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1. INTRODUÇÃO. OBJECTO DESTE ESTUDO 

Sendo toda a história representação de um passado que sucessivamente 

volta recriado por acção do Iiomem, as suas verdades são necessariamente 

pessoais ou sociais, datadas e transitórias, o que justifica a constante reescrita. 

A progressiva construção da memória faz-se pois a partir de uma metodolo- 

gia de montagem polarizada no contraste e na jiistaposição. Esta postura meto- 

dológica serve diversos objectos de estudo e, no caso verrente, pretende-se 

aplicá-la i s  representações de D. Pedro, às imagens que dele produziram alguns 

Iiistoriadores brasileiros e portugueses ao longo de mais de um século. 

Em carta a seu pai, D. Pedro referia o imenso e incontroiável poder da 

opinião pública, denominando-a Rainha do ~iMzxdo. Com propriedade, este 

monarca foi uma das figuras que mais esteve na mira dos seus contemporâ- 

neos, quer portugueses quer brasileiros, e a liistoriografia dos dois países foi, 

ao longo das gerações, veiculando imagens, nem sempre convergentes, nem 

sempre pacíficas, deste Iiornem cuia vida alimentou polémicas e cuja acção 

político-governativa, a aceitar-se a teoria da ruptura em história, operou algu- 

mas de alcance significativo. 

A sua vida adulta decorreu envolta numa atira quase mitica polarizada 

no binómio antitético libertador/tirano e algumas das suas acções mais rele- 

vantes, de um lado e do outro do Atlântico, parecem ter sido ordenadas pelas 

circunstâncias, determinadas pela eclosão de conflitos de interesses e de ideias. 

Ele foi talvez um símbolo da sua época, situada entre duas idades, eviden- 

ciando laços com o pensamento das luzes, com a ideia ou facto revolucioná- 

rios mas também com a sociedade industrial em expansão, com a transformação 

do Estado e a formação das nações. Jovem, e ainda meio allieado do jogo 

político, foi escolhido como o homem ideal para fazer a emancipação do 

Brasil; após algum, curto, tempo de estado de graça, generalizou-se a opinião 
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que era desadequado para governar esse pais. Em Portugal, a imagem do 

homem que amputara a coroa da sua jóia mais precisosa ter-se-á esbatido ao 

longo de tima década, surgindo indicado por diferentes sectores como o Iiomem 

certo para conjurar as pretensões absolutistas e implantar a ordem liberal. 

D. Pedro emerge pois como o homem capaz de cumprir certos desíg- 

nios, de protagonizar revoluções. E entre escândalos e controvérsias, entre 

assomos de coragem e hesitações pueris, entre amores e ódios, a estes dois 

factos o seu nome ficou inexoravelmente ligado: a independência do Brasil e 

o triunfo definitivo do liberalismo em Portugal. 

Todavia, a natureza do impacte da actuação de D. Pedro no Brasil foi 

temporalmente inversa à que teve na história de Portugal. Naquele país rea- 

lizou primeiro a façanha Iieróica da independência mas, nos anos posteriores, 

protagonizoii a "traição. materializada no mau governo, marcado por um cres- 

cendo de centralismo e autoritarismo políticos, evidente desde a suspensão 

da Constituinte até à inevitável abdicação. Já em Portiigal foi inicialmente 

sentida a -traição. do príncipe que autnnomizou a colónia que sustentava 

economicamente a nietrópole mas, nos anos aibsequentes, acoinpanhou com 

desvelo o rumo do liberalismo e do constitucionalismo no seu país natal, cul- 

minando tal processo, entre 1831 e 1834, sob o titulo de duque de Bragança 

(já ex-imperacior do Brasil e ex-rei de Portugal), com a vitória sobre as forças 

absolutistas, iniciando a era irreversivelmente liberal do Portugal que, segundo 

alguns, abnegadamente ajudara a fazer novo. Poucos meses após o seu triunfo, 

que foi também o do liberalismo em Portiigal, morreii no quarto em que nas- 

cera. A memória da nação, se bem que não de uma forma unânime, fixou então 

o hoinem que sacrificara os últinios tempos de vida a lutar ,,por amor da 

Iiumanidade, da I...] filha e da Liberdade-, o Iiomem que inaugurou o Portu- 

gal contemporâneo marcado pela restauração da Carta Constitucional, a legis- 

lação de Moutinlio da Silveira e a extinção das ordens religiosas. Todavia, as 

suas atitudes políticas não foram unanimemente aceites no seio da própria famí- 

lia liberal e, à esquerda e à direita, as críticas avolumaram-se, algumas ainda 

em vida do regente, corporizando uma instabilidade que reflectia alguma 

inépcia ou incomodidade tia gestão da herança liberal e constitucional. 

