constituição,
continua ele, outras mais trabalharam visando dar segmento ao processo
administrativo até a definição dos poderes.375 Aqui, pode-se destacar, por exemplo,
embora ele não a cite, a Comissão de Instrução Pública, que, ao longo da Constituinte,
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Será formada a primeira comissão durante a sessão preparatória do dia 14 de abril, para
a verificação dos diplomas dos deputados. Uma formada de cinco membros, que fariam a
verificação de todos os diplomas, e outra formada de três membros, que faria a verificação
dos cinco. Além desta teremos: Comissão para o regimento Provisório, para regular os
trabalhos da assembleia; Comissão extraordinária de polícia; Comissão verificação diploma
de José da Costa Barros; Comissão de Petições; Comissão de Redação do Diário; Comissão
de Legislação; Comissão de Instrução Pública; Comissão de Polícia; Comissão de
colonização e de civilização e catequização dos indígenas do Brasil; Comissão de Comércio,
Agricultura, Industria e Artes; Comissão de Estatística e Diplomática; Comissão de Saúde
Pública; Comissão da Marinha e Guerra; Comissão de Estatística e Diplomática; Comissão
de Saúde Pública, Comissão de Política Interna; Comissão de Eclesiástica; Comissão
Especial para tratar da proposta do Imperador para a utilização do direito de represália contra
os inimigos portugueses – também conhecida como Comissão para a Lei Marcial; Comissão
Especial para a Formação da Tabela das Leis; Comissão Espacial para Conhecer da
Representação dos Oficiais da Guarnição da Corte; Comissão de Fora Nomeada para a de
Marinha e Guerra; Comissão de Fora para a de Saúde Pública; Comissão de legislação e
Justiça civil e Criminal; Comissão de Minas e Bosques; Comissão da Redação das Leis;
Comissão de Verificação de Poderes. Todas estas informações se encontram compiladas no
material organizado pelo arquivo da Câmara dos Deputados, intitulado Inventário Analítico do
Arquivo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 1823. Disponível
em:
https://arquivohistorico.camara.leg.br/atom/AC1823/sobre/Inventario_AnaliticoAcervoConstit
uinte1823.pdf
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se ateve, primeiramente, aos assuntos relativos ao desenvolvimento de um tratado de
Educação Física, Moral e Intelectual para a mocidade brasileira.376
O autor não realizou análise sobre a saída dos irmãos Andrada do
Ministério, como o fizeram Armitage e Varnhagen, apenas apontou que, no dia 17 de
julho, foram demitidos e substituídos por uma nova administração, com reputação de
ser mais moderada, passando, a política ministerial, a partir daí, por uma completa
mudança. Por exemplo, destaca ele, a portaria de 2 de agosto, expedida pelo Ministro
da Guerra, que ordenou a incorporação dos prisioneiros de guerra da Bahia ao
exército brasileiro. Este fato, diz o autor, angariou as desconfianças contra o governo
por parte da Assembleia, ao ponto de Montezuma e Antonio Carlos se verem
obrigados a contestar o parecer do Ministro. Estas, entre outras medidas consideradas
fiscalizadoras dos atos do governo, levaram à irritação flagrante que “veio infelizmente
complicar-se com as rivalidades da nacionalidade”. A partir do momento em que o
governo percebeu que havia oposição à sua política, passou a reagir contra a
Assembleia.377
Ainda segundo ele, a tropa composta, em sua maior parte, de
portugueses, assumiu uma postura arrogante e hostil à Constituinte, exigindo a
expulsão dos Andrada. Quando o governo pediu que a Assembleia se subordinasse,
emergiu a proposta de Antonio Carlos, na manhã de 11 de novembro, de a Assembleia
constituir-se de sessão permanente. Em meio a estes acontecimentos agudizados,
ocorreu a sua dissolução.
Os eventos destacados pelos autores protagonistas e intérpretes da
história da primeira Constituinte brasileira, embora sejam elucidativos, não
apresentaram, no plano do debate político, as reais intenções existentes nos debates
no tocante aos interesses econômicos e políticos imprescindíveis ao processo de
formação da nação.
O que houve, em 1823, foi a reunião de parlamentares que precisaram
dialogar na Corte sobre o conjunto de leis que deveriam conciliar os interesses de
todas as partes do Império, estruturado inicialmente com a instalação da Corte, em
1808, momento em que não havia sequer dúvidas quanto à manutenção da unidade
376

Projeto de Lei apresentado em sessão do dia 16 de junho de 1823. Dispõe sobre a
elaboração de um tratado de educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira
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entre a Metrópole e a Colônia, que beneficiou, por meio de inúmeras reformas, a
integração de todas as partes do Império, liberando os entraves vigentes no sistema
colonial.
Dado o momento, a Constituição deveria oferecer ao corpo político os
meios para a realização da administração interna das províncias, por meio de um
governo civil que estivesse longe do despotismo e que pudesse dar conta da
diversidade econômica existente, e da administração pública, a delimitação dos
poderes constitucionais e sua representação para a fundamentação da monarquia
constitucional, assim como o estabelecimento dos direitos e deveres do Estado e de
sua população.
A Assembleia Constituinte revelou as tensões existentes em torno da
questão da soberania e representação, que ficou restrita à defesa da soberania dos
deputados, enquanto representantes do povo, e de outro, a soberania do imperador,
aclamado pelo povo e primeiro representante da nação.
Os debates sobre tais assuntos cessaram a partir da dissolução, mas,
por não terem sido resolvidos, permaneceram latentes, transbordando em 1826,
quando ocorreu a abertura do legislativo. A presença dos ministros de Estado na
Assembleia, também como deputados, representou o “lado racional, objetivo, da
vontade soberana”, como nos diria Hegel.378 Mas também exaltou o arbítrio do
Imperador na nomeação destes, seus representantes, e a evidência de que cada
mudança no ministério gerou mudanças na conduta governamental.
Portanto, a noção de povo evocada pelo Imperador em seu discurso de
abertura indicou o caráter plural dos “povos” habitantes das províncias e, ao mesmo
tempo, a sua singularidade – enquanto princípio jurídico. Neste ponto, o povo que
escolheu o seu soberano e depositou nele sua confiança, a ele se submeteu,
tornando-se súdito. Este ponto, defenderam arduamente os Andrada, principalmente
Antonio Carlos, antes de sua mudança de posicionamento, visto que, em um dos
debates a respeito da soberania, ao demarcar a diferença entre povo e nação,
defendeu que o Imperador seria a razão social e, portanto, guardião dos interesses e
de seus direitos, enquanto o povo seria o corpo que obedece a razão.
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MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (1843). 3. Ed. São Paulo: Boitempo,
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Concomitantemente a esta noção de soberania, temos outra que pode
ser vista na discussão a respeito da promulgação das leis no tocante à sua sanção.
Almejaram, alguns membros parlamentares, que a Assembleia fosse considerada a
fonte de todo o poder, por ter recebido, por meio do voto do povo, a incumbência da
construção da Constituição. O fato é que, diante destas duas noções a respeito da
soberania apresentadas, o povo, entidade responsável por legitimá-las de alguma
forma, não era considerado capaz ou digno de expressar a sua própria vontade,
porque não tinha conhecimento dos negócios políticos e porque acreditava que este
se limitava pelo desconhecimento de seus direitos e pela incapacidade de os exercer.
Tais problemas eram tão evidentes que projetos sobre a educação
pautaram as discussões sobre a situação das cadeiras e escolas existentes, tratados
de educação física, moral e intelectual, abertura de universidades e, em especial, de
cursos jurídicos.
Porém, não se trata de uma educação voltada para todos, tendo em vista
a inexistência de um sistema educacional e as medidas de fomento que não atendiam,
sequer, as regiões urbanas, quanto mais a população das vilas mais afastadas de
suas capitais. Os projetos defendidos visavam uma educação pública, mas longe dos
princípios iluministas e articulada à manutenção da grande propriedade, monocultora
e escravista, constituidora de uma sociedade aristocrática.
Para tanto, nas considerações para a abertura de instituições de ensino
superior e na definição do corpo teórico para a fundamentação dos debates em torno
da instrução pública e a formação da mocidade brasileira, não se fizeram de rogados
os deputados ao mencionarem, como José Feliciano Fernandes Pinheiro, que apenas
à “uma porção escolhida da grande família brazileira”, que sofre as pressões na
Universidade de Coimbra, e seus pais “desanimados por não haver ainda no Brazil
institutos, onde prosigão e rematem seos encetados estudos”, era necessária a
criação de uma universidade e que, na faculdade de direito civil, fossem criadas as
cadeiras de Direito Púbico Constitucional e de Economia Política. No dia 14 de junho
de 1823, por meio de uma indicação, iniciam-se os debates sobre o projeto de criação
de universidades e de cursos jurídicos, que, em sua essência, não presa pela
constituição de uma instituição capaz de expressar um projeto liberal para a formação
dos cidadãos.
Existe, em sua essência, o ideal da formação do homem público, de
destacado papel social, que só pode ser creditado a uma pequena porção da
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sociedade. São retomados os princípios setecentistas, em que a universidade, aliada
ao desenvolvimento do Estado, ou seja, a ciência e a política, se une para a formação
de homens capacitados para o empreendimento nacional. Os deputados elegem a
Universidade de Coimbra como exemplo para a edificação das instituições científicas,
cujo projeto político de unificação das províncias e a adesão ao Imperador D. Pedro I
buscam a formação de uma geração de intelectuais brasileiros, cidadãos socialmente
comprometidos, que possam levar à frente os projetos políticos de superação da
antiga ordem colonial.

.

193

4. OS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL – FUNDAMENTOS DA JUDICIALIDADE
CONSERVADORA 1823-1827
Em sessão do dia 11 de maio de 1823 entre as várias comissões
constituídas destacamos a de Instrução Pública com cinco membros eleitos para
iniciarem os trabalhos.379 Em 14 de junho foi o deputado José Feliciano Fernandes
quem iniciou a discussão a respeito do que considerou como “importantíssimo ramo”
e “base sólida para um governo constitucional”, em seu pronunciamento realizou a
seguinte proposta por meio de uma indicação:
As disposições e eficácia desta assembleia, sobre o importantíssimo ramo
da instrução pública, não deixo à duvidar, de que essa base sólida de um
governo constitucional ha de ser lançada em o nosso código sagrado de
uma maneira digna das luzes do tempo, e da sabedoria dos seos
colaboradores. (...) Uma porção escolhida da grande familia brazileira, a
mocidade á quem um nobre estimulo levou á universidade de Coimbra,
geme ali debaixo dos mais duros tratamentos e opressão (...) Nessa amarga
conjuntura, voltados sempre para a pátria por quem suspirão, lembrarão-se
de constituir-me com a carta que aqui apresento; correspondendo pois,
quanto em mim cabe, á tão lisonjeira confiança, e usando o mesmo passo
das faculdades, que me permite o cap. 6º do nosso regimento interno:
ofereço a seguinte indicação Proponho que no Império do Brazil se crie o
quanto antes uma universidade pelo menos, para assento da qual parece
ser preferida a cidade de São Paulo pelas vantagens naturaes, e rasões de
conveniência geral. Que na faculdade de direito civil, que será sem dúvida
uma das que comporá a nova universidade, em vez de multiplicadas
cadeiras de direito romano, se substituirão duas, uma direito publico
constitucional, outra economia política.380

A ata do dia informa que o deputado requereu a urgência da proposta e que foi
apoiada, seguindo à segunda leitura e remetida à comissão de Instrução Pública para
que fosse convertida em Projeto de Lei.
Fernandes Pinheiro expressou a ideia de que existia a necessidade
de que no curso de Direito se estabelecesse um quadro de disciplinas que
contemplasse o direito público constitucional e a economia política. O deputado
possuía meios para realizar tal proposta pois, oriundo da Vila de Santos possuía boa
formação básica, de família nobre, foi estudante de Direito e Direito Canônico por seis
379
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anos na Universidade de Coimbra. E, como um “intelectual ilustrado”, preocupado com
a natureza dos governos e com a formação de uma mocidade voltada para a vida
pública, demonstrou um posicionamento que contemplava, em sua essência, a
formação coimbrã recebida ainda no século XVIII, em que a preocupação com a
formação do homem público conferiu as reformas do ensino português.
A comissão de instrução pública também apresentou em sessão do
dia 04 de junho a leitura de uma proposta que indicava os meios para estimular gênios
brasileiros para formar um tratado de instrução pública, como tentativa de conferir uma
organicidade à instrução nacional. Foi votada a urgência e seguiu à comissão para
que fosse elaborado em forma de decreto. Em 17 de junho de 1823 o projeto de
decreto foi lido por Pinheiro de Oliveira, relator, que previa a condecoração com a
ordem imperial do cruzeiro ao cidadão que apresentasse à assembleia o melhor
tratado de educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira. No dia 27
de julho seguiu-se a leitura do projeto e novamente a votação de sua urgência. No
que foi aprovado e ordenou-se a sua impressão.
A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil decreta:
1.
Sera reputado benemérito da pátria e como tal
condecorado com a Ordem Imperial do Cruzeiro, ou nela adiantado se já
tiver, aquele cidadão que até o fim do corrente ano apresentar à Assembleia
melhor tratado de educação Física, Moral e Intelectual para a mocidade
brasileira;
2.
Uma comissão composta de sete cidadãos de conhecida
literatura e patriotismo, nomeados pela Assembleia, decidirá qual dos
tratados oferecidos merece preferencia.
3.
Não havendo concorrência e aparecendo um só tratado,
ainda assim verificar-se-á o prêmio determinado pelo parágraf primeiro se a
comissão julgar digno.
Paço da Assembleia de 16 de junho de 1823 – Martim Francisco Ribeiro de
Andrada – Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira – Belchior Pinheiro de
Oliveira – Antpnio Gonçalves Gomide – Manoel Jacinto Nogueira da
Gama.381

Mas não havia nenhuma diretriz proposta ou uma reflexão sobre as orientações a
respeito da elaboração deste tratado. Apenas motivava-se alguém a elaborar um
tratado de educação da mocidade sem expressar os propósitos para o
desenvolvimento deste projeto.
Ao longo da assembleia de 1823 a comissão de Instrução Pública
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tratou de questões que envolviam a educação básica e o ensino superior do Brasil.
No tocante à educação básica, por meio de pareceres aceitou a memória oferecida
por Martim Francisco Ribeiro de Andrada dos Estudos dos Menores na Província de
São Paulo e recomendou aos professores e demais homens das Letras a elaboração
de compêndios elementares, com base nas memórias apresentadas, até que exista
uma adequação formal à Instrução Pública.382 Documento este elaborado entre os
anos de 1815 e 1816, recusado e reapresentado na assembleia como proposta para
a elaboração de uma educação nacional, não resultou em alguma tomada de decisão
a respeito da instrução popular e se perdeu em meio às demais discussões que
surgiram pelo atropelo em definir os caminhos para a construção do ensino superior.
Também tratou-se do ofício enviado pelo governo provisório de São
Paulo com informações e requerimento do irmão Joaquim Francisco do Livramento
sobre o Seminário da Vila de Itu e o seminário de Ilha Grande. 383 Dos requerimentos
enviados, como o de Félix Benvenutti que solicitou a avaliação de seu sistema
literário384, de Francisco Paula Simões, professor de gramática Latina, que solicitou
que seu ordenado fosse equiparado ao dos professores da província de São Paulo 385.
E da memória apresentada pelo deputado Ferreira França com os estatutos para a
Escola Médico-Cirúrgica da cidade da Bahia. 386
A respeito da educação superior a comissão de instrução pública
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manteve o debate sobre a abertura das universidades com a elaboração do projeto
de lei, juntou-se à comissão de saúde pública para tratar da diplomação dos alunos
da academia médico cirúrgica e aceitou a memória de José Bonifácio de Andrada e
Silva a respeito da organização das universidades do Brasil.

387

O que nos chama a

atenção a respeito dos trabalhos da dita comissão foi justamente a proposta para a
abertura de universidades pelas localidades brasileiras e a inauguração de cursos
jurídicos. Portanto, temos como objetivo neste capítulo, situar a discussão sobre a
criação destas universidades e a urgência em instituir no Brasil cursos de Direito,
verificar quais são as concepções postas à mesa de discussão do projeto de abertura
de universidades e dos cursos jurídicos, as intenções dos parlamentares na defesa
da abertura destas universidades em determinadas províncias, as defesas realizadas
a respeito do quadro curricular do curso jurídico e o apego à tradição coimbrã do final
dos setecentos. Consideramos problemática a ideia de adoção dos estatutos
reformados da Universidade de Coimbra, até que se façam outros, para o início do
funcionamento destes cursos no contexto da independência do Brasil, por dois
motivos: primeiro devido ao caráter da independência que assumiu o desenvolvimento
de todo um aparato político voltado para um Estado Constitucional e segundo porque
adotou-se na assembleia de 1823, a ideia de um projeto de curso jurídico cuja tradição
remonta o iluminismo de Portugal.
Também iremos realizar um levantamento das principais questões
debatidas no ano de 1826, quando houve a abertura e a instalação da primeira
legislatura da Assembleia Geral Legislativa. Os debates parlamentares se destacaram
para a elaboração de um projeto de lei que não mais visava a construção de uma
universidade no Império, mas sim cursos jurídicos. Tal empreendimento deixou de ser
uma prioridade ao Estado, devido à situação financeira que se encontrava o Brasil
devido a Confederação do Equador e os gastos com a formação das tropas militares,
os tratados desvantajosos, e no campo político, o desgaste da imagem política de D.
Pedro, que desde a dissolução da Assembleia Constituinte, governava com
exclusividade através de seu Conselho de Estado e com as câmaras provinciais.
As disputas entre o Poder Legislativo, que tecia sérias críticas ao
Poder Moderador e as formas consideradas despóticas do Imperador para governar
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o Brasil refletiram-se no debate sobre a abertura dos cursos jurídicos do Império, cujas
disciplinas e a localidade que seriam adotadas revelam os embates travados.
Consta-nos que o Primeiro Reinado, esteve marcado por uma política
constitucional, cujo arranjo institucional exigia o equacionamento que garantisse a
manutenção do território e da independência, assegurado na imagem do príncipe que
se tornou o Imperador do Brasil. As tensões e conflitos de ordem política, expressas
em 1823 e 1826, no tocante ao ordenamento normativo e a constituição do aparato
legal do Estado, produziram reflexões a respeito do despotismo praticado pelo antigo
regime português, marcas que referenciaram boa parte das discussões sobre a
abertura de cursos superiores no Brasil. Sobretudo em 1823, quando ainda existia
uma proximidade com os eventos que marcaram a independência do Brasil, e os
referenciais utilizados para as definições da Constituição partiam da legislação
portuguesa. Já em 1826, pela busca da formação de uma legítima legislação
brasileira, os referenciais utilizados pelos deputados consolidaram as críticas ao
governo Imperial, que buscava a consolidação do governo constitucional.
Em relação aos debates travados nas assembleias de 1823 e 1826
para a abertura de universidades e de cursos jurídicos, vemos que a localidade, as
disciplinas e a adoção de estatutos estrangeiros ou elaborados por parlamentares
brasileiros, serão os pontos de inflexão política. Primeiro porque ao longo de 1823,
mesmo com as críticas ao modelo universitário português prevaleceu a adoção do
modelo coimbrão para a abertura dos cursos jurídicos. Já em 1826, os debates se
aprofundaram, críticas à Universidade de Coimbra serão realizadas em função do
estabelecimento de um modelo brasileiro de instrução acadêmica de nível superior,
expresso pela vontade dos parlamentares em constituir instituições que não
carregassem a memória das instituições portuguesas.

4.1 Os Cursos Jurídicos nos debates de 1823

Como vimos ao longo dos capítulos anteriores, a convocação para
uma assembleia constituinte no Brasil, ainda quando o trabalhos das cortes de Lisboa
estavam em andamento, decorreu, internamente, em função do processo de
“interiorização” dos interesses da elite, que desde o século XVIII viu-se partícipe da
administração portuguesa, e, depois , com a chegada da corte em 1808, pode
desenvolver ampla rede comercial nas terras americanas, aproveitando-se da própria
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estrutura colonial, que juntamente com parte da classe dominante americana, não
considerou adequada as determinações das cortes vintistas. Este momento ímpar
vivenciado pelo mundo ocidental, a vinda da corte e sua instalação no Rio de Janeiro,
de forma alguma alterou o status adquirido pela monarquia portuguesa ao longo dos
setecentos, mediante as reformas ilustradas. Mas significou, para a região centro-sul
do Brasil, a transformação desta localidade no centro do mundo atlântico do Império
Português, como aponta Andrea Slemian:
No tocante à relação entre as partes do Império, a transformação do Rio de
Janeiro em Corte fez com que uma nova relação hierárquica se
estabelecesse. Em Portugal, a perda da condição de sede da monarquia,
ainda que vislumbrada como temporária, foi sentida de forma intensa. No
Brasil, o fato de a Família Real se estabelecer e elevar seu território à
condição de Reino em 1815 teve efeitos muito positivos para a região
Centro-Sul, mas em contrapartida, fez que as capitanias fossem
profundamente oneradas com a criação de uma série de impostos para a
sustentação do governo da nova sede. 388

A historiografia, em debate sobre a independência do Brasil, reiterou
que o processo de independência não está creditado ao processo iniciado em 1808.
Ao contrário, a manutenção da unidade entre as duas partes do reino, convertido em
“Poderoso Império”, teve, até onde foi possível, entre as vozes dissidentes sobre os
rumos do constitucionalismo português, apoio.
A convocação para uma assembleia constituinte no Brasil, e na
sequência a sua independência, ocorreu, fundamentalmente, quando as falas
imbricadas neste processo tenderam para uma visão mais adequada aos quadros do
liberalismo político, que, com muito cuidado e pudor, dispôs de uma ampla rede de
debates entre os membros da elite política a respeito da soberania e representação.
Neste sentido, a adesão ao “Imperador Contrato”389. Tal adesão contratual ajudou a
forjar o Brasil enquanto Estado autônomo, em que o pacto entre o Estado e o Rei
valorizou o direito natural garantido pela feitura de uma constituição.
A Assembleia de 1823, local privilegiado para a observação dos
rumos do poder e da representação política debatida em torno de projetos, não
388
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preconizou a ruptura com a lógica precedente, mas precisava dar conta, através da
elaboração de um aparato jurídico condizente, da formação de um Novo Estado
Nacional. Local em que são expressos os ideais sobre a sociedade que precisava ser
organizada, com a presença de indivíduos com formação jurídica que passaram a
constituir a realidade institucional do Brasil, inspirada em uma forma específica de
cultura jurídica, que não necessariamente precisava ser totalmente liberal. Embora
tenhamos estas definições para a formação do Estado Nacional brasileiro pela ruptura
com a unidade do Império Português e a formação de um primeiro núcleo de debate
que se debruça sobre a feitura de uma constituição escrita, há que se considerar a
problemática liberal e constitucionalista que possui implicações importantes para as
definições que se seguem desde 1820.
Podemos considerar as seguintes concepções vinculadas à filosofia
liberal que se agrega à necessidade da criação deste código, a Cosntituição, expresso
por Nuno Espinosa Gomes da Silva. Primeiro a necessidade de reação “frente à
prepotência estadual” cujo poder político vincula-se à figura do monarca absolutista a
fim de elaborar o estatuto que define as relações entre os indivíduos e a sociedade.
Por isso o entendimento da separação dos poderes e a construção de um governo
representativo, que limite a ação do poder executivo pela exaltação das assembleias
que preservam os direitos individuais. Por outro lado, existe também o apelo à
soberania popular em que o domínio do poder é exercido pela vontade do povo.
Enquanto a primeira concepção reside no princípio da liberdade, a segunda reside no
princípio de igualdade. Contudo, uma assembleia representativa, dentro do quadro do
liberalismo, carrega em si uma dimensão democrática, pois, enquanto limite do poder
executivo, se fundamenta através do poder legislativo, e este se coloca acima de todos
os demais poderes, como a expressão da vontade popular.
Será a partir de 1820 que esta dimensão do pensamento liberal irá
adentrar aos debates constitucionais que envolveram os interesses tanto dos
portugueses residentes em Portugal quanto aqueles que desenvolveram atividades
no Brasil, juntamente com os principais membros da comunidade rural enriquecida
pela exploração do trabalho escravo nas lavouras de cana, café, tabaco, algodão, nas
minas de ouro, etc. E neste ínterim ocorreu a desagregação do Império Português,
conferindo ao Brasil a experiência da autonomia política frente à metrópole lusa. O
deslocamento da soberania do rei para a nação, a fim de fazer da lei, não a expressão
da vontade do monarca, mas da vontade do conjunto dos cidadãos. Além disso,
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preocupa as autoridades a tarefa de realizar a feitura dos demais códigos,
considerados diplomas legislativos, que constituirão as matérias jurídicas que
unificarão e sistematizarão as fontes do direito.390
Um Estado, um Império americano, de grandes dimensões territoriais
e populacionais, precisava refazer o direito, a fim de torná-lo nacional, o que ocorreu
através das concepções, de caráter moderno já reconhecidas e delineadas, que
haviam superado o direito medieval e pensava o direito como um conjunto de normas
das quais fundamentalmente a lei era a primeira, acompanhada de um sistema
integrado e hierarquizado. Esta concepção esteve presente desde o século XVIII,
quando Portugal, ao consolidar um sistema unitário das fontes do direito através da
Lei da Boa Razão, reformou a Universidade de Coimbra e suas faculdades jurídicas,
que formaram os intelectuais dentro da tradição do reformismo ilustrado. Tais
figurantes, cujo berço acadêmico vincula-se à tradição coimbrã, partícipes do
processo da independência,

carregaram consigo a herança jusnaturalista e

encontravam-se no momento de consolidar uma cultura jurídica brasileira. Iniciam os
debates na assembleia constituinte em 1823 reconhecendo a necessidade de fundar
escolas de direito, contudo, já as primeiras discussões apontam para as rivalidades
existentes entre as províncias do Brasil e iniciam as disputas para a sua localização.391
O ato de refazer o direito foi constituído por meio de uma dupla tarefa
que, de um lado possui um caráter revolucionário, expresso na qualidade
constitucional, que segue em ruptura com a ordem antecedente. Neste sentido o
constitucionalismo significava liberalismo pois era visto como fruto de “um texto
jurídico-político fundamental” que tinha como objetivo garantir “as regras do exercício
do poder soberano” através da incorporação da “ideia de repartição dos poderes”.
Outra expressão do liberalismo ocorria em função da defesa da liberdade do comércio,
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defendida por interlocutores como José da Silva Lisboa, Visconde de Cayru, embora
este, como já vimos, também fosse um conservador, em termos políticos.

392

De outro lado, refazer o Direito possui um caráter ambíguo. Tal
ambiguidade fica explícita neste processo de formação do Estado, em que ideias
liberais convivem com ideias conservadoras, e o direito nacional, tensionado pelo fato
de não poder ser nem exclusivamente nacional, uma vez que tem suas raízes
herdadas de seu passado colonial, condizente com as práticas do Antigo Regime e
nem totalmente liberal-constitucional, irá conviver com “a ordem tradicional, e suportar
ainda alguns privilégios, não só pela nobreza ou pelo caráter estamental de certos
cargos, como pelo mesmo patrimonialismo que sobreviverá”.
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Tal questão também foi debatida por Wolkmer, que entendeu que o
liberalismo se tornou elemento indispensável na vida cultural brasileira do Império e
ressaltou que isso ocorreu através da complexa e ambígua conciliação com o
patrimonialismo, que permitia o favor e o clientelismo de um lado, e do outro uma
“cultura jurídico institucional formalista, retórica e ornamental”. A criação dos cursos
jurídicos e a formação de uma elite jurídica própria juntamente com a elaboração de
um arcabouço jurídico foram os fatores que contribuíram com a edificação da cultura
jurídica ao longo do século XIX no Brasil. O liberalismo se constituiu como a proposta
de progresso e modernização da sociedade, justificada pela superação do seu
passado colonial, tornou-se “a projeção das bases essenciais de organização do
Estado e de integridade da sociedade nacional”. Mas não penetra em todas as vias
dada a concepção elitista de negação da representação da vontade popular.394
E será através da prioridade dada ao ensino do direito, antes mesmo
da constituição de um sistema educacional que pudesse pensar os estudos menores
e uma hierarquização dos ciclos de instrução, isso pensando o modelo português pós
1759, que vemos homens de Estado se importarem com a ordem jurídica. Não que
não houvessem críticas em relação a isso. Elas existiram desde a primeira discussão,
embora o projeto de instrução, em nível sistemático, fosse perdido em meio às
disputas políticas. Em sessão do dia 19 de agosto de 1823, a Comissão de Instrução

392

LOPES, José Reinaldo de Lima. Op. Cit. P. 200.
Idem.
394
WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Fontes, 2000.
P. 79.
393

202

Pública apresentou o Projeto de Lei sobre a abertura de duas universidades, uma em
São Paulo e outra em Olinda e a urgência da abertura de um curso de direito:
Projeto de Lei
A Assembleia geral constituinte e legislativa do Brasil decreta
1º Haverão duas universidades, uma na cidade de São Paulo e outra na
cidade de Olinda; nas quaes ensinarão todas as sciencias e bellas letras;
2º Estatutos proprios regularão o número e ordenados dos professores, a
ordem e o arranjamento dos estudos;
3º Em tempo competente se designarão fundos precisos a ambos os
estabelecimentos;
4º Entretanto haverá desde já um curso jurídico na cidade de São Paulo para
qual o governo convocará mestres idôneos os quaes se governarão
provisoriamente pelos Estatutos da Universidade de Coimbra, com aquellas
alterações e mudanças que elles, em mesa presidida pelo Vice-Reitor,
julgarem adequadas às circunstancias e luses do seculo.395

A primeira discussão, para a avaliação da utilidade do projeto, sobre
a criação das universidades ocorreu no dia 27 e 28 de agosto de 1823. Foi debatido
por Almeida e Albuquerque (PE), França (RJ), Fernandes Pinheiro (RS), Montesuma
(BA), Carvalho e Mello (BA), Gomide (MG), Silva Lisboa (BA), Araújo Lima (PE),
Nogueira da Gama (RJ), Pereira da Cunha (RJ), Arouche Rendon (SP), Araujo Vianna
(MG).

Os deputados realizaram uma série de apontamentos ao projeto que foi

considerado urgente, porém carecia de elementos fundamentais para a sua
realização.396
A primeira crítica foi realizada por Almeida e Albuquerque que
considerou que o projeto possuía uma promessa, mas não apresentava os meios
pelos quais seriam realizados a fundação das universidades. Também foi o primeiro
395
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deputado que problematizou a localização do curso jurídico em São Paulo
perguntando sobre a razão que teve a comissão para escolher esta província como
sede.
A única cousa que parece se poderá realizar segundo o plano apresentado
é o curso jurídico em São Paulo; mas se ainda não há fundos destinados,
se ainda não há os mestres, como essa universidade ideal de São Paulo se
há de ir estudar o curso jurídico? Eu creio que a pretender-se que esta
sciencia (o que eu não supponhe, nos termos em que ella ensina) a primeira
a que deva ter attenção o governo, em nenhuma parte póde ella ensinar-se
já, com mais facilidade do que aqui na côrte, onde a concurrencia de maior
numerode jurisconsultos habilita a abertura do curso desde j; o que não
acontecerá assim em outra qualquer província. Não digo que fique sendo na
côrte que se ensinem para o futuro as faculdades jurídicas; nem sou de
opinião que a universidade se estabeleça aqui; mas sustento que só aqui é
que póde abrir-se desde já um curso jurídico, e não eu outra alguma parte.397

O deputado França, advertiu sobre a fundação de duas universidades
pois entendeu que o projeto deveria se atentar para as rendas e o estabelecimento de
instituições públicas, e por isso que seria urgente a abertura de apenas uma
universidade. Também que deveria ser aproveitado as cadeiras já existentes e as
rendas a elas destinadas, e que não seria necessário criar de uma só vez todas as
cadeiras de ensino, pois “as sciencias em razão do método se ensinam por secções,
cujos conhecimentos tem dependência um dos outros; e primeiro hão de ter exercido
umas cadeiras do que outras cujas lições dependam de conhecimentos que se
ensinem nas primeiras”. Expressão que evidencia o entendimento de França sobre o
método utilizado, e a importância ainda creditada no modelo sintético-compendiário.398
Luiz José Carvalho e Mello399, representante da Bahia, futuro
Visconde da Cachoeira, ao discursar afirmou que o projeto era de “interesse público
para a nação”,
Sr. Presidente, no projeto que se apresenta hoje a nossa discussão
estão incluídas materias de summa importância e do maior interesse
público. Depois de proporem seus illustres autores, um programa para
se obter um plano de educação e instrução pública, no qual se
estabeleção princípios e regras afim de conseguir, que por ensino
regular, e como os degraus possao os mancebos brasileiros adquirir
397
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os conhecimentos necessarios e uteis (...). Não é necessario dizer a
necessidade em que estamos de taes estabelecimentos: não os
temos, e até agora era preciso aos nossos concidadãos atravessar os
mares, e à custa de despezas e outros sacrifícios ir aprender á
universidade de Coimbra. 400

Durante seu discurso, Carvalho e Mello defendeu que, no Brasil
como não existem universidades, se abra ao menos um curso jurídico devido à
necessidade que o Estado tem de “homens letrados e hábeis advogados, magistrados
e diplomatas”, mesmo que ainda não se tenha um plano que trate dos estudos
menores para que “possão aprender os mancebos que pela fôrma actual dos estudos
estiverem em circumstancias de dedicarem-se aos maiores”.
Quando nos empreendemos o grande e magnífico estabelecimento e
consolidação deste Império, que fará época assignalada na história
dos grandes acontecimentos políticos, não nos devemos esquecer de
lançar logo os alicerces da sua prosperidade futura, instituindo este
monumento indelével de sabedoria do qual sairão homens abalisados
nas sciencias para encherem os lugares e empregos do Estado.
Ninguem ignora quão necessários são, não só para encherem os
lugares de advogados e magistrados, mas também para os de
diplomacia. Todos sabem, que para estes empregos é mister ter
grande cópia de estudos de direito natural, público e das gentes, de
política, e economia política; e os homens que se destinão para
semelhante carreira na europa vão por via de regra estuda-las ás
universidades. 401

Ponderou que as cidades de São Paulo e Olinda estão aptas para receberem os
cursos devido ao

clima sadio, abundantes viveres, vizinhas a portos commodos, e por isso
acessíveis por jornadas de mar e terra; e ainda que pareça, que pela grande
extenção deste paiz ficão para algumas províncias em grandes distãncias,
contudo, no estado atual não podem nem devem estabelecer mais, porque
nem a povoação é tanta, que exija maior numero de universidades, nem a
falta de mestres e de cabedais para as suas despesas permite maior
número. Muito custará provê-las de mestres, sábios e abalisados, e
determinar a sufficiente renda para a sua manutenção. [..]

Porém reconhece que no Rio de Janeiro, devido à presença das autoridades do
Império e a existência de vários cursos em nível superior, o projeto para a constituição
400
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de uma universidade seria viável, ainda que posteriormente se abrisse outras
universidades pelo território.
Sendo de acordo com os ditos honrados collegas sobre os estabelecimentos
expostos, não convenho em que este curso jurídico se vá estabelecer na
cidade de São Paulo, parecendo-me antes acertado que seja nesta côrte.
São principalmente duas rasões, que me levão a esta opinião: é primeira é
de que prosperarão muito melhor aqui os estudos, pela presença do
governo, cuja inspeção muito pode aproveitar [...] A Segunda, e por ventura
mais poderosa, é que havendo nesta côrte um curso philosofico e
matemático,e outro médico-cirurgico, e havendo aulas de theologia no
seminário, faltava para completar uma universidade o curso jurídico. Creado
nesta Capital , e nomeando-se um como diretor comum de todos estes
estabelecimentos litterarios, é já uma universidade para ir substituindo,
emquanto as duas creadas não se põem em exercício.402

Carvalho e Mello ainda citou os ingleses, alemães e os franceses.
Afirmou que os homens destas nações estudam em universidades e que os jovens
alunos da Universidade de Coimbra são sobrecarregados de “profunda erudição”, pois
realizam os estudos do Direito Natural, Público e das Gentes. E que os jovens
estudantes do Brasil, além destas disciplinas, também precisariam receber formação
nas cadeiras de Política, Economia Política e Direito Marítimo, a fim de poderem
defender os interesses e os direitos do Brasil e elaborarem negociações “firmadas
sobre o recíprocos direitos e utilidades das ações”. Salientou que, na falta de um
regimento próprio, o curso deveria ser regido pelos estatutos da Universidade de
Coimbra, realizou uma breve contextualização das reformas de 1772 que erigiram os
novos estatutos e por fim argumentou que o curso jurídico deveria ser instalado na
corte por ali já existirem outros cursos superiores. 403
Outra questão levantada pelos deputados foi a distância dos estudos
na Universidade de Coimbra. Fernandes Pinheiro defendeu a sanção do decreto a fim
de “conseguirmos em breve uma difusão de luzes e conhecimentos uteis, e, portanto,
“melhor civilização e melhores costumes” e considerou que a abertura de um curso
jurídico seria de extrema necessidade “para os empregos da ordem judiciária” e
porque estes estudos teriam a função de “ensinar os homens o seu direito e a norma
de seus deveres. ” 404 Também realizou menção ao artigo 4º do projeto a respeito das
disciplinas de Direito Público Constitucional e Economia Política uma vez que a
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primeira seria importante para o sistema representativo adotado considerando que a
“sciencia da divisão o da balança dos poderes é inteiramente nova” e à segunda pois
“todos devem saber como as riquezas são produzidas, distribuídas e consumidas na
sociedade”. 405
Chamou a atenção o fato de haver preocupação com os cursos de
nível superior, ao invés da aprovação da abertura de colégios para os estudos
menores. Montesuma, realizou uma crítica aprofundada em que apresentou a
urgência da instalação de colégios, “antes dous, quatro, ou seis collegios do que duas
universidades”.
Tem-se falado muito do atraso da educação primaria da mocidade, da falta
de mestres, e de outras muitas cousas que tendem a mostrar que ainda não
podemos ter duas universidades; pois se a nação ainda não esta preparada,
se ainda as rendas publicas não estão tão florescentes que possam
sustentar duas universidades que necessitão grandes sommas não so para
a sustentação dos mestres, mas para muitas outras muitas cousas, como
são livrarias, musêos, instrumentos etc. que tudo custa grande cabedal,
como se assenta que as devemos estabelecer? 406

Também realizou crítica ao projeto por se referir à São Paulo, “não sei porque aqui
sempre se anda com São Paulo para cá, e S. Paulo para lá, em nada aqui se fala que
não venha São Paulo”. Indagou a comissão sobre como fariam os alunos das
províncias do Maranhão, do Pará para chegarem até São Paulo, e que para atender
a necessidade da criação de cursos para a formação de homens para os empregos
da ordem judiciária, estes deveriam ser instalados no centro do Império.
O collegio deve estabelecer-se no local que offerecer as melhores
commodidades ao maior numero dos nossos concidadãos, e por isso
nenhum outro lugar é mais adequado do que a província da Bahia. Voto pois
que o projeto volte a commissão, e que a commissão o reforme segundo as
idéias expendidas. 407

O deputado Almeida e Albuquerque defendeu o estabelecimento da
universidade em São Paulo, como a única coisa positiva apresentada pela comissão,
e que o projeto deveria retornar para que fossem propostos os meios para a instalação
de duas ou mais universidades. E o membro da comissão de instrução publica,
Antonio Gonçalves Gomide, apresentou a sua defesa para a abertura dos cursos
405
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jurídicos. Segundo o deputado “todas as virtudes cívicas e moraes das nações se
desenvolvem na razão de suas luzes”.408
Nada de bom e de grande se não por acaso pode esperar da índole,
instincto, propensão natural, boas intenções, etc., faltando
conhecimentos; e a barbaria dos séculos ghoticos, e dos
subsequentes antes da restauração da filosofia, prova
exuberantemente esta asserção. Todos os atos humanos são
decisões da vontade, e esta se decide depois de combinações,
reflexões, e raciocínios seguidos: como se poderão pois esperar
acções ilustres e virtuosas, deduzidos de juízos falsos, e de princípios
errados? Eis por que a comissão, da qual tenho a honra de ser
membro, julgou ser urgente a creação de universidades. Uma
universidade é como um armazém de conhecimentos, donde cada um
tira os próprios ao estado e a carreira á que se destina. Um paiz, (...)
avança tanto mais rapidamente em riqueza, população, e poder,
quanto as classes iluminadas, as profissões liberais, e as artes
occupão maior departamento na sua distribuição. É portanto
indispensável, e de urgente necessidade o estabelecimento de
universidades.409

E por aditamento acrescentou ao projeto que deveria ser aberta uma universidade em
Minas Gerais, em Vila Nova da Rainha de Caeté. Araújo Lima, seguindo a contenda
da localidade do curso realizou proposta de emenda ao projeto para que fossem
criados nas cidades de Olinda e São Paulo os cursos jurídicos e filosóficos.
Por fim, nesta primeira etapa de discussões sobre a utilidade do
projeto apresentaram Silva Lisboa e Nogueira da Gama suas considerações. O
primeiro declarou que a universidade deveria ser erigida na corte e que a abertura de
um curso jurídico em São Paulo evidencia “obvia parcialidade”. Na corte entendeu que
já havia quase uma universidade pois
Vê-se o edifício levantado, bem que ainda em miniatura, com aulas das
sciencias maiores, da academia da marinha, medicina, com biblioteca e
typografia publica, jardim botanico, e de plantas exoticas, e museu. Nos
conventos e no seminario do bispo diocesano se ensinão theologia,
instituições canonicas etc.; só faltão os estudos de direito para um curso
jurídico, que o tesouro póde pagar sem grave encargo. Eis pois uma
universidade quasi formada. 410

E justificou que o imperador “honrando com sua presença as aulas e os actos dos
exames na universidade, não só excitará a energia dos jovens, mas também terá a
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opportunidade de conhecer os mais distintos candidatos para as magistraturas, ou
mais repartições.”411
Gama reiterou a defesa da criação da universidade na corte pois,
Além das aulas de primeiras letras temos as de grammatica latina, de
theorica, de philosophia racional e moral, de grego, de francez, de inglez, e
de desenho; temos academia militar e outra de marinha em que se ensinão
todos os ramos das mathematicas puras e das suas aplicações á arte da
guerra e da marinha; temos aulas de zoologia, mineralogia, botânica, física
e chimica: temos uma academia medico-cirurgica e hospitaes para os
exercicios praticos: temos uma muito importante livraria publica, alem das
dos particulares e dos regulares, temos um rico muzeu, em que encontrão
os produtos dos três reinos da natureza e uma importantissima colleção de
modellos de maquinas; temos instrumentos astronomicos e por
consequência a possibilidade de fazerem como já se fazem observações
astronomicas: temos um bom gabinete de maquinas físicas e uma colleção
de minerais arranjados pelo systema de Wener, temos aulas de moral, de
theologia e de direito canônico nos colégios dos regulares e dos episcopais,
que nos falta portanto? Falta-nos sómente um curso jurídico em que se
ensine a indispensável sciencia da legislação e, geral e e, particular,
adicionando-se-lhe as tão necessárias cadeiras de economia politica, de
estatística, de diplomacia e de agricultura.412