Questiona-se neste estudo se as representações de D. Pedro na historio- 

grafia brasileira e na historiografia portuguesa são convergentes no retrato que 

traçam do soberano ou, pelo contrário, veiculam diferentes parâinetros de ava- 
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liação da sua conduta pessoal e política. Reflectirá a memória historiográfica 

das duas nações a natureza diversa do contributo político do filho de D. João \'I? 

Será que a memória colectiva do monarca revela a mesma ambiguidade afec- 

tiva que o próprio pai lhe votou, primeiro marcada pela indiferença, depois 

pela desconfiança e suspeição e, depois ainda, pela vontade de o ver suceder- 

-lhe no trono, esquecendo os crimes de lesa-majestade e outras ofensas? 

Os diferentes textos estiidados, que eclucaram gerações sucessivas, tra- 

çam o retrato de um 11omem profundamente complexo e instável, cufa ampli- 

tude comportamental o tornava capaz de realizar actos e adoptar atitudes que 

ora tocavam o sublime ora rojavam o iníquo, paradoxalmente capaz de ímpe- 

tos ou impiilsos quase desabridos mas também de hesitações profondas. 

À sua educação indisciplinada e à sua formação deficiente são geralmente impu- 

tadas as fraquezas deste monarca que, todavia, parece ser recordado segundo 

o paradigma leibniziano: em muito errou mas em muito acertou, entre as 

duas ideologias em confronto, o absolutismo e o liberalismo, ele foi talvez o 

melhor dos monarcas possíveis. 

2. ALGUNS EXEMPLOS DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 

Um dos primeiros ensaios bistoriográficos que tratou o período com- 

preendido entre a instalação tia corte no Rio de Janeiro e a abdicação de 

D. Pedra foi piiblicado em Londres, em 1836, sendo seu autor Jolin Arniitage, 

um comerciante inglês então recém-cliegado do Rio, onde traballiara alguns 

anos'. Eiiibora não se saiba exactamente por quem, esta obra foi traduzicla 

por urn brasileiro e publicada no Rio de Janeiro logo no ano seguinte2. Não 

obstante o prefaciados da 2." edição', em 1914, ter afirmado que a obra era 

' The bista>]> o/B,ozil, Jlaiir tbe period $lhe nwiual o/ 11,~ Urt8gnizçrifrr>sil) iii 1808, 

to lhe a6rlicnfion qfDori P d o  ti,c/iist ir? 2831, London, Smirli, Eldei 2nd Co., 1836. 

Hisiói-ia do Bmsii, por./orio il>ririlri@e tinilirzirln por. hr<m iir<rsiIciio, Typagrapliia de 

J. Villenruue, 1914. 

Ec,is, Eugenio (preikio e notas de), História rlo Bmil,  porJodo Aniritrlge, Typo- 

grnpliia Ur:isil, de Rorhscliild e Ci:,., %o Paulo, 1914. Esra versão canlieceii uma ed i~zo  fac- 

-siii>ile, iitiliz;ida pura o prescnre estiiclo, dada 3 estampa eni 1972. Refira-se que a obra 

conliecer:i 2incl:i uma 3l edi~ão, com pieficio e notas de Eugenio Egas e Garcia Junior, publi- 

c ~ d a  sob o mesmo útulo no Rio de Janeiro. Livnria Editara Zélio Valverde, 1943. 
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quase desconliecida dos brasileiros e extremamente difícil de encontrar, mui- 

tas das liistórias brasileiras siibsequentes são siias subsidiárias e fazem-lhe men- 

ção expressa. 