Ao apresentar esta lista de cursos e cadeiras já existentes, advertiu o deputado que
em nenhuma outra parte do império havia tamanha estrutura para iniciar o
desenvolvimento de uma universidade. E que o projeto deveria decretar que sejam
estabelecidas universidades quantas forem necessários, e que seu o número e local
não deveria ser considerado urgente neste momento.
No dia 28 de agosto deu-se continuidade aos debates com Silva
Lisboa que reiterou a questão das disciplinas de Direito Romano. Para o deputado, os
jurisconsultos da Inglaterra e da França não deixam de consultar as “Pandectas”,
consideradas fundamentais para o Direito Civil. Também reiterou a problemática da
localidade, utilizando-se do argumento sobre a pronúncia, a fim de justificar sua
preferencia pelo estabelecimento da universidade na corte, já que em São Paulo a
mocidade do Brasil “contrahiria pronúncia mui desagradável”, e apoiou o argumento
de Montesuma, de que uma universidade deveria ser erigida na Bahia “por ser a
primeiras metrópole do Brasil, e a que, depois desta corte, tem mais estudos”.
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Neste dia foram apresentadas por Pereira da Cunha, uma emenda
que propugnava a abertura de duas universidades, uma no Maranhão e outra na
Bahia, um colégio de ciências naturais em São Paulo e em Mariana, em Minas Gerais,
e um colégio da faculdade de Leis e Filosofia em Olinda. Preconizava primeiro a
fundação da universidade na Bahia, que teria como norma os estatutos da
universidade de Coimbra, com a liberdade de promover modificações e alterações
necessárias a serem julgadas pelas congregações presididas pelo inspetor ou reitor
da universidade, nomeado pelo governo.
Arouche Rendon também apresentou a emenda, em concordância
com Lima, de que na universidade já se tenha as faculdades de jurisprudência e
filosofia, e analisando o próprio projeto de lei apresentado pela comissão de instrução
pública atenta-se para definir que as rendas das universidades seriam provenientes
do pagamento das matrículas anuais pelos estudantes e dos rendimentos do subsídio
literário às universidades da Bahia e Olinda, localizadas ao norte, e do Espírito Santo
para o sul. E que através de uma subscrição voluntária em todo o império e na
proporção de cada província formaria-se os capitais produtivos a serem arrecadados
através do Banco Nacional.
Diante da quantidade de emendas existentes ao projeto, o deputado
França sugere que o mesmo volte à comissão para que se possa avaliar a abertura
de uma ou mais universidades. E são apresentados os demais argumentos que se
debruçam sobre o local da abertura das universidades, onde retoma-se a ideia da
abertura na cidade de Mariana, proposta de Teixeira de Gouveia (MG), na Paraiba,
proposta de Carneiro da Cunha (Parayba do Norte). A discussão foi encerrada e
passou o projeto à segunda discussão.
Nesta primeira discussão foram apresentados pelo menos cinco
pontos importantes no que diz respeito à instrução pública e a fundação da
universidade: a questão da localidade em que é visível uma disputa entre os
deputados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Cada um de seus
representantes acrescenta as vantagens da instalação da universidade em sua
província. A estrutura existente na corte com cadeiras, academias, livrarias, museus,
seminários, jardim botânico, vista por alguns como uma pré-estrutura para a
edificação da universidade, enquanto para outros deputados, seria como mais uma
vantagem para o Rio de Janeiro, ou aumentaria a dificuldade da manutenção da vida
na corte por serem caros os dispêndios das famílias com seus filhos. As rendas, uma

210

vez que o projeto apenas informa que serão constituídas universidades quantas forem
necessárias, mas não apresenta os meios pelos quais serão erigidas as instituições
públicas, fazendo com que o projeto seja considerado vazio. A abertura de cursos
jurídicos, suas disciplinas e a adoção dos estatutos da Universidade de Coimbra.
Neste ponto a substituição de cadeiras de Direito Romano pelas de Direito Público
Constitucional e Economia Política.
Em 05 e 06 de setembro retomam a discussão do projeto a fim de
debaterem sobre as emendas apresentadas, que novamente se debruçam sobre o
local da instalação das universidades. Passam a ser debatidas as emendas
apresentadas pelos deputados Gomide (MG), Araujo Lima (MG), Pereira da Cunha
(RJ), Arouche Rendon (SP) e Teixeira de Gouvêa (MG)414. Iniciam-se também a leitura
e discussão de cada um dos artigos do projeto. Neste momento seriam lidos cada um
dos artigos do projeto de lei, e pela ordem das matérias dispostas haveria a sua
discussão.
Lido o artigo primeiro do projeto de lei que trata da localidade da
instalação das duas universidades, uma em Olinda e outra em São Paulo, Carvalho e
Mello realiza ampla defesa ao artigo em que afirma “foi pois mui feliz e sabia esta
deliberação, porque partindo quasi pelo meio este Imperio, fica cada uma parte com
sua universidade, escolhendo-se as cidades mais aptas pela sua fertilidade, situação
visinha ao mar e clima sadio”.415 Andrada Machado apresenta os argumentos pelos
quais Olinda e São Paulo são os locais mais adequados para a instalação das
universidades

Vejo atteendidas na escolha todas as circumstancias que devem decidir a
proferencia: salubridade do clima, commodidades, quietação, e a possível
economia nas distancias referentes partes d’onde devem concorrer os
alunos; o que é de grande importância em, um paiz que não tem estradas,
e he de immensa extensão. Em S. Paulo o clima é temperado, os viveres
não são caros, e não há distrações; ficao a mao as províncias de Minas, Rio
Grande do Sul e as do interior: e por isso julgo aquella cidade mui propria
para assento de uma universidade. As mesmas razões me inclinão para
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Olinda; o clima é o mais bello do mundo; o ar mui fresco e por isso proprio
para os aplicados; [...] 416

Henriques de Rezende (PE) argumenta que desde sua juventude ouve que São Paulo
e Olinda são os locais mais adequados para o estabelecimento de duas
universidades, e que existe uma “convicção das utilidades mais sentidas, do que
explicadas”. Não se propõe a falar de São Paulo, pois, “ninguém contesta a sua
conveniência”, contudo Olinda “é talvez o ponto mais aprazível de todo o Brasil; se
não de toda a America”.417
Gomide oferece uma emenda aditiva ao projeto para que seja criada
não duas, mas três universidades,
1.º Haverão três universidades: 1º, uma central para as províncias de MinasGeraes e de Goyaz; 2º., outra no sul, para as províncias de São Pualo, Rio
Grande, Cisplatina e Matto Grosso; 3º, outra no norte para as províncias da
Bahia, Pernambuco, Maranhão, etc.
2.º Abra-se uma subscrição voluntaria em todo o Imperio recommendada
aos governos provinciaes e por estes ás camaras e captães-mores, a qual
se ultimará no mez de dezembro, e por todo p mez de janeiro de 1824 aqui
estarão as listas de todas as subscrições provinciaes.
3.ºA universidade central será estabelecida na cabeça do termo que mais
contribuir.
4.º A do Norte e a do sul na capital da província que mais contribuir ou no
lugar que se julgar mais idoneo na província preferente. 418

Montesuma, entende que em cada província deveria haver ao menos uma
universidade, contudo, dadas as circunstâncias volta com a defesa de que sejam
criadas duas universidades, uma na Bahia e outra em Minas Gerais,

Os povos desta última província mostrão-se mui desejosos deste
estabelecimento, tendo até já começado uma subscripção para este fim;e
quando eu passei por ella, ali me rogarão que fallasse em seu favor neste
augusto recinto; é alem disso, como todos sabem, uma província fértil,
saudável e mui populosa. A Bahia fica por assim dizer no meio da costa do
Brasil e talvez tem mais direito a preferencia que nenhuma outra [...] Ouvi
com bastante estranheza dizer aqui um nobre deoputado que a Bahia era
uma cloaca de vícios, nesta assembleia cumpre ser mais comedido em
expressões; e direi sómente sendo cloaca de vícios tinha a universidade de
Coimbra mais estudantes que nenhuma outra; que apezar de todos estes
vícios pude adquirir conhecimentos que me habilitarão a ter hoje a honra de
tomar parte nestes augustos trabalhos, e que della tem sahido muitos
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homens hábeis na agricultura e nas artes, e que alli se fazem grandes
vantagens em litterartura.419

Novamente Rezende realiza uma crítica à fala de Montesuma. Considera que há um
sentimento de bairro nas argumentações dos deputados e afirma

Sr. Presidente, sejamos francos e sinceros; quando falla a utilidade
commum e o bem geral, deve calar-se a bahia, Pernambuco, e tudo o mais.
A assembléa não deve ter em vista mais que a felicidade geral da nação;
como não pode haver universidades em todas as províncias, cuida-se em
estabelecer duas, escolhendo os lugares mais apropriados. E digo por isso
que sejão em São Paulo e Olinda ou naquelles lugares que a assembléa
entender que são mais proprios. 420

Em 6 de setembro dá-se continuidade à discussão ao artigo 1º do
projeto, Silva Lisboa inicia a discussão apresentando uma emenda para ser
acrescentada aos artigos do projeto. Diz a emenda:

Art. 1.º Crear-se-há por ora já uma universidade nesta corte, á custa do
tesouro, a qual se intitulará – universidade das sciencias, bellas letras e
artes.
Art. 2º. Comecará o anno lectivo em 1824 depois das férias de Paschoa e
Ressurreição;
Art. 3.º Fundar-se-hão universidades semelhantes nas capitais das outras
provincias do Imperio do Brazil, quando forem requeridas pelos respectivos
povos, e governos locaes, que designarem, e segurarem os fundos, e reditos
de cada uma, necessários ao estabelecimento, e independentes da sua
estabelecida renda publica. 421

O deputado Gomide em tom crítico rebate a emenda de Silva Lisboa e afirma,

Nunca convirei no estabelecimento de uma universidade nesta corte, ao que
acho inconvenientes físicos e moraes. Os físicos são: a insaluibridade
conhecida por males endêmicos visíveis, os calores excessivos, que
afracando o corpo, afracão tambem o espirito, e o inhabilitarão á serias e
profundas applicações, o alto preço dos viveres, e de todas as cousas
necessárias a vida. Os moraes são: as distrações multiplicadamente
produzidas em uma côrte, caminhos variados de fortuna que oferecem á
mocidade, pelos quaes desertará a laboriosa carreira das letras, razões
estas que obrigarão nossos maiores a transplantar a universidade de Lisboa,
para Coimbra. Para se estudar com sucesso [...] é preciso concentração de
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espirito e um certo isolamento, impossível no tumulto e effevescencia de
paixões das cortes. 422

Ainda sobre este primeiro artigo, acrescentou Miguel Calmon (BA) uma emenda, em
crítica aos argumentos de Gomide, pois entende que este deputado coloca a leilão a
abertura das universidades nas províncias que derem mais dinheiro para tal
estabelecimento:
Ao Art. 1.º que se estabeleção duas universidades uma em São Paulo outra
em Olinda, facultando-se a cada uma das demais provincias do Imperio a
fundação de iguaes estabelecimentos dentro em si, logo que seus
respectivos habitantes, offereção para isso fundos necessários.423

O deputado Vergueiro (SP) acrescentou à discussão críticas ao estabelecimento da
universidade no Rio de Janeiro, considera que a proposta de apenas uma
universidade nesta localidade às custas do erário criaria um monopólio de sciencia e
que poucas famílias teriam condições de sustentar seus filhos devido as grandes
despesas. Além disso, estariam as províncias, que desejassem o estabelecimento de
universidades, responsáveis pelos custos dos empreendimentos.

O Rio de Janeiro já tem bastante privilégios, não se lhe deve conceder mais;
basta a independencia que está, ao mesmo passo que outras yem que vir
aqui procurar os seus recursos. Portanto voto contra a emenda para que se
não dê esta preferencia ao Rio com tão injusta differença sobre os fundos
do estabelecimento. 424

Silva Lisboa, a partir desta argumentação, rebate as críticas de Vergueiro. Inicia o seu
argumento dizendo que “é urgente concentrar todos os recursos do Império para a
sua defesa; depois virá com o tempo o ensino superior”. Entende que cada deputado,
com opiniões diferentes, pretende uma universidade em suas respectivas províncias:
“parece-me realizado o caso da tabula de Orpheu, que a força de amor das Nimphas,
foi por elas despedaçado, porque cada qual o desejava inteiro para si.” 425 Justifica
porque entende que a universidade deve ser erigida na corte, e que na ocasião da
sessão de 28 de agosto, apresentou emenda para que também fosse contemplada a
província da Bahia, por ter sido a antiga capital do Brasil. Contudo a sua situação
422
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econômica frágil, devido as guerras que antecederam o período da independência,
não compreenderia o montante de 80:000$000 réis para o estabelecimento da
universidade. Já a corte tem todos os estabelecimentos, e possui estudos para isso,
faltando-lhe apenas a faculdade de ciências jurídicas.
Considerou o presidente discutido o primeiro artigo do projeto,
passando para o segundo que trata dos ordenados dos professores, e como não
houve quem pedisse a palavra, foi ao terceiro artigo que trata dos fundos para as
universidades. Foi relida a emenda do deputado Arouche Rendon que tratava dos
valores das matrículas, e que enquanto estes fundos ainda não existem deveriam ser
providas as universidades pelo tesouro público. Carvalho e Mello defende que as
despesas sejam providas das rendas públicas, devido o reconhecimento de que se
trata de instituições que correm para o bem público.
Corte-se pelo que for de luxo, como grandes capellas, grandes palácios;
mas tenhão as universidades com que pagar os mestres, com que formar
uma copiosa livraria, jardim botânico, um museu, um gabinete de phisica
com todos os seus aprestos, um laboratório chimico, e um observatório para
nelle se aprender a pratica da astronomia. É esta ferramenta propria de uma
grande officina. E talvez se deva adoptar que sejão estes fundos proprios
das mesmas universidades, como tem todas as da Allemanha e de
Inglaterra, e a Portgueza de Coimbra, de quem disse um celebre viajante
moderno, que fora mui boa idéa dos nossos maiores o ter feito por esta
maneira estes estabelecimentos de educação livres e independentes.426

E considera a necessidade da formação dos cidadãos para os empregos e o
conhecimento das sábias doutrinas da jurisprudência.

Chamão de ordinário rabulas aos que se empregão no fôro, e passando na
mesma balança os impérios enredadores com os que defendem os justos
fôros da segurança pessoal, e direitos de propriedade, nem sabem que esta
parte é uma das essenciaes na sociedade, nem conhecem que no vasto
campo da jurisprudência se aprendem os direitos que pertencem ao homem,
ao cidadão, ao soberano, aos subditos, ás nações entre si, e que não pode
ser nem advogado, nem magistrado, nem negociador político, nem homem
do Estado, nem legislador, sem ter bebidonas fontes puras da sciencia da
legislação e da jurisprudencia universal, as regras elementares e as
maneiras de as verificar nos diversos casos que ocorrem nas circumstancias
em que se devem applicar os cidadãos destinados aos empregos
referidos.427
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Deputado França ponderou que os fundos não deveriam ser retirados do tesouro
público e que esta questão poderá ser debatida em outra ocasião e desta forma o
artigo deveria passar como estava. Gomide apresentou uma outra possibilidade. Que
as ordens religiosas pudessem, neste momento, dar direção aos estudos maiores. Os
monges, da ordem de São Bento, segundo sua opinião, poderiam, através de uma
comissão que estabeleceria um estatuto, organizarem um curso de direito. Novamente
a questão da localidade foi trazida pelo deputado Pereira da Cunha, que defendeu a
abertura da primeira universidade na Vila da Cachoeira, na Bahia e que retornasse o
projeto à comissão para que se decidisse sobre a sua instalação. Contudo a questão
dos fundos ainda foi debatida pelos deputados Arouche Rendon e Andrada Machado,
e o deputado Gomide apresentou o seguinte aditamento a fim de garantir meios para
a abertura das universidades: “Todo o cidadão que fizer para qualquer universidade
do Brasil o donativo de oito conto de réis terá o seu retrato na sala acadêmica, e todos
os seus descendentes até a quarta geração, serão isentos de pagar matrículas.”

428

Antes de terminar a discussão do terceiro artigo, o deputado Miguel
Calmon falou em defesa das emendas apresentadas por Vergueiro e Arouche, e
argumentou que não existe condições de estabelecer uma universidade como a de
Coimbra, mas sim criar dois cursos jurídicos à custa da fazenda nacional. Desta forma,
embora Coimbra os alunos precisarem arcar com a matrícula de 6$400 réis, a viagem
entre Portugal e Brasil ou Brasil e Portugal é dispendiosa. Como os juristas saem das
classes mais abastadas, considera o deputado, que os futuros alunos teriam
condições de arcar com uma matrícula de 50$000 réis.
Nesta sessão passou-se a discutir o quarto artigo que trata da
abertura de um curso jurídico em São Paulo, da contratação de mestres idôneos e os
estatutos fossem regidos pelos da Universidade de Coimbra. Mais uma vez Carvalho
e Mello fala da necessidade de acrescentar as disciplinas de Economia Política e
Direito Marítimo e Mercantil. Montesuma retorna com a crítica à cidade de São Paulo
e propõe uma emenda ao artigo para que se abra um curso jurídico e filosófico na
Bahia e em Minas Gerais. Andrada Machado reitera a necessidade de magistrados
no Império e que no momento, embora considere os cursos filosóficos de grande
vantagem, atenta-se para a questão de que cada província deveria se dirigir para
questões particulares, como no caso de Minas Gerais em que os estudos e trabalhos
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poderiam convergir para o melhoramento da atividade mineradora. Enfim, dada a hora
da leitura das indicações a discussão foi adiada e retomada apenas no dia 06 de
outubro em que foram aprovados o quarto e quinto capítulos e passado à terceira
discussão.
Em 18 de outubro o projeto foi novamente colocado em pauta
passando a terceira discussão em foram lidas novamente as emendas das sessões
do dia 19, 27 e 28 de agosto e 5 e 6 de setembro. O deputado Camara (MG) retomou
a questão da instalação da universidade no Rio de Janeiro e apresentou emenda ao
primeiro parágrafo do projeto que pretendia a instalação de uma única universidade
no Brasil e que esta deveria ser na corte, que os doutores ao serem incorporados
devem ter passado por universidades estrangeiras e que os alunos de medicina
deveriam fazer o curso de anatomia e clínica na corte. Acrescentou-se à emenda
apresentada em sessão anterior pelo deputado Gomide que em Minas Gerais deveria
ser aberto uma academia Montanistica em que fossem ensinadas química, docimasia
e metalurgia, mineralogia, geometria e trigonometria, arte de edificar minas com
segurança, agrucultura e arte veterinária. E ainda como mais uma emenda ao projeto
que fosse criado três colégios de direito, em São Paulo, Pernambuco e no Maranhão
e que se estude mais direito natural e das gentes do que Romano.
Lopes da Gama (AL) tenta em vão apresentar emenda para a
instalação de apenas uma universidade em São Paulo, proposta que foi rejeitada.
Araujo Lima sustenta que São Paulo e Olinda são lugares apropriados para a abertura
de universidades, contudo é de urgência que se abra pelo menos um curso jurídico e
que este ocorra no Rio de Janeiro. Apresenta emenda com esta proposta que foi
apoiada pela assembleia. Continuam as tentativas dos deputados em levar a
universidade para suas províncias. Costa Barros sugere que se abra duas
universidades uma em São Paulo e outra no Maranhão. Contudo José da Silva Lisboa
apresenta seu argumento que fundamenta a defesa para a abertura da universidade
no Rio de Janeiro. Primeiro porque, para ele, seria fácil encontrar na corte pessoas
que pudessem se tornar lentes para os cursos jurídicos, e que estes estudos estejam
sobre a inspeção do governo imperial. Segundo porque reconhece que existe nas
províncias, sobretudo nas do norte, indícios de que se tem fermentado e propagado
princípios que não estão de acordo com o governo constitucional. Para o deputado,
deverão ser instaladas quantas universidades forem necessárias nas províncias, mas
que primeiro se faça uma na corte pois “se formará o viveiro de alumnos instruídos
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em solida doutrina, que possao depois exercer o magistério em outras universidades,
com perfeita segurança do publico, e do governo”.429
Gomide que já havia apresentado emenda em sessão anterior sobre
os donativos para a abertura das universidades, e que havia proposta que quem
doasse 8:000$ rs. Teria isenção de matrícula até a sua quarta geração, apresenta
proposta que amplia a possibilidade de isenção aos donativos de 6:000$rs, 4:000$rs,
3:000$rs, 2:000$rs e 1:000$rs. Houve apoio à proposta, mas a discussão foi adiada.
No dia 27 de outubro pautou-se na ordem do dia a continuação da
terceira discussão do projeto da criação das universidades. Montesuma iniciou a
discussão onde argumentou sobre a necessidade de universidades no interior do
Império. Apontou Minas Gerais como uma das províncias mais adequadas ao acento
de uma universidade devido ao seu contato com as demais províncias do Mato
Grosso, Goias, Piauí. E caso se falasse na abertura de mais uma universidade que
esta fosse instalada na Bahia. Carvalho e Mello novamente defendeu a necessidade
de se abrir tais instituição em São Paulo e Olinda, primeiro que a primeira ficaria
próxima ao porto de Santos, clima ameno e víveres baratos e na província do Norte,
Olinda apresenta as mesmas vantagens. Quanto aos cursos jurídicos reconhece a
utilidade da abertura na corte, e alinhando seu discurso com o de Silva Lisboa,
acrescenta que ali já existem cursos suficientes que poderiam dar cabo à abertura de
uma universidade. As discussões entre os demais deputados Carneiro da Cunha,
Andrada Machado, Teixeira de Gouvea, Teixeira de Vasconcellos, Arouche Rendon,
Muniz Tavares, monopolizaram novamente em torno da localidade.
Retomada a discussão no dia 04 de novembro o deputado Ferreira
Araújo (BA) leu o parecer da comissão de instrução pública, que apresentava as
emendas e os aditamentos apresentados ao longo das discussões. Ficou decidido
que haveriam duas universidades no Império, uma em São Paulo e outra em Olinda.
Que estatutos próprios regularão os ordenados e a ordem dos estudos. Que em tempo
competente serão designados os fundos para os estabelecimentos, e acrescentou-se
o aditamento de Vergueiro que as despesas seriam fornecidas pelo tesouro nacional.
Haveria um curso jurídico em São Paulo e outro em Olinda, este regido pelos estatutos
da Universidade de Coimbra. Para as duas universidades o Imperador escolheria os
429
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mestres e o vice-reitor. Assim foi enviada novamente para a comissão para que
prosseguisse à redação da lei.430
Percebe-se que no âmbito das discussões, os constituintes
proponentes, membros da comissão de instrução pública e os debatedores do projeto
de abertura de universidades431 e dos cursos jurídicos faziam parte de um grupo
social, formado na Universidade de Coimbra. Consideremos que estes representantes
da nova nação, em sua maioria formados em Direito432, possuem em suas mãos a
tarefa de constituir o regime constitucional. Contudo falta-lhes maiores referências que
agravavam o risco da fragmentação do território. Sobre esta questão são evidentes
as rivalidades existentes entre as províncias, e por isso a questão da localidade foi
uma das polêmicas amplamente discutida pelos deputados e que representou, como
nos demosntra Bistra Stefanova Apostolova, em sua tese de doutorado, mediante o
ineditismo provocado pela Independência do Brasil, um dos pontos nevrálgicos do
debate.
Outro ponto importante no debate sobre a abertura das universidades
e dos cursos jurídicos será a relação entre o passado e o futuro, em que o primeiro se
localiza na tradição portuguesa, vinculada às reformas pombalinas na administração
pública e no ensino na Universidade de Coimbra, e segundo o Brasil, nova
composição política da América, em formação do seu conjunto jurídico dentro da nova
tradição constitucional. Para a Apostolova,
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formavam a minoria dos deputados que realizaram o debate sobre a abertura das
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de universidades e cursos jurídicos no território nacional, com dados biográficos. IN:
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inovação. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília. 2014. P.179.
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Os deputados que inauguravam os trabalhos da Assembleia Constituinte
tinham consciência de que estavam vivendo uma nova experiência do tempo
singularizada por mudanças na percepção do sentido do passado e abertura
maior ao futuro.433

Ou seja, existe uma relação de passado e futuro que adquire contornos específicos
em cada debate na assembleia, e em relação à formação dos cursos jurídicos, muitas
polêmicas levantadas revelam a presença das preocupações sobre as relações que
serão mantidas entre Portugal e o Brasil, que no caso, podem ser vistas pela proposta
da adoção dos Estatutos da Universidade de Coimbra, em um claro apego à tradição,
com forte caráter pragmático para a formação dos quadros e funções de atuação
administrativa e política, mas que contempla mudanças pontuais, como a inserção
das disciplinas de Economia Política, Direito Marítimo e Comercial e Direito
Constitucional.

4.2 A localização da Instalação da Universidade e dos Cursos Jurídicos: São
Paulo e Olinda e as disputas entre Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Nestes debates os deputados apresentam suas considerações a
respeito da abertura dos Cursos Jurídicos e de uma universidade e os fundamentam
dentro de um ideal de progresso para a nação brasileira. Não raro, demonstram uma
visão totalmente teórica do Estado, visualizando o seu futuro político, sedimentado
numa tradição jurídica que no Brasil deveria ser implantada nos moldes da
Universidade de Coimbra. Neste primeiro momento das discussões, é possível levar
em consideração as antigas reinvindicações da colônia para a abertura de
universidades. Como vimos, Bahia já havia se posicionado desde o século XVI, e, no
século XIX, com a presença da corte no Rio de Janeiro, novamente pediu a sua
abertura. Contudo a partir da independência, as negativas não mais partiram da
Metrópole, mas sim do governo brasileiro.
No tocante ao desenvolvimento do projeto para a fundação de
universidades, foi acentuada a discussão a respeito da abertura dos cursos jurídicos.
Para Almeida Filho o Direito correspondia aos critérios objetivos da formação do
Estado Nacional, que valorizava a instrução pública como conduta obrigatória, capaz
de se incorporar à ordem jurídica. Desta forma o bacharel formado nos cursos jurídicos
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se incorpora à vida do Estado a fim de contribuir com seus serviços ao empregar sua
formação para “o bem geral da nação”. Também encarnava um ideal de vida com
possibilidades de segurança profissional e asseguramento do status social.434
Na concepção do projeto, a formação da elite jurídica brasileira estava
inserida no fluxo do pensamento iluminista, visando a constituição de atores políticos
que iriam, em futuro próximo, administrar o Estado. Este desejo ficou atrelado à
ciência e tornou-se um projeto político que, estabelecido pedagogicamente, contribui
para a formação do Estado unificado. Isto em teoria, pois o debate a respeito da
localização da universidade e do curso jurídico no novo Império, implicou a
apresentação da viabilidade das províncias em atenderem as questões básicas para
a sua realização, como a existência de instituições já consolidadas que pudessem
abarcar a estrutura de uma universidade, a presença de mercados consumidores
acessíveis aos alunos, moradias condizentes com o ambiente dos estudos maiores,
clima agradável e afastado de distrações.
Haviam também pronunciamentos que se remetiam às preocupações
de âmbito pedagógico e reiteravam a tradição do século XVIII. No caso, devido às
reformas no âmbito da instrução pública realizadas ao longo da administração
pombalina, e a formação dos próprios deputados cujas experiências acadêmicas se
ligam ao reformismo ilustrado português, é trazido a tona o que Silva chama de
“modelo epistemológico da Reforma Pombalina de Coimbra, chamando a atenção
para as matérias básicas bem como para a estrutura laboratorial, fundamental para o
conhecimento moderno”.

435

A inserção da questão educacional nos debates da

Assembleia Constitucional em 1823, denota a importância dada à política educacional
tomada como prioridade. E em relação aos cursos jurídicos a presença do
pragmatismo que envolvia a necessidade da formação do corpo jurídico e diplomático
pautado no ensino universitário.436
Portanto a localização se torna um dos pontos mais complexos de
toda a discussão realizada em 1823, já que a necessidade da formação do corpo de
funcionários para o Estado, responsáveis técnicos para a sua administração, vem
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acompanhada das disputas entre as províncias e a presença de uma rivalidade entre
estas e a corte. As polêmicas, como pudemos observar, monopolizaram as
discussões a respeito do local em que seriam erigidas as universidades e os cursos
jurídicos, mesmo quando se debatiam os artigos do projeto e que tratavam das rendas
ou da adoção dos estatutos da Universidade de Coimbra. O momento em que as
discussões sobre a abertura das instituições de ensino são inseridas no debate
constitucional, a divisão e os interesses locais existentes aparecem e são reiteradas
em quase todas as falas dos deputados. Importante dado para o estudo da relação
das localidades e suas elites com o governo central, que, ao definir os locais para a
edificação da universidade e dos cursos jurídicos, já em 1823, demonstra o arranjo
institucional que se pretendia realizar a fim de garantir a unidade do território brasileiro.
O

desejo

da

formação

da

nação,

enquanto

comunidade

reconhecidamente brasileira, fato desencadeado pelo desenvolvimento de uma
concepção desapegada do desejo da regeneração portuguesa, vincula-se a uma
concepção de liberdade que neste momento esteve ligada à ideia de autonomia do
Brasil em relação à Portugal e constituição do poder soberano. A efetivação do projeto
nacional, que conforma o pacto, a lei maior, compreende também a divisão dos
poderes e seus limites. Neste sentido o debate constitucional era fundamental para a
construção da tessitura do Estado, que envolvia a necessidade de uma universidade,
centro de poder e de saber. Tal entendimento tinham os deputados reunidos em
assembleia, em boa parte formados nas universidades europeias, sobretudo a
universidade de Coimbra, e nos cursos superiores existentes no Brasil. Como
salientou deputado França, logo na primeira discussão do projeto, que o
empreendimento do “magnífico estabelecimento e consolidação deste Império” não
poderia esquecer de “lançar logo os alicerces da sua prosperidade futura”.

437

Contudo a primeira defesa realizada, feita pelo próprio França, foi que
as universidades deveriam ser instaladas uma em São Paulo e outra em Olinda. Mas
o curso jurídico deveria ser instalado na corte. Colaborou com esta proposição
Almeida e Albuquerque, pois entendia que a corte tinha maior aptidão para abrigar o
curso jurídico. Deputados como Montesuma e Silva Lisboa, ambos representantes da
Bahia, divergem sobre a implantação na Bahia. O primeiro defende que, por ter sido
esta província a primeira capital do Brasil, merece ter uma universidade e o segundo,
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defende que o Rio de Janeiro, local onde está instalada a corte, e com vários cursos
maiores já em funcionamento, deveria abrigar também o curso jurídico, pois este seria,
o único curso que faltaria para completar a obra de uma universidade. Ocorreu
também, em meio ao desenvolvimento das discussões o surgimento da possibilidade
de Minas Gerais se tornar a sede da primeira universidade, tal questão foi sugerida
pelo deputado Gomide, que participou da comissão de instrução pública.
No destaque das discussões sobre a localidade são ressaltadas as
questões que tratam da organização do Estado, cuja tendência ora se voltava para o
desenvolvimento das regiões interioranas, como Minas Gerais e seu contato com as
províncias do centro do território nacional, ora buscava a garantia da centralização
política na nova metrópole erigida, Rio de Janeiro. Contudo não podemos deixar de
pensar nas heranças coloniais, cuja política e administração acentuou o caráter
autônomo das localidades, agora tidas como províncias de um novo Império, que
lutam para garantir a fundação do considerado “monumento indelével de sabedoria”,
pautado, principalmente na manutenção das relações escravistas, ponto central da
união das províncias do Brasil. 438
Sobre esta questão abrimos apenas um parêntese para demonstrar
como a questão da localidade é extremamente complexa no momento em que se
define as bases do constitucionalismo brasileiro. Em relevante debate realizado por
Iancsó e Pimenta, sobre a construção do Estado e da Identidade na Nação brasileira,
durante o curto período em que ocorreu o processo da independência, nas Cortes
Constituintes de Lisboa, ficou claro o entendimento do que era considerado o Brasil
pelos deputados portugueses. Tratava-se de uma construção política recente,
constituído por Províncias que não possuíam ligação umas com as outras e que
governavam-se por leis particulares de municipalidade. Contudo, para os autores, o
que diferenciava os americanos dos peninsulares eram as relações escravistas que
na colônia excluía boa parte da população residente da esfera das decisões
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políticas.439
Tal questão foi apresentada pelos deputados eleitos por São Paulo
através da leitura do documento “Lembranças e Apontamentos do Governo Provisório
para os deputados da Província de São Paulo”. Neste documento, seus autores
deixaram bem claro que o escravismo era o núcleo central das diferenças entre
americanos e peninsulares, e elemento fundamental para a constituição do próprio
tecido social existente no território brasileiro. Este argumento, na visão de Iancsó e
Pimenta, demonstra que havia atenção aos princípios do liberalismo que seriam
adotados no Reino do Brasil, sobretudo a respeito da liberdade e da cidadania, a fim
de não colocar em risco a própria ordem social existente.

O escravismo não chegou a tornar-se objeto de deliberação substantiva nas
cortes, mas os documentos dos paulistas deslocou-os para o centro da
proposta de organização do Estado Português, que traziam, já que
fundamentava o princípio da diversidade que este Estado deveria abrigar.
Não se tratava, segundo os autores do documento, de buscar a
reorganização política de partes iguais (as várias províncias representadas),
mas sim de buscar a unidade entre duas formações sociais distintas na sua
base, com o que estabeleciam o poderoso nexo que conferia unidade ao
Reino do Brasil, diferenciando-se nos seus fundamentos sociais se
confrontando com o Reino de Portugal. 440

Portanto o Brasil independente era formado por um mosaico de
diferenças, que apresentava um quadro de contradições resultantes da crise do
sistema colonial ou produzidas para a superação desta crise, que unidas deveriam
manter o controle daquilo que era comum a todos. Mesmo as províncias que haviam
se declarado fiéis à futura constituição feita na metrópole, que não haviam registrado
sua adesão ao regente do Reino do Brasil D. Pedro, como a Bahia, subsumiram o
debate da escravidão pela questão da cidadania, sem deixarem manchar as
pretensões da continuação do sistema escravista.
Portanto, com os desdobramentos políticos das cortes e o
aceleramento da ruptura do Reino com a Metrópole, o Brasil, independente, se vê
formado por um mosaico de diferenças, que apresentava um quadro de contradições
resultantes da crise do sistema colonial ou produzidas para a superação desta crise.
O ponto de intersecção entre as províncias era a escravidão, elemento central da vida
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social desde os tempos coloniais, e fundamento do sistema que garantia a
manutenção das grandes propriedades, o comércio com os mercados internos, a
extração e produção das matérias primas que abasteciam os mercados europeus e
suas industrias. As províncias unidas em torno do regente D. Pedro, reconhecendo
sua autoridade, manteriam também o controle daquilo que era comum a todos, a
escravidão. 441
O debate sobre a localização da universidade está ligado a este
processo de construção da identidade nacional. Para além do desejo de constituir um
estado civilizado, como apontou Silva442, a proposta do estabelecimento de uma
universidade no Rio de Janeiro, ou do curso jurídico, por exemplo, vincula-se à
necessidade de centralização do poder com a manutenção das principais instituições
sob o domínio e vigilância do próprio Imperador, afinal, este local constituía a nova
metrópole do Império. Por isso a insistência de Silva Lisboa quando argumenta que já
existia no Rio de Janeiro uma estrutura universitária quase constituída, faltando-lhe
apenas um curso de Direito para completar tal obra.
Tal proposta encontrou forte resistência por parte dos representantes
das demais províncias que também passaram a discutir sobre o estabelecimento das
universidades em suas províncias. Minas Gerais e Bahia foram as principais
localidades apontadas, reiterando o sentimento patriótico dos povos ali estabelecidos.
Haviam propostas que solicitavam centros do conhecimento no Maranhão, embora os
principais debates se refiram principalmente à São Paulo e Olinda, Minas Gerais,
Bahia e a capital do Império, o Rio de Janeiro. Sentimento este proveniente das
relações autônomas que estas localidades mantiveram com a metrópole lusa ao longo
da colonização, e que ao final do século XVIII e XIX, veem a eclosão de grandes
contradições que levam ao desenvolvimento de insurreições que visavam a formação
de pequenos Estados republicanos independentes.
Portanto, a localidade não expressa apenas uma simples disputa pela
distribuição dos recursos para a manutenção das universidades, faculdades ou cursos
nas províncias, a autonomia na nomeação dos lentes, reitores e demais membros da
administração universitária, ou apregoa o desenvolvimento da civilização das regiões
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mais afastadas dos centros metropolitanos. Todas estas questões perpassam o
debate e são fundamentais para o próprio processo de decisão. Contudo a localidade
se apresenta como ponto central em 1823, e por isso consideramos que as falas dos
deputados retomam as heranças coloniais que se misturam às necessidades
prementes para a formação do Estado Nacional brasileiro.443
Aqui o exposto nos recorda a situação peculiar da Bahia em relação
ao reconhecimento da autoridade de D. Pedro no Rio de Janeiro, ou à manutenção
do reconhecimento de D. João VI e a união com o Reino de Portugal. Ao tratarmos da
discussão sobre a sede da universidade na Bahia, levantada e defendida por
Montesuma, remonta-se toda a conjuntura política da independência do Brasil e o
posicionamento desta província ante os desdobramentos das lutas políticas em torno
a adesão à D. Pedro como imperador. Entre os anos de 1821 e 1822, como nos
explica Luís Henrique Dias Tavares444, enquanto no Rio de Janeiro havia
desobediência às ordens das cortes de Lisboa e o direcionamento para o
reconhecimento da autoridade de D. Pedro, na Bahia havia uma subordinação da
junta de governo provisório às cortes e o não reconhecimento da autoridade do
regente445. A opção por Portugal ou pela adesão à corte do Rio de Janeiro, pelos
443
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habitantes abastados da Bahia, comerciantes, proprietários de escravos, terras,
lavouras de cana, engenhos, currais de gado, e proprietários de imóveis nos centros
urbanos,

dependia,

fundamentalmente,

da

continuidade

destas

atividades,

principalmente as voltadas para o tráfico e o trabalho escravo.446
A instalação da universidade no Rio de Janeiro, com a abertura do
curso jurídico, atenderia a necessidade primária da centralização do poder nesta
região, já que Minas Gerais e São Paulo já haviam declarado a adesão ao príncipe D.
Pedro. E, nas palavras de Silva Lisboa, expressas na assembleia constituinte, na corte
o Imperador teria melhores condições de fiscalizar o que seria ensinado, e
consequentemente asseguraria o ensino da verdadeira doutrina que contribuísse com
a monarquia constitucional, o que em suas considerações, a fim de defender a
abertura da universidade na corte, o levasse a crer que tal obra não poderia ser
realizada na Bahia. A adesão da Bahia à D. Pedro ocorreu em meio a tensões,
pressões, recuos e muita repressão que culminou com a expulsão das tropas
portuguesas de sua capital Salvador.
Ao posicionar a Bahia no centro do debate para a abertura de
universidades e de cursos jurídicos, Montesuma também acolhe ao sentimento
deixado no norte com o deslocamento do centro do poder para o sudeste e sul do
Brasil ao longo do século XVIII e XIX, fator condicionado pelas descobertas das
jazidas de ouro e metais preciosos na região, o que, como vimos, concorreu para o
seu fortalecimento, em detrimento do poder que esteve, ao longo de boa parte da
colonização, concentrado ao norte. Também pela fixação, em 1808, da Corte
portuguesa o Rio de Janeiro, que fez desta província capital de todo o reino. Para o
deputado Montesuma, a concentração da universidade em São Paulo não valorizava
a Bahia como província que, em tempos idos, havia sido a capital do Brasil, e por isso,
gozava de melhores estradas para o acesso aos estudantes que poderiam vir das
outras partes do norte. E que seria também este o motivo para ser em Minas Gerais
outro local para o seu estabelecimento. Para o deputado estas instituições deveriam
ser erigidas em locais que já tivessem, no mínimo, estrutura para abrigar o maior
número de concidadãos, e que tanto em Minas quanto na Bahia havia o desejo dos
posicionamento da Bahia em relação à emancipação política do Brasil e o reconhecimento da
autoridade de D. Pedro. CAVALCANTI, Zélia. O Processo de Independência na Bahia. In:
MOTA, Carlos Guilherme. 1822 Dimensões. 2º edição. São Paulo: Editora Perspectiva,
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povos em abrigar estas instituições.
O deputado Gomide, partícipe da comissão de instrução pública e da
elaboração do projeto da criação das universidades e dos cursos jurídicos, ao
apresentar suas considerações a respeito da proposta, evoca a grandeza da
população e riqueza existente na província de Minas Gerais, e solicita que para além
de São Paulo e Olinda, se tenha uma terceira instituição na Vila de Caeté. O deputado
também, no ímpeto da defesa para a abertura de uma universidade em sua província,
acolhe o sentimento mineiro de ter sido uma das maiores economias coloniais dos
séculos XVIII e XIX, sua urbanização e cultura. Como nos aponta Keneth Maxwell,
Minas Gerais rural dos anos pioneiros apresentava feições que
contrastavam gritantemente com a economia latifundiária do litoral. O surto
do ouro criara um mercado interior para os produtos até então exportados.
Logo os próprios mineiros começaram a produzir localmente certos gêneros
básicos, essenciais ao abastecimento dos campos de mineração e das
cidades em crescimento. 447