A preocupação da imparcialidade não inibiu Armitage de avaliar critica- 

mente o carácter de D. Pedro e interpretar a sua actuação política, qiier como 

príncipe quer, depois, como imperador. Na 1.Vase evideiiciou as diferenças 

que o jovem tinha com o pai, a impaciência relativamente ao  estado de subor- 

dinado em que se achavau4, desejando fortemente a partida do monarca e enca- 

rando com alegria a possibilidade de ser nomeado regente. Nas vésperas da 

partida de D. João VI, Armitage retém um monarca escandalizado pelo facto 

de o príncipe real ter ajudado os esforços feitos para o obrigar a sair do Rio 

cie Janeiro, dirigindo até algumas -exprobraçòes a D. Pedro, mas que, no 

abraço de despedida, não deixou de exortar o filho a conduzir a inelutável 

independência. 

Armitage retrata o regente de 23 anos como um homem gentil, manei- 

ras aiiveis, de "índole, ainda que caprichosa, ent~siasmada,,~, bem como pos- 

suidor de moitas qualificaçòes que o tomavam popular e habilitações que lhe 

permitiam desempenhar as elevadas tarefas do seu cargo. Este, aliás, revelou- 

-se particularmente espinhoso. Além das dificuldades financeiras que a deban- 

dada da cone provocara, agigantava-se a desunião entre pomigueses e brasileiros, 

ou melhor, a tensão entre as facções (uma fiel ao regente e outra a Lisboa), 

tensão essa alimentada pelo endurecimento das decisões das Cortes que osten- 

sivamente pretendiam enfraquecer o Brasil e a sua regência e que contribuiu 

para -desgostar o Príncipe da sua nova autoridades6. 

Armitage procurou perceber a actuação de D. Pedro neste período em 

que as tropas portuguesas ocupavam todas as cidades marítimas, as reparti- 

çòes centrais liaviam sido extintas, os governos provinciais estavam indepen- 

dentes do centro comum, o Rio de Janeiro siijeito unicamente aos tribunais 

cle Portugal, e além das comunicações serem difíceis, as diversas Províncias 

' IIislórin do B m i l  dcs<Ic opeiiodo rla chegada dafitiiílin <ieB,ilgariçr~, @,?i 1808, até 

ii abrlicuçüo de D. Pedm I, e!>$ 1831, coi>ipilnrla ri uisia rios docrr»iaitlosptiúIicos c oitl im 

fo,ircs oi-igiizais/oi,,iniido i<nir< coriliiztra~üo da Hixlória do Bresil, de Soir1he)~porJorio Anui- 

Ia& Sao Paulo, 1972, p. 17. 

Op. cit. p. 19. 

6 0). cir., p, 20. 
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estavam em dissenção profunda umas com as ouuas. Daí justificar a possível 

colaboração do regente com os patriotas que em 4 de Outubro (1821) afixa- 

ram proclamafões em que anunciavam o Brasil independente e D. Pedro seu 

imperador, pese embora este desconfiasse desse partido que reputava de mal 

organizado e preparasse o retorno a Portugal, obedecendo, aliás, às Cortes. 

Apesar do autor não duvidar da sinceridade das palavras que o príncipe 

escrevera ao pai jurando-lhe fidelidade, assim como à Nação e à Constituição, 

Armitage admitia que tal não o exonerava -da imputação de ter estado em con- 

ciliábulo com os conspiradores~. Ao mesmo tempo que evidenciava esta dis- 

ponibilidade do príncipe para um certo tipo de diálogo com os patriotas, o 

autor não deixava de referir a sua exasperação relativamente a certas forças 

intimidatórias ao serviço de Lisboa, como era o caso da Divisão Auxiliadora 

a quem logo tratou de reenviar para a Metrópole, após o Fico. 

John Armitage utiliza frequentemente o conceito de sinceridade para 

interpretar a actuação do príncipe e avaliar as suas posições relativamente 

aos dois principais focos de discórdia: o rei e as Cortes, de um lado; os bra- 

sileiros e as suas aspirações autonomistas, do outro. Assim, parece concluir 

que a independência se afigurava ao iegente como uma solução de recurso, 

isto é, preparava-a secretamente caso ela viesse a revelar como a única solu- 

ção quando a união dos dois países fosse já impraticável e,  paralelamente, 

assegurava a continuidade da sua autoridade sobre o território7. 