Desta forma se constituiu como uma das principais províncias do interior do Brasil,
devido à atividade mineradora e a ascensão de Vila Rica até 1760, depois pela sua
capacidade em modificar a economia, e fazer crescer as atividades agrícolas e
pastoris o que denota uma boa diversidade econômica na província a partir de 1780.
Além da presença de uma elite letrada, boa parte formada na Universidade de
Coimbra. Existe um importante dado apresentado por Maxwell a respeito da
população mineira neste período: a economia de Minas Gerais, em função da queda
da atividade mineradora, forçou as populações a desenvolverem um processo
migratório, que envolveu declínio demográfico de Vila Rica, capital, para o sul da
província. Minas, que desenvolveu no período áureo do ouro um tipo específico de
propriedade que se diferenciava do latifúndio do litoral por casar o engenho com a
mina ou com a pecuária, foi produtora de gêneros que abasteciam o seu mercado
interno em concorrência com os produtos exportados.448
Também a população, em função da diversificação econômica, da
diferença das atividades nas propriedades e do povoamento urbano, não se constituía
apenas de senhores e escravos. Havia o que Maxwell chama de “um ambiente
diferente” nas cidades localizadas nas montanhas. Os considerados cidadãos mais
447
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ricos, com interesses na mineração e na agricultura, mantinham em suas casas na
cidade atividades culturais, assim, os considerados valores plutocráticos da capitania
se constituíram de forma diferenciada do “espírito patriarcal do restante da colônia”.
Os órgãos governamentais regionais, como a Junta da Fazenda, tornaram-se local de
centralização dos poderes locais.449 Dentro da estrutura da colonização, Minas Gerais
deveria atender aos interesses da oligarquia mercantil industrial metropolitana, fato
que levou ao confronto direto com a plutocracia colonial existente na região. Neste
conflito de interesses estimulado principalmente pela autossuficiência da capitania,
observa-se uma das maiores conjurações realizadas contra a metrópole portuguesa
a partir de 1788.450
Com a instalação da corte no Rio de Janeiro, houve também o
incentivo para o desenvolvimento das áreas de siderurgia e mineração e a integração
política e comercial com a nova metrópole. O fornecimento de gêneros alimentícios
ocorrido a partir de 1808, fez crescer a importância de fazendeiros, pecuaristas e
tropeiros que passaram a desempenhar papel significativo no comércio entre a
província e o Rio de Janeiro, fato que se aprimorou ao longo da independência do
Brasil. A documentação analisada por Alcir Lenharo, demonstra que entre Minas e o
mercado da corte havia um fluxo de mercadorias muito alto que levava toucinho,
queijo, tecidos, chapéus gado, mulas, galinhas barras de ouro, fruto do comércio
atacadista que abastecia as quitandas e mercados da corte, remessas de gêneros,
cuja atuação dos proprietários das fazendas fomentavam toda a rede comercial. 451
Deste modo, Minas Gerais, capitania urbanizada, com vivência cultural importante, de
diversificada atividades econômicas integradas e quase auto suficiente em seu
interior, vinculada ao mercado carioca e prestes ao desenvolvimento da siderurgia e
da mineração, apresentava-se em 1823 como província privilegiada para a abertura
de uma universidade.
O Rio de Janeiro, capital do Império Português, também foi alvo de
ampla defesa para a abertura de uma universidade e do curso jurídico. Silva Lisboa e
Carvalho e Mello, ambos deputados representantes da Bahia, grandes defensores da
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monarquia constitucional e aliados de D. Pedro I, realizam importantes considerações
sobre a capital. Exaltam as edificações já existentes, as benfeitorias públicas e a
cultura existente. A posição geográfica, e a facilidade de acesso pelo mar devido a
comunicação pelos portos que ligam o sul ao norte. Chama a atenção nas falas a
consciência de que faltaria apenas na corte um curso jurídico, já que a estrutura para
a existência de uma universidade estava praticamente pronta, pela quantidade de
estudos maiores já praticados na corte, principalmente pelos incentivos dados pelo rei
D. João VI a partir de 1808.452 Cadeiras, academias, seminários, livrarias, ou seja,
toda a estrutura necessária para erigir na corte uma universidade. Mas a indicação do
Rio de Janeiro como sede da primeira universidade, aos demais deputados,
representava um “privilégio”, o que gerou reações que demosntram os conflitos
políticos e as rivalidades das províncias com a capital do Império, o que indica, que
as tensões em torno do projeto da construção da Nação e da Identidade do Estado
Nacional estavam longe de serem resolvidas.453
Como podemos perceber, a defesa e a concorrência impetrada na
assembleia sobre o local onde seriam erigidas as universidades, ora acrescentando
ao projeto mais instituições além de São Paulo e Olinda, ora divergindo sobre estas
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províncias e capitaneando um debate que privilegiasse outras províncias, possuem
um fator que não nos escapa à análise: o regionalismo. Embora estejam os deputados
conscientes de que estão legislando para todo o Brasil, não deixam de apontar a
defesa de suas províncias, inserindo-as no páreo para a edificação de tão importante
empreendimento, pois, de forma unânime, concordam que este seria o espaço da
sociabilidade e da formação do homem público.
A lei que será aprovada em terceira discussão define São Paulo e
Olinda como os locais em que serão erigidas as instituições acadêmicas. O debate
sobre a instalação da universidade em Pernambuco, recebeu críticas principalmente
de Silva Lisboa. Já tratamos do caráter conservador referentes às opiniões deste
magistrado, defensor ferrenho da monarquia constitucional. Em sua opinião, as
províncias do norte não deveriam receber universidades, e o ensino do Direito deveria
ficar no Rio de Janeiro devido ao acompanhamento e supervisão do governo imperial
sobre o ensinamento das verdadeiras doutrinas da monarquia constitucional. Tal
argumentação era fundamentada pelos conflitos existentes nesta região, provocados
substancialmente pelas relações de subordinação à nova sede do império português,
em que as ideias de liberdade caminhavam para revoluções de caráter republicano.
Pernambuco, na opinião de Silva Lisboa, não poderia receber uma universidade dado
ao perigo de se “corromperem os jovens no foco do jacobinismo”.
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Aqui mais uma vez encontramos um ponto que se liga à tradição
coimbrã. No entendimento deste deputado perpassa a ideia de que uma universidade,
em termos institucionais, deveria ser controlada politicamente pelo governo. Portanto,
a adoção de disciplinas, as reformas de estatutos, a administração, a nomeação e
substituição dos lentes, dos reitores, a vigilância sobre as obras que fundamentam as
disciplinas e seu ensinamento representam, em um plano mais complexo, um controle
sobre a própria formação ideológica que caberia a estas instituições, que convergem,
de forma pragmática, para a formação de um quadro que garanta o funcionamento da
estrutura política que fundamenta a monarquia constitucional, e a manutenção de
valores antigos que consubstanciavam o patrimonialismo e a escravidão.
O projeto da comissão de Instrução Pública, que inicialmente
propunha a abertura de duas universidades uma em São Paulo e outra em Olinda,
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poderia ser justificado por um apelo geográfico, já que estas localidades atenderiam
à demanda das províncias do sul e do norte. Mas a oposição realizada por Montesuma
à edificação da universidade em São Paulo preferindo Minas Gerais e a Bahia como
locais que também atenderiam à mesma demanda, e a oposição de Silva Lisboa sobre
a universidade em Olinda, preferindo a corte sobre a alegação que este espaço
constitui uma universidade quase consolidada, ultrapassa os próprios limites
geográficos, e ganha contornos políticos mediante as diferenças regionais existentes
consolidadas pela própria formação colonial, a presença da memória das revoluções,
como a de 1817 em Pernambuco, e o risco de desintegração do território recém
independente.
De uma forma ou de outra, sendo em São Paulo e Olinda, em Minas
e Bahia ou no Rio de Janeiro, perpassa pela lógica debatida na assembleia o interesse
de manutenção da unidade brasileira, que consequentemente evocava a construção
de uma ordem monárquica capaz de assegurar a integridade do território. Tal fato
colabora com a interpretação feita por José Murilo de Carvalho, quando este trata das
elites letradas do Império, do ensino superior como elemento fundamental da sua
unificação ideológica, fator que a distanciava da maioria da população analfabeta, que
a partir de 1772, quando tratamos da elite ilustrada presente em 1823, foi educada em
Coimbra. A bipartição escolhida, São Paulo e Olinda, para a fundação das faculdades
de Direito, de acordo com Carvalho, “pode ser considerada antes uma concentração
do que o oposto”455, isto significa que a opção por uma delimitação regional que
atendesse as demandas de norte e sul do Brasil, colaborava com a centralização da
política imperial, que não estava atrelada à abertura dos cursos de Direito na Corte,
mas em São Paulo, e seria um importante instrumento para o apaziguamento das
lutas separatistas ao norte.456
O contexto histórico que insere os debates da Assembleia
Constituinte de 1823 é extremamente conturbado até mesmo pela sua composição.
Os deputados eleitos nas juntas provinciais e participantes das Cortes Constituintes
de Lisboa entre os anos de 1821 e 1822 tinham a tarefa de constituir o corpo jurídico
do Estado recém-independente e o reformismo ilustrado português foi a matriz
intelectual que ofereceu a compreensão do Estado que se pretendia construir. Os
455
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princípios liberais adotados valorizavam o direito natural,457 presente nas falas dos
nossos interlocutores, e que servia de argumento para a personalidade que o Brasil,
enquanto Estado Nacional, tomava, ao menos em termos constitucionais. A
incorporação do direito natural agrupava os direitos e os deveres dos cidadãos.
Também inseria a discussão sobre os saberes que deveriam ser partilhados
socialmente a fim de oferecer o horizonte para a instrumentalização das elites do
Brasil.458
O ambiente das discussões sobre a Constituição em 1823 se traduziu
em fórum privilegiado para a compreensão dos ideais a respeito do Brasil e o
estabelecimento do contrato entre os membros que privilegiava a manutenção da
unidade da ex-colônia. Apresentavam as propostas relativas ao projeto de Nação
desejado pelo grupo de deputados eleitos em suas províncias e mostravam os
interesses partilhados e suas perspectivas políticas que marcam a formação do
Estado brasileiro. Tratava-se do espaço para a definição dos procedimentos e a
aplicação da legislação no Brasil e da análise sobre a criação de leis específicas.
Contudo este espaço, órgão maior da representação nacional, também serviu para as
discussões a respeito do contrato que seria celebrado entre o Rei e a sociedade e
para a adesão das câmaras brasileiras à figura de D. Pedro I. A Constituição era
reivindicada enquanto uma estratégia política no processo de autonomia do Brasil.
Em que pese seu caráter elitista e conservador este movimento foi
vetado por D. Pedro I ao decretar a dissolução da Assembleia, e que demonstra a
disputa pelo poder entre o monarca e o legislativo e o tenso ambiente político no
contexto de 1823. Existia de um lado a defesa da soberania oriunda dos setores
populares e pautada pela supremacia da vontade geral sobre a vontade particular, e
a opção por uma monarquia constitucional que dividia os poderes e os limitava.
Nesta partição dos poderes, o rei ganhava a função de temperar os outros
poderes, sem no entanto poder se imiscuir em cada um deles ou se arrogar
o direito de exercer o executivo, que ficava delegado à responsabilidade dos
ministros. [...] Um poder, por definição, não pode agir no lugar do outro,
fazer-lhe as vezes. Nessa lógica, o rei ficava salvaguardado e continuaria a
457
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desempenhar a sua função, enquanto os ministros responderiam pelos erros
do executivo. O rei detinha as prerrogativas de dissolver a assembleia em
virtude do acirramento doa antagonismos das diversas facções ou quando
a assembleia não cumprisse sua finalidade, criando um volume
desordenado e contraditório de leis. Ele ainda podia escolher um ministério,
dialogando com o legislativo.459

Deste modo limitava-se o poder do rei que só teria o direito de ocupar seu lugar
através do consentimento do povo. A dissolução da assembleia460 representou a
negação da democracia representativa que até então buscava ser composta. Por
outro lado, foi constituído um quarto poder, o Moderador, que atuaria através da
vigilância dos demais poderes e oferecia legitimidade ao poder supremo do
Imperador.
A ideia de império civil redefine-se, aqui, como um poder político constituído
em prol da sociedade. Não por remissão a um direito divino, mas pelo
vínculo originário do poder político com a sociedade. Isto é o que
fundamenta este poder de império exercido por D. Pedro I; e o que, na
Constituição do Império do Brasil, de 1824, materializa-se no poder
moderador. 461

O que nas considerações de Lopes também pode ser entendido como um momento
em que se retoma a
forma tradicional de representação do Antigo Regime Português, ou a uma
delas ao menos, que era o contrato do soberano com as câmaras e não com
as assembleias (ou cortes) representativas. Negava a soberania popular de
uma assembleia, que se imaginava investida do poder constituinte, como se
dizia, e refazia o pacto político com os “corpos intermediários” vindos da
tradição pré-liberal. 462

O fato é que a Assembleia de 1823 formulou as bases do governo pois apresentou os
termos jurídicos da nova sociedade civil e dos poderes políticos, inclusive a
autoridade do Imperador. Foi necessário admitir a liberdade política dentro
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do novo governo, mas também coordená-lo com o princípio de um poder
supremo, depositado na pessoa do monarca. 463

Mas de qualquer forma, as primeiras discussões que cercaram os debates sobre o
futuro da nação demonstram a expectativa de promover uma profunda articulação dos
princípios do liberalismo à realidade brasileira.

4.3 A retomada das discussões em 1826 e o Sancionamento da Lei em 1827

Ao longo da assembleia de 1823 ficou claro que as rivalidades, o teor
provinciano das reclamações, e as disputas pelos os locais em que seriam erigidos os
cursos jurídicos e as universidades mantiveram o nível dos debates sobre o projeto
de lei. Também a questão da “utilidade” dos cursos jurídicos e dos demais cursos
superiores pelo território nacional. Manteve-se, o ideal preconizado desde os tempos
coloniais em que a magistratura, a advocacia, a diplomacia, a política e a
administração estatal seriam as profissões mantenedoras da monarquia, agora
constitucional, no Império do Brasil. Como afirma Bistra Apostolova:

a história das profissões jurídicas em geral, colabora para o entendimento
da escolha da Assembleia: desde o seu surgimento, as faculdades de direito
se tornaram celeiros de servidores fiéis aos poderes políticos existentes
vinculados a reinos, igrejas, cidades independentes, Estados, sendo que um
número inexpressivo de juristas se desviou dessa função social.464

A dissolução da assembleia de 1823 ocorreu em meio ao protagonismo do parlamento
mediante ao pacto social que estava sendo configurado, que claramente atingia o
poder do Imperador. D. Pedro I, assim que dissolveu o parlamento, convocou o seu
Conselho de Estado465 para a elaboração de uma outra Constituição, que instituiu o
quarto poder, Moderador, sobre os demais poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
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Ao longo do Primeiro Reinado, os poderes políticos foram fundados.
Tal fato ocorreu em função da Independência do Brasil e da Constituição de 1824, que
envolveu, neste intervalo de dois anos, uma tensão em função das disputas pela
soberania e pela representação nacional. Nesta primeira constituição, como salientou
José Rinaldo de Lima Lopes, existe uma inspiração restauradora que buscou afastar
de si a soberania popular, fazendo do senado o local da sua expressão. Neste sentido,
a representação popular seria realizada por este corpo conservador escolhido pelo
próprio Imperador. E, ao Poder Moderador a tarefa da representação nacional. Por
isso o ensino do Direito Natural, disciplina que carrega consigo o
ideário para fundar a liberdade (e de seu agregado fazer surgir a
Autoridade), ou se serve para fundar a ordem (que propicia mediatamente a
liberdade) e, portanto, fazer surgir a liberdade dos muitos pela Autoridade
do soberano 466

Aqui soma-se a herança da ilustração portuguesa, cuja racionalidade do Direito
Natural não permitia o entendimento de que todos os homens são sujeitos de
liberdade. Mas permitiu a codificação do Direito Nacional, que resultou na Constituição
de 1824. O Direito Constitucional tornou pacífica a aceitação do Direito Natural, como
afirma Lopes, mas isto não quer dizer que foram aceitas a democracia, as liberdades,
ou uma concepção de governo com poder soberano diretamente ligado à
representação popular.
Um outro aspecto passou a ser levantado a respeito da soberania a
partir de 1825: Não se tratava apenas de firmar o tratado antes do novo Parlamento
ser estabelecido, questão defendida pelo grupo de políticos mais próximos à D. Pedro
I; Mas também para o entendimento de que a soberania servia para entender outros
aspectos da vida e do cotidiano político. Neste caso haviam preocupações referentes
à soberania de mercado, cujo Estado deveria dar importância as relações
internacionais e aos tratados firmados, principalmente com a Inglaterra. 467 Portanto o
Direito Comercial e Marítimo e a Economia Política poderiam proporcionar o
entendimento das mediações dos contratos firmados internacionalmente e, ao mesmo
tempo, reconhecer o Brasil enquanto autoridade política e jurídica.
121. O Conselho de Estado tinha o poder de aprovas ou rejeitar as leis. Era formado por
ministros que compartilhavam as funções executivas junto com o Imperador, e o aconselhava.
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O clima político da abertura da Assembleia Legislativa em 1826 era
de desconfiança de parte dos parlamentares. Desconfiavam do constitucionalismo de
D. Pedro I, dos seus ministros de Estado, e seu patriotismo. Não nos esqueçamos que
em 1826, quando à morte de seu pai, D. João VI, pode D. Pedro oferecer provas um
tanto quanto mais claras em relação as suas intenções ao Império do Brasil, quando
abdica do trono português em nome de sua filha, Maria da Glória. Mas mesmo assim,
as disputas em torno da soberania e da representação nacional tornaram-se evidentes
nas pautas discutidas.
Neste cenário político retomaram os deputados o projeto definido em
1823. Os debates parlamentares sobre a abertura dos cursos jurídicos, que no geral,
esteve marcado por uma mudança no posicionamento de alguns paramentares
quanto à memória da sua formação acadêmica e a universidade de Coimbra. Contudo,
as discussões que enveredaram as críticas ao ensino português, a estrutura dos
cursos de leis e cânones da Universidade de Coimbra evidenciam uma disputa entre
o passado e o presente em transformação? Podemos considerar que os debates
legislativos constituíram um ambiente de afastamento dos preceitos e fundamentos
que marcaram a vida acadêmica dos parlamentares, que, enquanto magistrados,
advogados ou políticos ligados à estrutura do governo, possuem formação coimbrã?
Esta problemática está debatida na historiografia, que por um lado
tende para uma análise apegada à uma interpretação que evidencia as permanências
do projeto reformador e conservador na abertura dos cursos jurídicos do Brasil em
1827. José Murilo de Carvalho apresentou esta discussão na obra “Construção da
Ordem”. Para o historiador, a formação universitária foi um dos elementos
constituidores da unificação ideológica da elite que atuou no Império do Brasil.
Três motivos apontam para esta afirmação. Primeiro pelo fato de que
se formou no Brasil uma elite letrada que se distinguia do restante da população por
sua formação em nível superior. Segundo porque a educação jurídica fornecia
conhecimentos e habilidades necessários para a atuação desta elite nos quadros
administrativos e nos cargos políticos. E, em terceiro, porque a formação jurídica
esteve concentrada na Universidade de Coimbra. Fato que permaneceu até 1850, em
que, nas palavras do autor “a grande maioria dos membros da elite foi educada em
Coimbra”.468 Para Carvalho,
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Os cursos de direito foram criados à imagem do predecessor coimbrão. Os
primeiros professores eram ex-alunos de Coimbra e alguns primeiros alunos
vieram de lá transferidos. Mas houve importante adaptação no que se refere
ao conteúdo das disciplinas. O direito romano foi abandonado em benefício
de matérias mais diretamente relacionadas com as necessidades do novo
país, tais como os direito mercantil e marítimo e a economia política. A ideia
dos legisladores brasileiros era de formar não apenas juristas mas também
advogados, deputados, senadores, diplomatas e os mais altos empregados
do Estado, como está expresso nos Estatutos feitos pelo Visconde da
Cachoeira adotados no início dos cursos. 469

Alberto Venâncio Filho, na obra “Das Arcadas ao Bacharelismo”
afirmou que “foi essa pequena elite, formada em Coimbra, que se tornou responsável
pela criação dos cursos jurídicos”. O debate nas assembleias de 1823 e de 1826
culminaram na Lei de 11 de agosto de 1827, sancionada por D. Pedro I. A lei,
acompanhada dos Estatutos de Cachoeira, elaborado em função do decreto de 1825,
fazia do Rio de Janeiro sede de um curso jurídico. Não foi colocada em prática,
contudo celebrou a Assembleia Legislativa o fato do estatuto adotado ser brasileiro.
Para o autor mesmo com o surgimento do curso em 1827, existe a necessidade, para
a compreensão da própria estrutura do ensino jurídico implantada, de retroagir à
situação portuguesa, a fim de compreender a estrutura das suas instituições, do
ensino jurídico, e da tradição transplantada para o Brasil. 470
Contudo existe parte da historiografia que aponta as distinções entre
o modelo adotado no Brasil e o modelo português. Para citarmos, temos dois autores,
Lilia Moritz Schwarcz e Sergio Adorno. Para a autora, com a lei que culminou na
abertura dos cursos jurídicos, o que se pretendia formar era “uma elite independente
e desvinculada dos laços culturais que nos prendiam à metrópole lusa”.
O bacharel se transformava em uma figura especial em meio a um país
interessado em criar elites próprias de pensamento e de direção política [...]
Convertia-se o bacharel no grande intelectual da sociedade local, chamando
a atenção o ecletismo das ideias e o pragmatismo em sua definição.471
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Assim a substituição da hegemonia estrangeira pela criação de instituições de ensino,
como as escolas de direito, tornaria estas instituições responsáveis pelo
desenvolvimento de um pensamento brasileiro próprio.
Em Adorno, a questão se aprofunda, quando discute o processo da
expulsão das formas democráticas concretizadas através da burocratização de todas
as atividades do Estado. Tal fato colaborou para que no Brasil se consolidasse um
Estado de Magistrados “dominados por juízes, secundados por parlamentares e
funcionários de formação profissional jurídica”.

472

A criação dessa intelligentsia viabilizou a formação de uma consciência
nacionalista, fundada em bases ético-jurídicas e que encontrou nas teses
liberais seu ponto de convergência. Mais do que isso, a profissionalização
da política, principiada no interior das Academias de Direito, conferiu papel
determinado ao bacharel. 473

Para o autor, serão as teses liberais que guiarão a profissionalização política das
Academias de Direito.
Para o entendimento da questão, realizamos um histórico a respeito
das discussões, na câmara dos deputados de 1826, sobre a abertura dos cursos
jurídicos.

4.3.1 Os Cursos Jurídicos na Assembleia de 1826: As críticas ao Modelo da
Universidade de Coimbra, a Localidade e as Disciplinas

O deputado Lúcio Soares Teixeira de Gouveia, na sessão de 12 de
maio de 1826, da província de Minas Gerais, propôs que a Comissão de Instrução
Pública realizasse uma revisão dos trabalhos realizados na assembleia de 1823 que
havia aprovado o projeto de lei sobre a criação das universidades e dos cursos
jurídicos no Brasil. Disse o deputado:

Sr. Presidente, eu proponho que a commissão de instrução pública, revendo
os trabalhos da assembléia constituinte, apresente à câmara um projeto de
lei, que foi discutido, e sancionado por aquella assembléia sobre a instrução
pública, e que fazendo-lhe as addições, e emendas que julgar convenientes,
o proponha á consideração desta câmara, quanto antes, por ser objeto de
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muita urgencia; porque da instrução da nossa mocidade depende em grande
parte a consolidação do systema constitucional.474

Após a sua fala enviou à mesa a seguinte indicação:

Proponho que a commissão de instrução publica apresente em preferencia
o projeto de lei sobre a creação das universidades, sanccionado pela
assembléa constituinte, fazendo as observações, que lhe parecem
convenenientes.475

Esta atitude do deputado fazia referência aos trabalhos da Assembleia Constituinte
de 1823, dissolvida em 12 de novembro, e que até o início dos trabalhos
parlamentares em 1826, pode o Imperador tomar decisões exclusivas utilizando as
prerrogativas, garantidas pela Constituição de 1824, do Poder Moderador e de seu
Conselho de Estado.
Na mesma sessão, acrescentou o deputado D. Marcos Antônio de
Souza, da província da Bahia, uma indicação que tratava do decreto de 1825, em que
ficou estabelecido que seria aberto um curso jurídico na capital do Rio de Janeiro. O
fato é que o deputado fez menção ao Decreto de 9 de janeiro de 1825, que criou
provisoriamente um Curso Jurídico na corte do Rio de Janeiro. Este decreto foi
elaborado com o auxílio do Conselho de Estado476, legislado pelo poder executivo,
sem a participação do Poder Legislativo. Tal era o teor do decreto:
Querendo que os habitantes deste vasto e rico Império, gozem, quanto
antes, de todos os benefícios prometidos na Constituição, art. 179 § 33, e
Considerando ser um destes a educação, e publica instrução, o
conhecimento de Direito Natural, Publico e das Gentes, e das Leis do
Imperio, a fim de se poderem conseguir para o futuro Magistrados habeis e
inteligentes, sendo aliás da maior urgencia acautelar a notória falta de
Bachareis formados por logares da Magistratura pelo estado de
Independencia Politica, a que se elevou este Imperio, que torna incompatível
474
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ir demandar, como d’antes, estes conhecimentos á Universidade de
Coimbra, ou ainda quaisquer outros paizes estrangeiros, sem grandes
fructos desta indispensavel instrcção, se ella se fizer dependente de grandes
e dispendiosos estabelecimentos de Universidades, que só com o andar do
tempo poderão completamente realizar-se: hei por bem, ouvido o Meu
Conselho de Estado, Crear provisoriamente um Curso Jurídico nesta Côrte
e cidade do Rio de Janeiro, com as convenientes Cadeiras, e Lentes, e com
o methodo, formalidade, regulamento e instrucções, que baixarão
assignadas por Estevão Ribeiro de Rezende, do Meu Conselho, Meu
Ministro e Secretário de Estado dos Negocios do Império. O mesmo Ministro
e Secretario de Estado o tenha assim entendido e o faça executar com os
despachos necessários. Paço 9 de janeiro de 1825, 4º da Independencia e
do Imperio. Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. Estevão Ribeiro de
Rezende.477