A actuação do regente até ao 7 de Setembro é apresentada por Armitage 

como provocada pela pressão dos brasileiros e exigências das Cortes, enfati- 

zando as palavras do príncipe ao pai: .Não sou rebelde, [...I a culpa é só devida 

às circ~nstâncias..~ O quadro traçado pelo autor no momento da proclamação 

da independência é assaz animador: a imperatriz era dotada das melhores 

qualidades e amada por todos, Martim Francisco sabia como melhorar as 

' A propósito da cana do piíncipe ao pai onde lhe explicava pai que tinha reenviado 

para Lisboa a frota que o viera buscar e cngajado 600 homens que aí vinham pan o seivifo 

do Bnsil. pensando sempre no refoifo de laços com a Mie Pátria, Amiitage conclui: .Á vista 

dcsres sentimentos, não havia razão de se suspeitar da sinceridade do I'iincipe. Ainda que se 

prepansse a declarar a independência do Brasil, no caso de ser esre passa necessário pan sus- 

tentar a sua autoridade sobre ele, estava isenta de dispasifões hostis para com Ponugal, e teria 

mantido a uni20 entre os dois países, se isto continuasse a sei pnricávei., op. oit., p. 38. 

Op. cil.. p. 40. 



D. PEDRO, IMPERADOR D O  BRASIL, REI DE PORTUGAI 

finanças, José Bonifácio sabia como anular as resistências internas, a opinião 

pública ,,estava quase universalmente pronunciada. a favor de D. Pedro. Con- 

victo desta conjunnira benéfica, Armitage deixa de justificar os fracassos do 

monarca em virtude das circunstâncias e atribui-llie toda a responsabilidade nos 

acontecimentos, afirmando sevei~mente: .Se liouvesse governado com piudência, 

teria decerto conseguido reforçar e consolidar a sua nova autoridade.,,' 

O crescendo da incompatibilização de D. Pedro com os Andradas que 

culminou coni a prisão e exílio destes, e o crescendo da desconfiança pela 

Assembleia Constituinte, que culniino~i com a sua dissolução por decisão i~iipe- 

rial, sào eventos que Armitage tenta analisar sob unia perspectiva crítica e 

plural, isto é, atribuindo tima fatia de responsabilidacle 2s diversas partes envol- 

vidas. Após aturada análise da Coiistituição de 1824 oiitorgada pelo iinpera- 

dor, Arrnitage opinava que ela era ,,tão liberal quanto se podia desejar, atento 

o estado do país., mas sublinhava que não fora cumprida a promessa do seu 

texto ser sancionado pela Assembleia Nacional, contendo artigos e .expies- 

sões figuradas- - explicitainente a de Defensor Perpétuo do Brasil -, que inves- 

tiam o iniperador do ,,privilégio da ditadiiras e, a breve treclio, permitiriam 

empossá-lo d e  autoridade absol~ita., prevalecendo pois um ~príncipio retró- 

grado na maior parte dos actos administrativost0. 

A incapacidade de D. Pedro reconhecer a soberania da nação é apontada 

por Armitage nas negociações do tratado de paz com Portugal: D. Peclro assi- 

nara uma convenção secren -que o autor reputa de -inconsti~cionai~ -, segundo 

a qual o Governo do Brasil se comprometia a pagar a quantia de 2 milhões de 

libras esterlinas como indemnização pelo empréstimo que Portugal contraíra 

na Inglatertx em 1823, com o fim de hostilizar a independência, e pelo palá- 

cio e outras propriedades particulares do rei português em solo brasileiro, des- 

prezando desta forma a qualificação de tais imóveis como bens nacionais. 

Em um só parágrafo, o autor desta história do Brasil traça de tima forma 

quase geométrica a actuação e conduta do soberano e do liomem: 

.Com a dissolugão da Assembléia Constituinte liavia Sua Majestade finai- 
mente obrido o gozo da autoridade livre e suprema, pela qud tanro anelaia; mas 

Op. cir., p. 42. 

' O  Op. cit, p. 72. 
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a própria aquisição deste atributo produziu nele o efeito, talvez natural, de o tor- 

nar incapaz do seu cxercicio. Conseguindo este grande objeto não tinha esrímu- 

los pan exercitar os seus tzlentos, nem para encobrir as suas iniperfei~ões: as 

induções se reproduziam por todas os lados; afastavam-se da sua presença as 

homens proi~os, e a linguagem simples e imparcial da verdade cn  ofuscada pela 

mais vil adulação. Continuava a frequentar cordial e familiarmente indivíduos de 

todas as classes; contudo sua conversação era imprópria pxra o fazer respeitar 

quer pelo lado da moralidade, quer pelo dos talenios. Despendia a maior partc 

das suas hons desocupadas na companhia de uma senhora [...i que publicaniente 

reconheceu como sua concubina, criou-a Marqueza de Santos, e edificou um pala- 

cio para sua residência."" 

Esta avaliação negativa não distinguia o homem do governante; em ambas 

as esferas ele claudicava, segundo Armitage. Daí o seu texto contemplar men- 

ções a uma e outra: a incapacidade do rei se rodear de pessoas probas quer 

nos cargos públicos quer no seu serviço pessoal, como era exemplo o céle- 

bre Clialaça, criado que elevara a secretário privado e que parecia partilhar 

com o imperador da "autoridade suprema-; a indiferença pelo déficite liberal 

na gestão do pais manifesto na arbritariedade dos poderes provinciais, na extin- 

ção da liberdade de imprensa, na não convocação de uma nova Assembleia, 

nas distinções conferidas aos que clamavam pela reforma 01% anulação da Cons- 

tituição. Desta panóplia ressaltavam as ~irregulariclades da sua vida privada,, 

sendo evidenciada a crueldade do tratatiiento que D. Pedro dispensara à impe- 

ratriz grávida, a qual, após agressões verbais, e talvez mesmo físicas, sucum- 

bira, não sem primeiro sofrer algumas humilhações da Marquesa de Santos, 

cujas cartas quekosas ao imperador são apresentadas como a causa da sua 

retirada do cenário da guerra cisplatina, rumo ao Rio de Janeiro. 

Mas a razão fundamental do crescendo da impopularidade de D. Pedro, 

visível nos insultos e calúnias de que se tornou alvo sistemático, foi, segundo 

Armitage, o monarca nunca ter sabido ser o "homem do seu povo, - minca 

ter-se constituído inteira e verdadeiramente brasileiro-", conio o atestou, pos- 

teriorniente à independência, a sua opção pelo emprego de forças estrangei- 

ras, as condições em que se celebroii o tratado de Agosto de 1825, a continuada 

" O). cit., pp. 93-94. 

" Op. cit., p. 201. 
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ingerência na vida política de Portugal, a iiistituição do gabinete secreto, a 

nomeação de portugueses naturalizados para os mais altos cargos do Estado, 

cavando assim, cada vez mais fundo, o fosso entre as facções portuguesa e 

brasileira. 

A imagem que Armitage dá de D. Pedro em 1831 é a de um monarca edesa- 

busado, desgostoso, e com ânimo  abatido^, cuja estrela declinava, insultado e 

caluniado por todos, já que os seus actos mais insignificantes eram torcidos 

em seu desabono e todos os desvarios da sua vida privada eram denunciados 

em público, muitas vezes por indivíduos a quem ele havia beneficiados". 

Mal auxiliado pelos ministros incapazes que sucessivamente nomeava, 

atacado pelo movimento conspirador que se fortificava, D. Pedro foi ainda 

abandonado pelo exército que tinha mantido com tanto prejuízo da sua 

popularidade. No dia da abdicação, Armitage sublinha que D. Pedro mostrara 

suma grandeza e dignidade de que não usara nos dias da sua prosperidade", 

pese embora se encontrasse sozinho, ,,atormentado, irritado e fatigado em 

As considerações finais desta obra consubstanciam uma representação 

crítica do monarca. Armitage ressalta que D. Pedro não era um tirano mas .os 

seus erros foram grandes e de variadas espécies.. Talentoso mas imprudente, 

enérgico mas inconstante, era um admirador do governo representativo mas 

afastava-se sempre da sua execução prática pelo que o autor o apresenta 

como alguém mais próprio para empreender a libertação do Brasil, do que 

para dirigir a subsequente marcha do seu governo.. O Brasil elevara-o à cate- 

goria de herói mas ele não terá sabido mostrar-se inteiramente brasileiro: fez 

a guerra com militares estrangeiros, à maneira europeia, o que gerou ódios e 

rivalidades inextinguíveis; também à europeia criou uma extensa nobreza mas 

no Brasil essa instituição não tinha tradição nem legitimidade; feriu profunda- 

mente o amor próprio do seu povo que acabou por se revoltar já que, ironi- 

camente, da Europa, nomeadamente de França, absorvera a lição da insurreição 

do povo contra o monarca rebelde ao modelo liberal. A favor de D. Pedro, 

Armitage coloca a vantagem da preservação do regime monárquico e, apesar 

de todos os erros do imperador e dos erros dos seus ministros, considera que 

Op. cir., pp. 205-206 

" Op. cir, p. 213. 
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.o Brasil, durante os  dez anos d e  sua administração, fez certamente mais pro- 

gressos em inteligência, do que nos três séculos decorridos desde sua desco- 

berta até a proclamação da Constituição Portuguesa em 1820J5. 