E continuou o argumento requerendo que o objeto da indicação fosse considerado
com devida urgência, já que todos os anos “despende o Brazil um milhão de cruzados
com a sustentação de quinhentos mancebos brazileiros, que mendigão a instrução
em paizes estrangeiros: sendo excluída desse benefício as famílias que carecem de
fortuna.” Na defesa pela capital Rio de Janeiro e para que se tenham instituições
brasileiras que possam atender às necessidades da nação livre e independente
afirmou:

é muito mais fácil, que os habitantes das provincias deste Império, mandem
seus filhos para esta capital, onde desenvolvendo seus talentos, e
adquirindo as luzes, que os habilitem para os cargos públicos, formem um
caráter nacional, resultado da unidade de estudos, e hábitos: caráter de
grande importância a um povo, que acaba de constituir-se em nação livre, e
independente.478

Conclui D. Marcos Antônio, que a manutenção da “nova academia brasileira” poderia
ser feita pela aplicação das rendas do subsídio literário.479
A polêmica foi instaurada. A localidade, neste momento se tornou
novamente questão a ser debatida, já que em 1823 a lei foi sancionada. Mas, de
acordo com França, não recebeu o complemento de lei para ser promulgada. Para
Teixeira de Gouvêa, não se poderia alterar o local da instalação das universidades já
que estas seriam erigidas em São Paulo e Olinda de acordo com o que ficou discutido
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de Janeiro: Imprensa Nacional, 1885. p. 4.
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Sessão em 12 de maio de 1826. Annaes dos Parlamento Brazileiro. Tomo I. Op. Cit. p.
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em assembleia constituinte, por um decreto feito pelo executivo. Debateram em
relação da instrução elementar e superior, sobre a urgência do projeto até quando foi
adiada a discussão para a sessão do dia 17 de maio, mas ficou bem clara a defesa
de uma lei elaborada pelo legislativo em detrimento de um decreto formulado pelo
poder executivo.
Após a leitura dos pareceres continuaram os deputados a discussão
sobre a urgência requerida por Teixeira da Gouvêa a sua proposta sobre a revisão,
pela comissão de Instrução Publica, da lei da criação das universidades sancionada
em 1823. Novamente Antônio Carlos apresentou as vantagens da abertura de duas
cadeiras de ensino, uma de Direito Natural e outra de Direito Público na corte, com a
nomeação de dois lentes. Sugeriu que no próximo ano se contratasse mais dois ou
três professores, até que se formasse o número suficiente de cadeiras para o curso
jurídico, e que apenas em cinco ou seis anos se crie uma universidade em São Paulo.
Ficou decidido: tanto a indicação de Gouvêa quanto a emenda feita por Vasconcelos,
que entendia que a lei de 1823 poderia sofrer adições, seriam submetidas à comissão
de instrução pública e anexa a esta questão a indicação de Marcos Antônio também
deveria ser incluída na matéria.480
Na sessão do dia 5 de julho foi apresentado por Januário da Cunha
Barbosa, da província do Rio de Janeiro, o projeto organizado pela comissão de
instrução pública, cujo coordenador foi José Cardoso Pereira de Melo, da província
da Bahia.481 Este projeto continha 16 artigos dos quais versaram a instalação de um
curso jurídico ou de ciências sociais no Rio de Janeiro, as cadeiras do curso jurídico
que seria erigido na corte482, a nomeação de oito lentes e quatro substitutos483, a
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Sessão em 17 de maio de 1826. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo I. Op. Cit. P.
65.
481
Sessão de 5 de julho de 1826. Annaes do Parlamento Brazileiro. Tomo III. Op. Cit. P. 51
e 52.
482
Art. 1. Estabelecer-se-á um curso jurídico, ou de ciências sociais, por agora no Rio de
Janeiro, o qual constará de oito cadeiras, distribuídas e ordenadas da maneira seguinte: 1a Direito Natural e Direito das Gentes. 2a - Direito Pátrio Civil e Criminal. História da Legislação
Nacional. 3a - Filosofia Jurídica, ou Princípios Gerais de Legislação. História das Legislações
Antigas e seus Efeitos Políticos. 4a - Instituições Canônicas e História Eclesiástica. 5a - Direito
Público, Estatística Universal. Geografia Política. 6a Direito Político, ou Análise das
Constituições dos Diversos Governos Antigos e Modernos. 7a - Economia Política. 8a História Filosófica e Política das Nações, ou Discussão Histórica dos seus Interesses
Recíprocos e suas Negociações.
483
Art. 2. Para regência destas cadeiras, o Governo nomeará oito lentes, e quatro substitutos,
os quais, desde já organizarão, congregados, um regulamento sobre as horas em que devem
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adoção dos Estatutos da Universidade de Coimbra484, os honorários dos lentes e
secretários485, as escolhas dos compêndios486, as condições para os estudantes
realizarem as matrículas, o período de matrículas e do ano letivo 487, os exames, as
obrigações da congregação dos lentes488 e determinou que a direção e a inspeção
dos estudos ficaria à cabo do Ministro e Secretário dos Negócios do Império489.
No dia 1 de agosto as discussões sobre o projeto de lei para a
abertura do curso jurídico foram retomadas. Foi o deputado Custódio Dias, do Rio de
Janeiro, que iniciou o debate nesta ocasião para ver se o processo deveria ir para
segunda discussão. O deputado realizou uma crítica sobre a Universidade de
Coimbra: devido à necessidade do projeto, não deveria o Brasil fazer o que ele
chamou de “monopólio das ciências”490, referindo-se a Universidade de Coimbra como

explicar as diferentes matérias, de forma que todo o curso não exceda de quatro anos e que
as tardes sejam livres.
484
Art. 3. Os estatutos da Universidade de Coimbra, relativamente aos seus reitores, servirão
aqui provisoriamente na sua parte aplicável.
485
Art. 3. Os estatutos da Universidade de Coimbra, relativamente aos seus reitores, servirão
aqui provisoriamente na sua parte aplicável. Art. 4. Cada um dos lentes vencerá o honorário
anual de 800$000, e cada um dos substitutos o de 400$000. Art. 5. Haverá um secretário,
com o ordenado de 600$000, um porteiro com 400$000, e seus serventuários, que se julgarem
indispensáveis e com o ordenado que parecer justo.
486
Art. 6. Cada um dos lentes fará escolha do compêndio da sua profissão, ou o arranjará,
não existindo já feito, e exporá à aprovação dos lentes congregados; esta o remeterá ao
Governo para fazer imprimir, e fornecer às escolas, dando ao seu autor a terça parte do lucro,
calculada pela venda da primeira edição.
487
Art. 7. Os estudantes, que se quiserem matricular no primeiro ano do Curso Jurídico, devem
apresentar certidão de idade, e de aprovação em gramática latina, retórica, filosofia racional
e moral; estes exames serão feitos por três professores públicos, presididos pelo decano dos
lentes. Art. 8. Nenhum estudante se poderá matricular sem ter quinze anos completos,
nenhum será admitido à matrícula do segundo ano, sem apresentar certidão de aprovação de
geometria em alguma das Academias. Art. 9. Os estudantes, assim habilitados, farão petição
aos lentes do respectivo ano para os admitir à matrícula, que será gratuita. Art. 10. As
matrículas principiarão no dia quinze de fevereiro, e se fecharão no último do dito mês. Art.
11. O tempo letivo começará no primeiro de março e terminará a 15 de novembro, abrindo-se
as aulas de verão às oito horas, e de inverno às nove.
488
Art. 12. No dia 15 de novembro todos os lentes se congregarão, para julgarem a habilitação
dos estudantes, que houverem frequentado as aulas, e que devem, em consequência disto,
ser admitidos a exame. Art. 13. No dia 15 de novembro, começarão os atos, e acabarão no
dia 20 de dezembro, em que se fecharão as aulas. Art. 14. A congregação dos lentes formará
e apresentará à aprovação do Governo os estatutos necessários que devem regular as
matrículas, os exames, os graus, o modo de passar as cartas, o selo, e tudo mais que for
relativo à economia das aulas.
489
Art. 15. A direção e inspeção imediata destes estudos pertence ao Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios do Império. Art. 16. A execução desta lei deve ter princípio quanto antes,
para que possa começar o Curso Jurídico em março do ano de 1827.
490
Sessão em 1 de agosto de 1826. Annaes da Camara dos Srs. Deputados. Tomo IV. Op.
Cit. p. 11.
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local que monopolizou as luzes. Para o deputado deveriam serem estabelecidas
escolas e mestres em todas as províncias a fim de contemplar o maior número
possível de pessoas habilitadas a exercerem as funções dignas de “cidadãos probos
e virtuosos”491. Após este pronunciamento ficou decidido que o projeto passasse para
a segunda discussão.
Em 5 de agosto, como parte da terceira ordem do dia, iniciaram os
deputados a segunda discussão do projeto sobre a criação dos cursos jurídicos. Lido
o primeiro artigo que manda estabelecer um curso jurídico na corte e explicitadas as
oito cadeiras de ensino, apresentou Teixeira de Gouvea a seguinte emenda:
“Estabelecer-se-há um curso jurídico, ou de sciencias sociaes na cidade de S. Paulo
o qual constará das cadeiras seguintes (como se acha no artigo)”.492
Contra argumentando sobre a emenda de Gouvea, novamente
Marcos Antonio se opôs à justificativa do estabelecimento dos cursos jurídicos em São
Paulo. Reconheceu que, ao longo da história do Brasil, a participação dos deputados
paulistas foi significativa para a Independência, quando estes mostraram seus talentos
nas Cortes de Lisboa. Para o deputado São Paulo possui o clima salubre, banhada
por um dos maiores rios do continente, contudo, a capital do Rio de Janeiro apresenta
as melhores condições para a fundação dos cursos jurídicos. Assim propõe que sejam
abertas apenas duas cadeiras de ensino de Direito Natural e das Gentes, que estejam
apoiadas pelos estatutos da Universidade de Coimbra, e que nos anos seguintes
outras cadeiras sejam criadas.493
A questão da localidade estava posta na discussão, e as opiniões
divergiam entre a instalação dos cursos jurídicos na corte, São Paulo e Pernambuco.
Contudo Clemente Pereira, levou à mesa uma emenda que tratava da
adoção de dez cadeiras de ensino dispostas nos cinco anos do curso:
1º Ano:
1ªDireito Natural.
2ª Instituições de Direito Romano.
2º Ano:
1ª Direito Público Universal e das Gentes.
2ª Direito Público Eclesiástico.
3º Ano:
1ª Direito Pátrio, Público e Civil.
2ª Direito Pátrio Criminal e do Comércio.
491

Idem P. 11.
Idem.
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4º Ano:
1ª Direito Pátrio Civil.
2ª Economia Política.
5º Ano:
1º Prática.
2º Estatística, Geografia Política e Diplomacia.494

A questão foi inserida no debate, retomado no dia 7 de agosto na terceira ordem do
dia. Com o acréscimo da emenda de José Lino Coutinho que também tratava das
disciplinas dos cursos, dividida em seis anos de estudos:

1º - Direito Natural.
Direito Público universal ou direito das gentes.
2º - Philosophia juridica ou principios de legislação universal.
História das legislações antigas, seus efeitos políticos, e aquella legislação
nacional.
3º - Direito pátrio civil e civil e criminal e direito mercantil.
4º - Direito publico ou a analyse das constituições dos diversos governos, e
das constituição do imperio.
5º - Instituições canonicas e história da igreja.
6º - Economia Política;495

Além das disciplinas o primeiro artigo do projeto versava sobre a localidade, questão
que dividia a assembleia entre os que defendiam a abertura dos cursos jurídicos na
corte, os que defendiam a abertura em São Paulo e aqueles que preferiam uma
pulverização de disciplinas referentes aos cursos maiores nas diversas províncias,
como destacou Miranda Ribeiro, representante de Minas Gerais:
Eu nunca instaria pelo estabelecimento de uma universidade inteira nesta,
ou naquela província do império: contentar-me-hia com um pequeno
estabelecimento em cada uma das provincias; que se achassem em estado
de os poder manter: contentar-me-hia, por exemplo em Minas com um curso
jurídico, em S. Paulo com um curso de medicina; e finalmente assim pelas
mais provincias.496

Mas também chama a atenção para um outro ponto que foi trazido
pelo deputado Vasconcelos. Além das disciplinas, da localidade, o deputado trouxe
mais uma crítica à Universidade de Coimbra, disse: “no meu tempo; nenhuma
emulação, nenhum estimulo se notava ali e por isso nenhum progresso nas letras”. 497

494
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Estudei direito publico naquela universidade e por fim sahi um bárbaro: foime preciso até desaprender. Ensinarão-me que o reino de Portugal e
accessorios era patrimonial; umas vezes sustentavao que os portuguezes
forão dados um lote ao senhor D. Affonso I, como se dão escravos ou lotes
de bestas [...] Estas e outras doutrinas se ensinão naquella universidade e
porque? Porque está inteiramente incomunicável com o resto do mundo
científico. 498

E aliou o argumento sobre Coimbra com a defesa da abertura dos estabelecimentos
de cursos superiores no Rio de Janeiro. Justificou que a universidade de Coimbra
havia consolidado o “systema de trevas, mysterio e monopólio”, porque estava
distante da corte. E se o estudante realizasse seus estudos na corte do Rio de Janeiro
não seria “avassalado pelo despotismo”. 499
Na sessão do dia 8 de agosto foram retomadas as questões
referentes à segunda discussão do projeto. Outras emendas foram enviadas à mesa
da presidência da câmara que apresentavam a disposição das disciplinas que seriam
estudadas no curso jurídico. Mas como o primeiro artigo da lei proposta pela comissão
de Instrução Pública também falava sobre a abertura de cursos de ciências sociais,
Miranda Ribeiro levou em consideração este objeto através da seguinte emenda:

Estabeler-se-há em cada uma das provincias do Brasil um curso de
sciencias naturaes ou positivas, sendo todos por maneira dispostos, que em
cada uma porção de quatro provincias limítrofes possão os seus habitantes
instruírem-se em todas as scencias conhecidas. 500

O deputado Batista Pereira, do Espírito Santo, a fim de propor a
distribuição das disciplinas do curso jurídico também enviou a seguinte emenda:
Curso jurídico – 1º e 2º anno: Direito natural, publico e das gentes. 3º e 4
anno – Direito pátrio civil e criminal, e de commercio – 5º anno: Direito
marítimo, sciencia de jury.
Curso politico – As sciencias indicadas no projeto, com exclusão de historia
eclesiástica, e instituições canonicas

E o deputado Cavalanti, de Pernambuco, apresentou a seguinte
emenda, que não obteve apoio:

498

Idem.
Idem.
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No Rio de Janeiro – 1ª cadeira: Direito natural e direito das gentes. – 2ª
cadeira: Direito pátrio civil e criminal, historia da legislação nacional.
Na Bahia – 1ª cadeira: Direito natural e das gentes. – 2ª cadeira: Economia
Política.
Em Pernambuco, São Paulo, Minas e Maranhão. – 1ª cadeira: Direito
natural, direito das gentes. 2ª cadeira: Direito publico, estatística universal,
geografia política. 501

Outras emendas referentes às disciplinas do curso foram enviadas por Vergueiro502,
Cruz Ferreira503, Costa Aguiar504,
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Sessão em 8 de agosto de 1826. P. 70.
1º Anno.-1ª Direito natural, e das gentes. 2ª Noticia das legislações antigas; e da nossa: e
systema da legislação.2.º Anno - 3ª Direito civil nacional. 4ª Direito publico ecclesiastico: e
historia ecclesiastica. 3º Anno 5ª Continuação da 3ª pelo mesmo lentee, e direito mercantil.
6ª Direito político, e administrativo; e estatística do imperio. 4º Anno 7ª Direito criminal, e
processo forense. 8ª Hermeneutica jurídica, theorica, e pratica. 5º Anno 9ª Economia política,
e estatística universal. 10ª Direito das gentes positivo, e diplomatica. Os que forem
approvados nos estudos dos primeiros quatro annos, terão carta de bacharel, com a qual
ficarão habilitados para exercer a advocacia e entrar em concurso para os lugares de
magistratura: preferirem no concurso aos lugares de secretarios das presidencias das
províncias, e de officiaes das secretarias. Os que forem approvados nos estudos dos cinco
annos terão carta de formatura, com a qual preferirão aos bachareis e entrarão em concurso
ás cadeiras deste curso. Vergueiro.Foi apoiada. Idem P. 71.
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1º anno.- Duas cadeiras: 1, direito natural e publico. 2, instituição de direito civil. 2º anno Duas cadeiras: 1, direito. Das gentes. 2, direito publico . eclesiástico e instituições canonicas.
3º anno -Duas cadeiras: 1,: analytica e alguns titulos do digesto. . 2 • . direito publico pátrio .e
direito. criruinaj patrio, 4º anno - Duas ·cadeiras: 1,direito civil pátrio. 2, economia politica. 5"
anno.- Duas cadeiras: 1, direito mercantil. 2, theoria da pratica civil, orphanologica e criminal.
O deputado, Cruz Ferreira. Foi Apoiada. Idem. P. 71 e 72.
504
1º Anno – Duas Cadeiras: 1ª Direito natural .e direito publico universal e das gentes. 2ª
Philosophia jurídica, ou princípios geraes de legislação. 2ª Philosophia jurídica, ou principios
geraes de legislação. 2º Anno – Duas Cadeiras: 1ª Direito Publico e eclesiástico, e historia
eclesiastica. 2ª Historia em geral das legislações antigas e seus efeitos políticos e com
particularidade a historia da legislação nacional. 3º Anno.- Duas cadeiras: 1ª Direito pátrio
civil. criminal e mercantil. " 2ª.Analyse das constituições dos diversos governos antigos e
modernos, e com particularidade a da constituição do império. 4º Anno – Duas Cadeiras – 1ª
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Duas cadeiras -1.ª Economia politica. 2.ª Estatística universal, geographia política. 6.º Anno.Uma cadeira:-Sciencia da renda publica em todas as suas partes, e os estudantes repetirão
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dos quatro primeiros annos e forem aprovados, recerão o gráo de bacharel, com o qual ficarão
habilitados para os lugares de magistratura e de advocacia. Os que frequentarem e forem
approvados nas materias dos cinco primeiros annos, receberáõ o gráo de bacharel formado
e preferiráo na oposição dos lugares de magistratura aos simples bacharéis. Os que
frequentarem todos os seis annos e forem approvados nelles, reccbeáõ o gráo de doutor; e
desta classe serão tirados os lentes para as diversas cadeiras deste curso. Paço da camara
dos deputados, 8 de Agosto de1826. – O deputado secretario, Costa Aguiar. -Foi apoiada.
Idem. P. 73 e 74.
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e Paula Souza505, ao falar da localidade, enviou emenda que propunha a instalação
de dois cursos jurídicos, um em São Paulo e outro em Olinda. Contudo, havia um
sentimento de desconfiança devido a existência do decreto que preconizava a
abertura de cursos jurídicos na capital fluminense, e como o Imperador sancionava as
leis feitas pelo Parlamento, disse Clemente Pereira: “se quisermos escolas de direito,
faça-se estabelecer no Rio de Janeiro, senão não as teremos nunca, nem aqui, nem
em outra parte”.506 E após demasiada discussão sobre a localidade, o deputado
Custódio Dias, apontou que os cursos deveriam ser instalados para atender as
demandas do sul e do norte: “ Portanto seja a cidade de S. Paulo o assento de um
curso jurídico no sul e forme-se ao mesmo tempo outro igual curso na cidade de
Olinda, para facilitar a instrucção aos nossos concidadãos, que habitão o norte do
Brasil.” 507 Esta discussão foi encerrada decidindo-se que seriam criadas dois cursos
jurídicos, um em São Paulo e outro em Olinda.
Na sessão do dia 9 de agosto os deputados voltaram a discutir sobre
a votação do local dos cursos jurídicos, e foi colocado em dúvida se deveriam ser
instalados também no Rio de Janeiro um curso jurídico. A questão foi novamente
levantada em função do decreto de 1825. Tal decreto não havia sido revogado, e
embora não tivesse sido colocado em prática, vigorava. Além disso já haviam sido
recolhidos os fundos necessários para a abertura das disciplinas com os negociantes
do Rio de Janeiro. A questão foi adiada até que a comissão de instrução redigisse
novamente o artigo 1º do projeto.
Passaram os deputados a discutir sobre terceiro artigo do projeto.
Clemente Pereira, em emenda, solicitou que os estatutos feitos pelo Visconde da
Cachoeira servissem em parte para a aplicação da lei.508 Os estatutos de Luiz José
de Carvalho e Mello, Visconde da Cachoeira, foram redigidos em função deste de
1825, que criava provisoriamente um curso jurídico na corte. Posto isto em discussão
a emenda foi aceita, com a justificativa de que os estatutos feitos pelo Conselheiro de
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Proponho em lugar de um curso dous cursos, um em S. Paulo, outro em Olinda. - Paula
Souza. Foi apoiada. Idem p.76.
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Em seguida mandou a mesa a emenda: O Projeto dos estatutos para um curso jurídico feito
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Estado eram melhores que os de Coimbra, que sempre foi estrangeiro. E, em
referência ao 4º artigo, também discutido nesta data, que versava a respeito dos
ordenados dos lentes e seus substitutos, após várias considerações e emendas ao
artigo, decidiu-se que os professores dos cursos teriam seus os honorários conforme
a quantia paga aos desembargadores das províncias.
Na sessão de 18 de agosto de 1826 foi apresentado pela comissão
de instrução pública a nova redação do projeto que criava a lei para os cursos
jurídicos. Tal foi impresso e passou à terceira discussão. O projeto apresentado
considerava que seriam abertos dois cursos, um em São Paulo e outro em Olinda.
Distribuía as cadeiras de ensino de acordo com o estatuto redigido por Visconde da
Cachoeira, embora não fizesse menção aos estatutos da Universidade de Coimbra.
Mas registramos que os estatutos de Cachoeira, possuem inspiração coimbrã. Em 23
de agosto muitas emendas foram feitas ao projeto relativas as doutrinas a serem
ensinadas nos cursos jurídicos e a conexão entre as disciplinas. A discussão foi
retomada apenas em 29 de agosto, quando a comissão de instrução novamente
apresentou nova redação do projeto que contemplou as emendas feitas pelos
deputados na sessão anterior.
Em 31 de agosto ocorreu a terceira discussão. Araújo Bastos, Lino
Coutinho, apresentaram emendas sobre a distribuição das disciplinas. No que ficou
decidido que haveriam nove cadeiras distribuídas em cinco anos, a adoção da
emenda de Bastos, cinco substitutos, que o curso formaria o grau de bacharel, e que
se confirmaria o grau de doutor conforme o artigo 12 do projeto, e foi aprovado.
A lei foi sancionada no dia 11 de agosto de 1827, após ser aprovada
no senado sem emendas. Um curso jurídico em São Paulo e outro em Olinda, com
nove cadeiras que compreendiam o primeiro ano o Direito Natural, Publico, analise da
Constituição do Império, Direito das Gentes e Diplomacia;

Segundo ano a

continuidade das disciplinas antecedentes e o Direito Público Eclesiástico; Terceiro
ano o Direito Pátrio Civil e Direito Pátrio Criminal com a Teoria do Processo Criminal;
No quarto ano a continuação do Direito Pátrio Civil e o Direito Mercantil e Marítimo e,
no quinto ano Economia Política e Teoria e Pratica do Processo adotado pelas Leis
do Império.509
509

BRASIL. Decreto de 11 de agosto de 1827. Cria dois cursos de Ciências Jurídicas e
Sociais, um na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional,
1878, p. 5
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A partir de 1826, retomado o projeto de 1823 em memória à
assembleia dissolvida, temos disputas para que sejam inseridas cadeiras de ensino
em várias províncias, uma atenção maior aos estudos menores, críticas aos estatutos
estrangeiros, mas sobretudo, uma aversão à ideia de que o curso jurídico fosse
estabelecido na corte do Rio de Janeiro. De forma mais unânime, compreendiam os
deputados que havia uma relação entre a abertura destes cursos superiores com o
desenvolvimento civilizacional da nação e sua prosperidade. E em relação aos cursos
jurídicos, o atendimento às necessidades imediatas do Estado, a fim de serem estes
produtores de pessoal competente aos cargos da administração.
Como vimos os debates sobre a abertura dos cursos jurídicos ao
longo da primeira legislatura, a partir de 1826, foram bem frutíferos e carregados de
muita erudição por parte dos deputados, que, em sua maioria, tinham conhecimentos
expressivos a respeito do Direito e seu ensino. Por isso a grande quantidade de
emendas que trataram da disposição das cadeiras de ensino, sua organização e das
tendências existentes na Europa que poderiam, ou não, serem integradas à formação
jurídica do Brasil. Outro ponto fundamental foi o debate sobre a sede dos cursos
jurídicos, que, como já afirmamos, se tornou ponto de inflexão política, e
demonstrativo das rivalidades entre o Imperador e o Parlamento.
Passamos a este ponto. Rio de Janeiro, São Paulo e Olinda. Se em
1823, houve uma disputa provinciana, que atendia aos interesses particulares dos
representantes das províncias recém incorporadas ao território nacional, e que ainda
estavam em processo de consolidação de adesão à monarquia constitucional sediada
no Rio de Janeiro, em 1826, os debates não foram direcionados para estas questões.
E por que? Havia um decreto que abria um curso jurídico na corte, porém, este não
havia sido elaborado pelo legislativo, mas pelo poder executivo, o que consolidava,
neste debate, o embate político entre os dois poderes. O Monarca apresentou o seu
interesse em manter na capital um curso jurídico, mas isto tinha sérias implicações
referentes ao processo de consolidação da unidade territorial e das razões provinciais,
que em relação à corte, preconizavam sua autonomia. Os deputados Marcos Antonio
de Souza e Bernardo Pereira de Vasconcelos foram os defensores da abertura dos
cursos no Rio de Janeiro, argumentando que a corte oferecia maior proteção quanto
ao despotismo existente nas províncias.
Os deputados que apresentavam argumentos contrários à abertura
dos cursos jurídicos no Rio de Janeiro aproveitavam os momentos em que
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Vasconcelos expunha suas considerações para tecerem críticas ao governo imperial.
Este fez muitas críticas ao ensino coimbrão, ao fato da universidade ficar localizada
longe da capital portuguesa. Justificou Vasconcelos que a localidade era ponto
fundamental para a construção da unidade territorial, e para isso, não poderiam as
províncias sediarem estes estabelecimentos. Além disso, quando as emendas
chegavam à mesa da presidência do parlamento, e preconizavam a instalação dos
cursos ou na corte ou em outras províncias, vemos, como afirma Apostolova, o embate
entre as concepções de Estado que se buscava consolidar, seja ele centralizado ou
federalizado. Para a autora:
Nesses debates afloravam também as disputas entre as elites dirigentes que
defendiam projetos diferentes de Estado – centralizado ou federalista –, e
que tinham igualmente diversas concepções sobre o processo de
construção do Estado nacional. O primeiro desses projetos compreendia a
construção de um Estado unitário e centralizado, no qual a iniciativa política
cabia ao governo central; somente este seria capaz de promover as
reformas necessárias para a criação da nação e da civilização no novo país.
O segundo previa o advento da federação, o que repercutiria no
fortalecimento das elites provinciais garantindo-lhes autonomia na direção
das províncias e participação efetiva no processo decisório.510

Com todos estes embates que demonstram as disputas políticas
sobre a melhor forma considerada de Estado que pretendia constituir, venceu a
emenda que buscava a instalação dos cursos jurídicos em São Paulo e Olinda.
Definidas em função do apelo geográfico, para atendimento das demandas do sul e
do norte. Contudo haviam outros indícios que justificavam a adesão a estas
províncias, e que não estão ligadas apenas à questão climática, posição geográfica,
mas ao longo dos debates ganham coloração política. No caso de São Paulo e Olinda,
como ponderou Paula e Souza na sessão de 8 de agosto:
A minha opinião, Sr. Presidente é que se crêem dous cursos jurídicos, um
em S. Paulo, e outro em Olinda; [...] Vejo que os povos do norte, que formão
uma muito considerável parte do império, têm iguaes direitos aos nossos
cuidados e aos sacrifícios dos mais concidadãos; eles querem tambem
gozar dos mesmos commodos, que se destinão aquelles, que mais perto
estão da corte do imperio. Ouvi dizer que S. Paulo é uma cidade privada de
communicação com as províncias do Brazil: Não hpa uma proposição
menos verdadeira! [...] Não tem livros: eis outra razão, de que se lançou
mão. [...]Não há armazéns de livros onde os literatos se possão prover dos
que lhes forem necessários! [...] Não há imprensa em São Paulo! Alli nunca
poderá formar uma opinião influente [...] Tirem-se os obstáculos que a
510
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imprensa prosperará em S. Paulo. Porém o que mais me custou ouvir é que
ali não pode haver uma opinião publica influente. Eu estou fallando perante
respeitaveis testemunhas todas presenciaes: permitta.,se pergunta r
atodos_, e a cada um dos dignissimos membros que formao este congresso
augusto: qual foi a província que em todos os tempos, e principalmente nos
da nossa revolução tem tido uma opinião mais influente e mais poderosa?
Qual a que tem dirigido a opinião das outras? Qual a que por esta opinião
tem contribuído mais para os felizes resultados da nossa regeneração e da
nossa emancipacão? [...]A provincia de· S. Paulo, senhores, possue uma
opinião muito bem formada, não só nos homens de letras, que não são tão
poucos, como se quiz inculcar, como na massa geral do povo, que em todos
os tempos tem dado exuberantes provas das mais heroicas virtudes.
(Apoiado geral. )511

Neste discurso o deputado fez menção a questão da liberdade de imprensa, debate
também assegurado pela assembleia e de dimensões políticas que implicavam a
formação da opinião pública. Isto para demonstrar como um debate se alinhava a
outro e desta forma definia-se politicamente as dimensões do Estado brasileiro. Deste
modo, São Paulo como sede de um dos cursos jurídicos, representava a capacidade
de lançar à público homens de grande expressão política, como no caso de Andrada
Machado, membro da primeira comissão de instrução pública em 1823 e que
colaborou com a definição do primeiro projeto de lei. Além disso, a aversão para a
abertura dos cursos no Rio de Janeiro, explicitado pelos votos dos deputados no
Paramento contribui para o entendimento do embate entre o legislativo e o Imperador,
em que os deputados, representantes de suas localidades, demonstraram a sua força
política, como salientou Apostolova
Vários deputados tinham manifestado os seus temores em relação à atitude
de D. Pedro I, caso não fosse o Rio de Janeiro a sede dos cursos. Essas
preocupações não eram desprovidas de fundamentos. Todavia, a maioria
não aceitou a opinião do monarca, o que levou ao seu desgaste no âmbito
do Parlamento e ao fortalecimento dos interesses das províncias. O fim do
trâmite da questão sobre a localização das primeiras escolas de direito
representou uma derrota para o imperador. 512

Se a problemática da localidade foi ponto essencial nos debates em
1823 e, retomado o projeto também se tornou ponto de inflexão política, uma outra
questão foi acrescentada às definições dos cursos jurídicos em 1826 : as disciplinas.
Não que esta questão não tivesse sido pontuada em 1823, mas diante das pressões
existentes, as disciplinas não foram contempladas no projeto.
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Houve, na época, a opção pela adoção dos Estatutos da Universidade
de Coimbra, contudo, os deputados proporão cadeiras de ensino, condizentes com a
nova ordem constitucional, como o Direito Público Constitucional, Economia Política,
Diplomacia, Direito Marítimo e Mercantil, Direito Natural, Público e das Gentes. A lei
de 20 de outubro de 1823, que foi elaborada pela Assembleia Constituinte, seja pela
proximidade com o processo de autonomia política, seja pelo entendimento de que,
no Brasil recém independente a legislação portuguesa era vista como nacional, não
havia grande problema em adotar o modelo português para a criação dos cursos
jurídicos. Mas tal efeito não esteve presente nas falas dos deputados em 1826, que
preconizavam a formação de um direito nacional.
Por isso a série de emendas em torno das disciplinas do curso. Que
em um primeiro momento recobraram o projeto de 1823, mas ao longo do processo,
passaram os deputados ao aprofundamento da questão da construção do Estado
Nacional e da própria identidade brasileira. Disciplinas como de Direito Pátrio e
História do Direito Pátrio, Direito Romano, foram criticadas ou porque se remetiam ao
conjunto de leis manifestadas em nações consideradas despóticas cujos governos
não eram representativos, ou porque traziam a tona a memória da legislação
portuguesa e seu legado político.513
Mas a novidade estava contida na adoção de disciplinas de Direito
Comercial, Marítimo e de Economia Política. As matérias que tratavam da liberdade
do comércio, e da economia não eram desconhecidas da realidade brasileira. Um dos
grandes expoentes do pensamento econômico no período era o parlamentar José da
Silva Lisboa, que apresentava sempre suas considerações alinhadas com o
pensamento de Edmund Burke, intelectual de pensamento político moderado, como
explica Kirschner, teve suas ideias bem aceitas entre os homens de letras do Brasil
Imperial.514 Para Silva Lisboa, a Economia Política deveria fazer parte da Educacão
Nacional, sobretudo aos estudantes destinados à magistratura e governança para o
conhecimento dos “legítimos direitos e interesses dos particulares, do Estado e da
Sociedade”. 515 Tais ideais alinhavam-se às políticas econômicas liberais que visavam
superar os monopólios comerciais e inserir o Brasil na ordem mundial.
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Na última versão do projeto apresentada ao Parlamento e aprovada
no final de agosto de 1826, mesmo com todas as críticas aos modelos estrangeiros,
sobretudo à Universidade de Coimbra, prevaleceu a adoção do estatuto do Visconde
da Cachoeira, visto como melhor do que o estatuto coimbrão, por ter sido idealizado
por um parlamentar experiente. Mas que apresenta um conteúdo diferenciado da lei
elaborada pela Assembleia Legislativa, e um carregado apego à tradição portuguesa,
quando estabelece, por exemplo, o estudo do Direito Romano.
As críticas realizadas por Vasconcelos, colocavam em xeque a
tradição da universidade portuguesa, os conhecimentos propagados, e se não cansou
em dizer que a universidade estava mergulhada em trevas e fanatismo. Havia um
sentimento de que a lei para a abertura dos cursos jurídicos deveria se distanciar do
modelo português. Embora seus conhecimentos a respeito do Direito fizessem dele
um dos deputados de dimensão expressiva no debate a respeito das disciplinas a
serem adotadas nos cursos jurídicos no Brasil. Mas prevaleceu a adoção do projeto
inspirado na tradição portuguesa, que possui críticas aos Estatutos da Universidade
de Coimbra e ao mesmo tempo se coloca como um contraponto a esta tradição na
medida em que são retiradas disciplinas e inseridas outras condizentes com o ideário
liberal. Mas, mesmo assim, expressa o conservadorismo relativo à formação dos
magistrados e futuros advogados, condizente com o Estado de privilégios da elite que
a partir de agora passa a ser formada no Brasil.
A semelhança e os motivos que levam à elaboração do estatuto com
o estatuto pombalino é notória. Primeiro porque, já no início do Projeto de
Regulamento ou Estatutos para o Curso Jurídico, Cachoeira deixa claro quais eram
as intenções do decreto que criava um curso jurídico: a formação de magistrados,
advogados, que possam ser deputados e estejam aptos para a ocupação dos lugares
diplomáticos e dos empregos do Estado.516 Clara afinidade com o propósito utilitário
e profissionalizante dos cursos jurídicos portugueses.
Em relação ao Curso de Direito Canônico, deixou Cachoeira sua
consideração a respeito dos estudos em Coimbra, que previam a compreensão desta
disciplina aos alunos dos cursos de Leis e Cânones. Aprenderiam os jurisconsultos
brasileiros os “princípios elementares de direito publico, eclesiástico, universal, e
Lima, em comemoração ao bicentenário do nascimento de Cairu, 1756-1956. Primeira
publicação em 1804. P. 92.
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próprio da sua nação”, a fim de conhecerem as coisas que dizem respeito “aos direitos
do chefe de governo sobre as cousas sagradas e ecclesiasticas". 517
O primeiro capítulo do estatuto elaborado em 1825 e inserido no
projeto de lei sancionado em 1827, tratou dos Estudos Preparatórios para o Curso
Jurídico. Nele ficou expresso que os estudantes deveriam ter 15 anos completos,
apresentar certidão de exame e aprovação em latim e francês, retórica, filosofia
racional e moral, aritmética e geometria. Deveriam também ter conhecimentos de
livros clássicos da literatura. 518
O segundo capítulo expressou como seriam os exames aos que
pretenderiam matricular-se nos cursos. Além dos atestados apresentados, deveriam
os alunos prestarem rigorosos exames e serem aprovados somente os que
merecerem, para melhor aproveitamento dos estudos maiores.519 Neste capítulo,
prevaleceu a aproximação com os estatutos pombalinos, que visava a integração dos
estudos considerados menores à continuidade dos estudos de nível superior. Fator
que foi tratado no primeiro capítulo deste trabalho, em que os reformadores da
Universidade de Coimbra, buscaram, uma integração entre os dois níveis do ensino
nacional.
O capítulo terceiro tratou do Plano de Estudos e das matérias que
seriam ensinadas em cada ano letivo. O curso teria cinco anos de duração, dos quais
“seguindo a ordem mais natural e methodica, á fim de que os estudantes vão como
levados por degraos, e pela mão até o fim desta carreira”.

520

Mais uma vez uma

alusão ao projeto pombalino que distribuía as disciplinas do curso em subsidiárias,
elementares, sintéticas e analíticas, e nesta sequencia seriam estudas pelo método
compendiário.
Há que se considerar algo importante e que marca tanto o conteúdo
da lei de 1827, quanto o projeto elaborado em 1825: A lei informa que no primeiro ano
do curso haveria a disciplina de Direito Natural, público, análise de Constituição do
Império, Direito das Gentes e Diplomacia. Mas o Estatuto previa a abertura do curso
com a disciplina de Direito Natural e seguiria o Direito Público e Universal e o Direito
Romano. Tanto a lei quanto o estatuto adotaram uma fórmula que uniu a explicação
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dos princípios morais de que tratam o ordenamento jurídico. De acordo com Lopes,
também tratava das “formas de relação entre as diversas normas de um sistema”. O
que prevaleceu nos juristas brasileiros do século XIX foi um caráter religioso e
conservador, em que o voluntarismo, representado por uma vontade conservadora,
marcou a cultura jurídica brasileira.521
O Direito Natural, seria a fonte de todo o Direito, e os professores
deveriam oferecer as noções gerais do que por ele se entende. Também deveriam
apresentar os princípios gerais das leis, e as relações dos homens como cidadãos
que vivem em sociedade.

O professor deveria trabalhar o Direito Natural, sem

confundi-lo com o Direito Pátrio, pois o primeiro referia-se ao regulamento dos direitos
e obrigações de todos os homens e dos homens entre si, e o segundo referia-se às
relações sociais, aos deveres do que Cachoeira chamou de “massa geral da nação”
com o Soberano.522
Com o fim dos estudos em Direito Natural, deveriam os estudantes
procederem ao Direito Público Universal e Particular:

8º Como porém a base essencial deste direito seja o complexo dos
direitos e obrigações das nações para com os Soberanos, e
reciprocamente, cumpre que com muito discernimento se mostre aos
discípulos a natureza dos mesmos direitos, e obrigações, e se
estabeleçam os seus verdadeiros limites, do que depende a
tranquilidade publica, e a consolidação do governo. 9º E sendo hoje
mui discutidas estas matérias, as explicará com muita madureza, e
cuidado, servindo-se dos livros modernos [...] 523
O Estatuto Também compreendia o estudo do Direito Romano, pois
compreendia Mello que muitas das leis são tiradas deste corpo legal, e na falta de lei
nacional deveriam servir quando estas estivessem de acordo com a boa razão.
No segundo ano os alunos deveriam estudar duas cadeiras , Direito
das Gentes, Universal e o Diplomático, e o Direito Público Marítimo, Comercial. No
terceiro o Direito Pátrio, Publico, Particular e Criminal. No quarto ano os alunos
estudariam o Tratado De Obligationibus et Actionibus, e depois o Tratado De Jure
Criminali. Também Economia Política. No quinto ano análise de alguns textos de duas
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leis romanas, e a hermenêutica jurídica, também conhecida como a arte de interpretar
as leis.
O estatuto do Visconde da Cachoeira marca a história do Direito
Brasileiro, por ser um documento consultivo para as práticas de ensino do Direito nas
Academias.
Os debates acerca da abertura dos cursos jurídicos e de
universidades no Brasil são justificados à luz de uma interpretação histórica do
passado e do futuro da recente nação. As propostas para a abertura dos Cursos
Jurídicos tinham a intenção de superar o passado colonial, a formação de um corpo
político adequado ao aparelhamento do Estado e apto para as tarefas de construção
da nação brasileira, através da articulação do patrimonialismo ao modelo liberal de
execução de poder. Neste sentido, o bacharel torna-se “figura central e mediadora
dos interesses privados e públicos”.524
Desta forma esta elite treinada encontrou as condições favoráveis
para a construção do Estado que desejavam. Primeiro pela marca da manutenção da
situação anterior à independência que fundamentou a continuidade do modelo
português. Segundo porque possuía o isolamento necessário das doutrinas
revolucionárias e puderam dar continuidade ao modelo de formação de seus futuros
membros nas academias de Direito. Terceiro porque possuía coesão e evitava os
conflitos políticos que conduzissem à mudanças radicais.
Houve a instalação, dentro do próprio Estado de uma “ambiguidade
básica”, e peculiar entre os demais países latino-americanos que oferecia a esta elite
a liberdade para as suas ações. O serviço público se tornou meio de vida que
confundia a elite com a própria burocracia e o Estado dependente da produção
agrícola mantinha a defesa dos interesses destes grupos exportadores de matérias
primas que ganhavam cada vez mais espaço na esfera de decisão. A capacidade de
enfrentar as crises entre os membros dos grupos dominantes significou por um lado a
manutenção de um conservadorismo básico que estava legitimado pela garantia dos
interesses fundamentais ligados à grande propriedade e a redução, por outro lado, da
participação política legítima.525
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Pensemos então sobre o liberalismo como orientação que insere os
valores básicos da sociedade moderna no que diz respeito ao reconhecimento do ser
humano, da riqueza, da natureza e da própria história. Concepção que iria definir o
que é o Estado Nação brasileiro dentro da universalidade do mundo europeu.
Expressão, na visão do sociólogo Edgardo Lander, mais potente da eficácia do
pensamento científico moderno.526
O Estado, dentro das propostas realizadas nas assembleias, aparece
como a única ordem social desejável e possível. O que para Lander expressa uma
“naturalização da sociedade liberal” como a forma mais avançada de existência
humana, que no caso do Brasil ocorre conforme os limites do conservadorismo
português. Ao realizar a identificação das duas dimensões constitutivas dos saberes
modernos, o autor entende que a sua “eficácia neutralizadora” está relacionada às
“sucessivas separações ou partições do mundo “real” que se dão historicamente na
sociedade ocidental e as formas como são construídos os conhecimentos sobre as
bases desse processo de sucessivas separações”.527
Outro fator que forma a segunda dimensão analisada por Lander se
refere aos saberes e sua organização com o poder que constitui o mundo moderno.
Primeiramente na tradição ocidental moderna houve a separação entre “Deus” e os
“Homens”. Uma separação de origem religiosa concebida pela consciência de que
Deus criou o mundo, mas que este mesmo mundo não é Deus e portanto não precisa
ser considerado sagrado. Deus também criou o homem à sua imagem elevando-o
acima de todas as outras coisas. Desta forma o homem tem o direito de intervir no
curso dos acontecimentos. Aliada a esta concepção de mundo e a esta consciência
sobre a existência humana, as ciências modernas também se encarregarão de
multiplicar estas separações. A ruptura entre o corpo e a mente, entre a razão e o
mundo, pressupõe que este mundo é um mecanismo desespiritualizado que necessita
ser captado pelos conceitos racionais. As construções dos ideais da sociedade
ocidental pressupõem a universalidade das experiências desenvolvidas pela Europa.
Experiências inauguradas pelas conquistas ibéricas que conformam a própria ideia de
modernidade e organização colonial do mundo. Um processo que culminará nos
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séculos XVIII e XIX se torna totalizador do espaço e do tempo em que todas as
culturas, povos e seus territórios aparecem em uma grande narrativa universal em que
a Europa se torna o centro dinamizador, geográfico e organizador do movimento
temporal.528
Deste modo podemos entender que a ilustração e seu esforço
organizador no interior das ciências favoreceram a ruptura ontológica entre razão e
mundo, e este passa a ser captado pelos conceitos e representações que serão
constituídos pela razão. Um tipo muito particular de conhecimento se constitui a partir
dos pilares do racionalismo ilustrado, mas que possui uma pretensão universal. Uma
“autoconsciência europeia da modernidade estabelecida a partir da conformação
colonial do mundo entre ocidental e europeu e os “Outros”, o restante dos povos e
culturas do planeta”.529 O caso português é significativo, pois se liga à necessidade
de mudança e à adequação aos novos modelos de Estado que estavam em discussão
para a superação do seu considerado atraso em relação às demais nações europeias
do século XVIII por meio de ações fundamentadas na “razão” que sobrepôs o poder
régio ao poder eclesiástico, muito embora reforçasse a supremacia do poder
monárquico.
Já no Brasil a diversidade de projetos discutidos em Assembleia no
ano de 1823 e 1826, os conflitos e os acordos realizados, nos dão a medida para a
compreensão dos ideais adotados para a formação da Nação Brasileira em torno da
Monarquia Constitucional. Neste sentido a abertura dos cursos jurídicos no Brasil se
estabelece como a chave para a incorporação de valores que sintetizavam o ideal
liberal para a formação e a manutenção de leis coerentes com esta nova ordem
política, mas sem rupturas com a lógica anterior. As propostas de adoção dos
estatutos reformados da Universidade de Coimbra, em 1823, para a abertura dos
cursos jurídicos, expressam a compreensão de que a universidade possuía o papel
de concentrar o eixo do debate político. Era pensada como instituição que deveria
desempenhar um papel histórico, local em que eram projetadas pela valorização do
conhecimento científico as ações de transformação da sociedade, para a valorização
da administração pública. 530
O desejo do estabelecimento do curso jurídico e da universidade que
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presentes nas falas dos representantes políticos de 1823 como o “Monumento
Indelével de Sabedoria”, converge com o mesmo processo em que foram
estabelecidas as relações de produção capitalistas e a formação do modo de vida
liberal. O que Lander chama de naturalização da sociedade liberal. Para entendermos
isso é necessário nos voltarmos ao período em que haviam ocorrido as assembleias
das Cortes Extraordinárias e Constituintes de Lisboa, ou seja, dois anos antes, quando
foram discutidos os projetos para a Nação Portuguesa em que o Brasil tivera
participação significativa. Desde essas reuniões que contaram com a presença de
deputados

peninsulares

e

de

deputados

americanos,

evidenciaram-se

as

experiências partilhadas e o pensamento político do século XIX que irão,
posteriormente, acompanhar os dilemas da formação do Estado Nacional brasileiro.
Os projetos debatidos naquelas assembleias trataram de temas
como: a integração dos mercados portugueses e brasileiros a fim de unificar as suas
moedas e o estabelecimento das regras para a regulação do mercado nacional.
Princípios liberais que iriam constituir as novas bases políticas e jurídicas para a
formação da unidade luso-brasileira debatidas nestas assembleias se conformariam
em um novo “pacto político”. Como sabemos, os deputados brasileiros se retiraram
das Cortes Portuguesas e já em agosto se de 1822 tem-se a convocação para a
Assembleia Constituinte no Brasil.531
Neste contexto histórico, o ambiente intelectual que se forma e que é
partilhado na Assembleia Constituinte de 1823, expressa uma visão de mundo de que
os conhecimentos sociais e modernos eram a base fundamental para a emancipação
do Brasil, principalmente no que se referia à superação do seu passado colonial. O
Direito se somava aos demais conhecimentos sociais modernos, “eixos articuladores
centrais da ideia de modernidade” que os deputados pretendiam inserir o recente
Estado Independente. Uma noção associada à ideia de progresso da nação, da
naturalização das relações sociais como sendo da “natureza humana” e da sociedade
liberal e capitalista e a “necessária superioridade dos conhecimentos que a sociedade
produz em relação aos demais conhecimentos”.532
Uma visão eurocêntrica adotada na explanação dos projetos para a
construção do futuro da nação que pretendia inserir o Brasil no fluxo do
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desenvolvimento universal dos demais Estados Nacionais europeus norteado pela
única possibilidade de inserção naquela marcha da histórica. As demais formas de
organização da sociedade são descartadas, vistas como diferentes e muitas vezes
arcaicas, o que permitiu a continuidade da escravidão. Esta naturalização e
particularização do modelo liberal e o tratamento dado às demais expressões culturais
existentes no Brasil como “ontologicamente inferiores”, não oferecem qualquer
possibilidade da população negra e escrava no Brasil alcançarem o grau necessário
para se tornarem “civilizadas”, uma vez que suas especificidades as tornam incapazes
de alcançarem a universalidade.
Falas realizadas pelos deputados em assembleia como “vantagens
naturais” como foi dito por José Feliciano, “interesse públicos” como o que foi
acentuado por Luis José Carvalho e Mello que também afirmava que os “corpos
científicos instalados nos países cultos formam os homens célebres de todas as
nações” e por Antonio Gonçalves Gomide que acreditava que “todas as virtudes
cívicas e moraes das nações se desenvolvem na razão de suas luzes” apresentam a
construção eurocêntrica e organizadora do tempo e do espaço. Converte a instrução
em uma ação do Estado, na formação de homens orientados para a efetivação do
ideal liberal, e deste modo
Na América Latina, as ciências sociais, na medida em que apelaram a
esta objetividade universal, contribuíram para a busca, assumida pelas
elites latino americanas ao longo de toda a história deste continente,
da “superação” dos traços tradicionais, pré-modernos que tem servido
de obstáculo ao progresso e à transformação destas sociedades à
imagem e semelhança das sociedades liberais industriais. Ao
naturalizar e universalizar as regiões ontológicas da cosmovisão
liberal que servem de base a suas constrições disciplinares, as
ciências sociais estão impossibilitadas de abordar processoshistórico-culturais diferentes daqueles postulados por essa
cosmovisão. 533

O Brasil segue a premissa de que existe apenas uma tradição
epistêmica a partir da qual se pode alcançar a verdade, a universalidade e que define
a modernidade e o ocidente. Tal tradição inspirou a Filosofia, as Ciências e predicava
um ponto de vista neutro e objetivo. Este pensamento permitiu o desenvolvimento
específico de formas de trabalho organizados pelo capital e a divisão social do
trabalho de acordo com normas autoritárias e coercivas. Permitiu também o
533
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estabelecimento de um conjunto de leis que garantissem a eficácia do modelo liberal
aliada a uma rede de informações traduzidas pelas ciências que formam o conjunto
de saberes necessários para a regulação e a manutenção da ordem social.
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CONCLUSÃO

O entendimento do Reformismo Ilustrado Português e sua
movimentação sobre a Instrução Pública a partir de 1772, sobretudo quando
estudadas as mudanças mais significativas nos Estatutos da Universidade de
Coimbra, nas Faculdades de Leis e Cânones, envolveu o reconhecimento das
mudanças paradigmáticas do campo jurídico, que adquiriu, nesta conjuntura social e
política, dimensões impactantes na gerência do governo. Vimos, através da ampla
documentação inventariada que, ao longo da segunda metade do século XVII, em
Portugal e no Brasil, as ações tomadas pelo Marques de Pombal na administração
reinol e nos domínios coloniais teve uma abrangência estrutural, de caráter
permanente, mesmo após a sua queda. Tal característica também se estende para o
ramo da instrução pública.
As reformas dos Estatutos da Universidade de Coimbra, neste
período influenciado pelo iluminismo, em que houve a incorporação de uma razão
objetiva e crítica, ao mesmo tempo um racionalismo pautado pelo humanismo e
antropocentrismo534, agregada às demais reformas estatais, buscou a organização,
em dimensões nacionais, dos interesses públicos e privados. O Estado e o Direito
passaram a andar juntos. O primeiro como uma forma de organização que
fundamenta a sociedade civil-burguesa, através de uma mediação política realizada
por uma classe que possui poder econômico, e, de forma institucionalizada, buscará
a regulamentação das contradições existentes.
O Direito constitui a legalidade própria, pela formação de um grupo
considerável de especialistas, que, aparentemente, acima da própria sociedade, farão
a mediação do complexo social. Como explica Lukács “a “via institucional” surge de
maneira inelutável neste ponto em que deve assumir o comando aquela complicada
unidade de força explícita e força disfarçada, revestida com as vestes da lei, que
ganha forma na esfera jurídica”.

535

Neste sentido o poder judiciário, composto como

uma das esferas do poder do Estado fala por último e de forma inquestionável. A lei,
quando formalizada, possui justificativa, para sua existência, pautada na vontade e na
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felicidade dos povos, contudo, utiliza esta própria vontade para afrontar a vontade
popular.536
As reformas dos Estatutos dos Cursos Jurídicos da Universidade de
Coimbra, e dos demais cursos, voltadas para a composição destes especialistas, com
a responsabilidade da atuação na esfera pública como mediadores dos interesses do
Estado e da própria classe que representam, para a superação do considerado
“atraso” propugnado pela permanência da escolástica, estiveram amparados pela
composição de documentos que desprestigiaram toda obra jesuítica, conjugado ao
fenômeno de secularização do reino português. A produção de um aparato burocrático
e institucional para o desenvolvimento dos projetos com vias à modernização do
Estado, suas finanças, sua política e cultura, demandou a formação dos agentes
capacitados para exercerem o plano das reformas. O homem público, marcado pelo
pragmatismo das ideias, que forma o chamado corpo político estatal, responsável pela
administração e representação para a firmação da soberania interna e externa. Neste
ponto, a universidade, sob a tutela do Estado, será ponto de inflexão das modificações
pretendidas por Pombal, pois recebe o peso do “dever público” para a o
desenvolvimento e progresso do “gênero humano”, que respeita a base cristã, vista
como um dos sustentáculos da própria monarquia, fundamentado no Direito Natural.
O ensino esteve pautado pelo método sintético em que as Lições
Públicas sejam dadas
primeiro que tudo das definições, e as divisões das Materias, que mais se
ajustarem às Regras da Boa Dialectica: Passando-se logo aos primeiros
princípios, e preceitos geraes mais simples, e mais fáceis de entenderem: E
procedendo-se delles para as Conclusões mais particulares, formadas da
combinação de maior número de idéas, e por isso mais complicadas, e
sublimes, e de intelligencia mais dificultosa.537

E a execução do Método Sintético ocorre pelo “Caminho Compendiário” em que
deverão os professores ensinar tão somente a Jurisprudencia por
Compendios breves, claros, e bem ordenados. Os quaes por se comporem
unicamente do succo, e da substancia das Doutrinas; por trazerem
precisamente as Regras, e excepções principaes, e de maior uso no Direito;
por se ocuparem quase todos na Jurisprudencia Didática, e trazerem muito
pouco da Polêmica, por não misturarem o Direito certo com o incerto, por
darem princípios mais unidos, e com huma connexão mais perceptível; e por
536
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se poderem estudar, e repetir mais de uma vez, como he necessário em
todas as lições, e Livros de Estudo, para que as Doutrinas, que nelles se
contém, se possam entregar á memoria [...] 538

Também na explicação histórica para a compreensão das leis, uma vez que os
Estatutos apresentam, pela primeira vez na História do Direito Português a tentativa
de esboçar uma sistematização da História das Leis, Usos e Costumes considerados
legítimos da Nação Portuguesa. Neste corpo documental que integra a Lei da Boa
Razão, o Compêndio Histórico e os Estatutos houve a exaltação do direito pátrio e do
direito natural, fundamento de todo o direito positivo.
[...] Todas as leis positivas estabelecidas pelos Legisladores Humanos para
o dito fim: ou são puras repetições da Legislação Natural, feitas, e ordenadas
pelos Legisladores Civis, para mais se avivar na memória dos Cidadãos a
lembrança das mesmas Leis Naturaes, escurecidas, e como apagadas, e
extintas nos seus corações; apertando a observância dellas por meio de
competentes, e sensíveis sanções: Ou são determinações mais específicas,
ampliações, declarações, e aplicações das mesmas Leis Naturaes a alguns
casos, objectos, e negócios Civís particulares; nos quaes a complicação
singular de differentes idéas, circumstancias, e termos, não deixa bem
perceber a disposição, força e vigor da Legislação das Leis Naturaes, pela
muita simplicidade dellas, e pela generalidade dos seus princípios: Ou
finalmente são as sobreditas Leis Positivas modificações, e restrições das
Leis Naturaes naqueles casos, em que affim o pedem as urgências
particulares do Estado Civil causadas, e procedidas da condição particular
dos Cidadãos; da forma do seu governo. E de outras razões Civís.539

O método sintético-compendiário, o estudo da História do Direito Pátrio Português e a
fundamentação do Direito Positivo pautado no Direito Natural, são alguns dos
elementos que compõem a formação do jurisconsulto, em Leis ou Canones, apto a
entender bem as leis e as executá-las. Tais são os preceitos que fundamentam a
formação de uma maioria parlamentar formada em Direito que atuou, ao longo do
processo de independência, no Brasil.
O Brasil, se projeta enquanto um Estado autônomo, e com a
necessidade premente de fazer o direito, nos limites de seu liberalismo, mitigado pelo
conservadorismo do iluminismo português, abriu o ano de 1823 com a Assembleia
Constituinte. Espaço político de debate e embates sobre o conjunto de leis que
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deveriam conciliar os interesses de todas as partes do Império. Inicialmente esteve
este Império estruturado pela instalação da Corte em 1808, momento em que não
havia sequer dúvidas quanto à manutenção da unidade entre a Metrópole e a Colônia,
que beneficiou, por meio de inúmeras reformas, a integração de todas as suas partes
do Império, liberando os entraves vigentes no sistema colonial.
Dado o momento, a Constituição do Brasil deveria oferecer ao corpo
político os meios para a realização da administração interna das províncias por meio
de um governo civil que estivesse longe do despotismo. E que equacionasse a
diversidade econômica existente, a administração pública, a delimitação dos poderes
constitucionais e sua representação para a fundamentação da monarquia
constitucional, assim como o estabelecimento dos direitos e deveres do Estado e de
sua população.
A Assembleia Constituinte revelou as tensões existentes em torno da
questão da soberania e representação, que ficou restrita à defesa da soberania dos
deputados, enquanto representantes do povo, e de outro, a soberania do imperador,
aclamado pelo povo e primeiro representante da nação.
Os debates sobre tais assuntos sessaram a partir da dissolução, mas,
por não terem sido resolvidos, permaneceram latentes, transbordando em 1826
quando ocorreu a abertura do legislativo. A presença dos ministros de Estado na
Assembleia como deputados, representou o “lado racional, objetivo, da vontade
soberana”, como nos diria Hegel.540 Mas também exaltou o arbítrio do Imperador na
nomeação destes, seus representantes e a evidencia de que, cada mudança no
ministério gerou mudanças na conduta governamental.
Portanto a noção de povo evocada pelo Imperador em seu discurso de
abertura indicou o caráter plural dos “povos” habitantes das províncias e ao mesmo
tempo a sua singularidade, enquanto princípio jurídico. Neste ponto o povo que
escolheu o seu soberano e depositou nele sua confiança, a ele se submeteu tornandose súdito. Este ponto, defenderam arduamente os Andrada, principalmente Antonio
Carlos, antes de sua mudança de posicionamento, visto que um dos debates a
respeito da soberania, ao demarcar a diferença entre Povo e Nação, defendeu que o
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Imperador seria a razão social, e portanto, guardião dos interesses e de seus direitos
e o povo seria o corpo que obedece a razão.
Concomitante a esta noção de soberania, temos outra que pode ser vista
na discussão a respeito da promulgação das leis no tocante à sua sanção. Almejaram
alguns membros parlamentares que a Assembleia fosse considerada a fonte de todo
o poder por ter recebido, por meio do voto do povo, a incumbência da construção da
Constituição. O fato é que diante destas duas noções a respeito da soberania
apresentadas, o povo, entidade responsável por legitimá-las de alguma forma, não
era considerado capaz ou digno de expressar a sua própria vontade porque não tinha
conhecimento dos negócios políticos e porque acreditava que este se limitava pelo
desconhecimento de seus direitos e pela incapacidade de os exercer.
Tais problemas eram tão evidentes que projetos sobre a educação
pautam as discussões sobre a situação das cadeiras e escolas existentes, tratados
de educação física, moral e intelectual, abertura de universidades e em especial, de
cursos jurídicos.
Porém, não se trata de uma educação voltada para todos, tendo em vista
a inexistência de um sistema educacional e as medidas de fomento que não atendiam,
sequer as regiões urbanas, quanto mais a população das vilas mais afastadas de suas
capitais. Mas os projetos defendidos visavam uma educação pública, articulada à
manutenção da grande propriedade, monocultora e escravista, constituidora de uma
sociedade aristocrática.
Nas considerações para a abertura de instituições de ensino superior e
na definição do corpo teórico para a fundamentação dos debates em torno da
instrução pública e a formação da mocidade brasileira, não se fizeram de rogados os
deputados ao mencionar, como José Feliciano Fernandes Pinheiro que apenas “uma
porção escolhida da grande família brazileira” que sofre as pressões na Universidade
de Coimbra, e seus pais “desanimados por não haver ainda no Brazil institutos, onde
prosigão e rematem seos encetados estudos”, era necessária a criação de uma
universidade e que na faculdade de direito civil fossem criadas as cadeiras de Direito
Púbico Constitucional e de Economia Política. No dia 14 de junho de 1823, por meio
de uma indicação, iniciam-se os debates sobre o projeto de criação de universidades
e de cursos jurídicos, que em sua essência, não presa pela constituição de uma
instituição capaz de expressar um projeto liberal para a formação dos cidadãos.
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Existe, em sua essência, o ideal da formação do homem público, de
destacado papel social, que só pode ser creditado a uma pequena porção da
sociedade. São retomados, em 1823, os princípios setecentistas, em que a
universidade, aliada ao desenvolvimento do Estado, ou seja, a ciência e a política, se
unem para a formação de homens capacitados para o empreendimento nacional. Os
deputados elegem a Universidade de Coimbra como exemplo para a edificação das
instituições científicas, cujo projeto político de unificação das províncias e a adesão
ao Imperador D. Pedro I, busca a formação de uma geração de intelectuais brasileiros,
cidadãos socialmente comprometidos, que possam levar à frente os projetos políticos
de superação da antiga ordem colonial.
Dissolvida a assembleia de 1823, as câmaras dos Deputados e do
Senado foram abertas apenas em 6 de maio de 1826. Os trabalhos da Assembleia
Geral Legislativa foram iniciados em 8 de maio, conforme a forma especificada pela
constituição de 1824. A questão sobre a abertura das universidades e dos cursos
jurídicos foram retomadas no dia 12 de maio pela câmara dos deputados. Foram
debatidas a criação dos cursos jurídicos e a criação de uma cadeira de Direito Natural,
Direito das Gentes na capital do Império e, ao longo do processo, os deputados
passaram a questionar os estatutos estrangeiros que seriam adotados para a
efetivação do projeto de lei, culminando em um projeto, sancionado no ano de 1827.
Muito embora, com todas as críticas ao modelo coimbrão, fundamentadas para o
direcionamento das atividades do ensino jurídico pautado na compreensão do sistema
político brasileiro, repetiu-se a experiência portuguesa na aprovação, pelo governo,
dos compêndios a serem adotados, do caráter utilitarista dos cursos jurídicos para a
formação dos quadros administrativos e cargos políticos e da adoção dos estatutos
do Visconde da Cachoeira afeto ao ensino da Universidade de Coimbra, contudo, a
lei de 1827, elaborada pela Assembleia legislativa de 1826 contenha diferenças na
disposição das disciplinas em relação ao Estatuto do Visconde da Cachoeira.
O Direito, enquanto matéria de debate nas assembleias, seja ele
pensado no desenvolvimento de leis, para regular as contradições existentes na
sociedade brasileira, para legitimar os interesses comuns da elite detentora dos meios
de produção e na utilização legalizada do trabalho escravo, ou para definir os rumos
da sua reprodução, através da definição dos meios pelos quais serão formados os
núcleos dirigentes do Estado, se constitui de forma dialética, ligada à economia e à
sociedade, portanto histórica. Possui a função de manter a “normalidade” do processo
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de “reprodução do complexo social” e, em relação à formação do Estado dentro do
contexto do capitalismo, se torna “totalizador” com a imposição de uma
“regulamentação total”.541
O Direito somente consegue universalizar com a implementação e
imposição do modo capitalista de produção. Note-se que a propriedade
privada é uma categoria jurídica (embora também economia) [...] o Estado
se encontra como autoridade central na sociedade capitalista.542

A formação do Estado brasileiro ocorre de forma indissociável ao
desenvolvimento de suas relações de produção. O Direito e seus especialistas
possuem uma linguagem que prima pela legitimidade do interesse público e que
contribui com a “configuração da própria autonomia ilusória de que é dotado o Estado”.
Isto porque o Estado é “a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante
fazem valer seus interesses comuns [...] todas as instituições comuns passam pela
mediação do Estado e recebem uma forma política”.543
Por meio da emancipação da propriedade privada em relação à
comunidade, o Estado se tornou uma existência particular ao lado de fora
da sociedade civil; mas este Estado não é nada mais do que a forma de
organização que os burgueses se dão necessariamente, tanto no exterior
quanto no interior, para a garantia recíproca de sua propriedade e seus
interesses.544

Neste sentido, Direito e Estado possuem uma relação complexa. O Direito não
é uma esfera fundante da ordem social e não se constitui de forma isolada. Ele
abrange as “esferas da vida em sociedade”, é decorrente do desenvolvimento da
sociedade e está ligado a determinadas formas de sociabilidade.545
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