As derradeiras linhas desta obra consagram a obra reformista de D. Pedro 

em Port~igal, a nível político, social, e eclesiástico, evidenciando a sua acção 

heróica como protagonista da viragem liberal que, aliás, insere num plano pro- 

videncialista e à qual atribui uma tlimensão redentora: 

.É também mui lisongeira e consolante a idéia, de que até os próprios 

erros do Monarca foram seguidos dc muito beneficio indireto, pela sua prepon- 

derincia nos negócios de Portugal. Se ele tivesse governado com mais sabeda- 

ria, teria sido isto uma felicidade p;in a tem quc adoptara, mas talvez uma desgraça 

para a humanidade. Semelhante ao Imperador dos fcinceses, era também o filho 

da destino, ou antes um insrruinenta nas mÃos da omnisciente e benéfica Provi- 

dência para a realização de grandes e inescrutávejs fins. No vellio, assim coma 

no novo mundo, estava destinado a ser o agente de revoluções, c antes que ter- 

minasse sua brilliante, mas efemera carreira, na pátria de seus antepassados, 

tinha ele de expiar os desvarios e loucuras de suii vida anterior, pela sua cora- 

josa e heróica devoção 2 causa da liberdade civil e reiigi~sa..'~ 

Na sua extensa Histói-ia do Brazil, ao estu<lar a conjuntura da indepen- 

dência, José Francisco da Rocha Pombo (1857-1933) evidenciou a complexa 

personalidade de D. Pedro afirmando que, nessa altura, começou a exercer a 

salta fttncção liistorica que os acontecimentos lhe indicavam, e que elle accei- 

to11 com uma coragem realmente adniiravel~, acrescentando que ,,não seria 

possivel recusar a este homem, sejam quaes forem os grandes defeitos qite se  

lhe vão pôr agora em relevo, umas tantas qualidades excepcionaes qite o faziam 

como talhado para aquelle difficil momento"" da Iiistória brasileira. Assim, após 

a partida da família real, o príncipe mostrava-se disposto a conjurar os graves 

embaraços e estado geral de anarquia, "zelozo do bem geral d o  paiz, e parti- 

ciilarmente empenhado em pacificar os espiritos em torno d e  uma ca~jza- '~ .  

l5 Op. cil., p. 216. 
" 0p. c i t ,  p. 217. 
" P011110, José Francisco dx Rocl>il, HiSioria do Brazil (iiii~sliaria), vvl. 7, Rio de Janeiro, 

Benjamin de Aguila Editor, sld, pp. 565-566. 
Op. cil., p. 573. 
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Todavia, após a independência, quando se impunha a tarefa de  organi- 

zar a nação e congregar as tendências cada vez mais divergentes, D. Pedro 

falha, sobretudo *por um defeito de  educação., como sublinhou Rocha Pombo: 

.No meio das íacções encontra-se D. Pedro, leviano, inconsiderado, com 

todos os seus vicios e suas virtudes de heióe fóra do seu tempo, a accender em 

vez de reprimir discordias. Aquelle homem, que por uma fatalidade das cir- 

cumstancias assumira o primeiro papel em phase tão difficil, nâo tinha realmente 

as grandes qualidades que se requerem para funcçâo de tal magnitude. [...I 
Ainda assim, a sua vida tem lances que o põem muito acima das figuras com- 

muns entre os que têm tido papel de destaque no mi~ndo..'~ 

Rocha Pombo perseveraria a o  longo da sua obra nesta avaliação ambi- 

valente d o  carácter de  D. Pedro, justificando que .no papel que lhe coube 

decerto não foi sabia como desejariamos que fosse, mas foi tão digno quanto 

podia serSz0. Apresenta-o como um temperamento ardente, vivaz, irrequieto, 

resoluto, impulsivo, arrebatado e fascinado pela glória, com nenhitma paixão 

pelas ciências e pelas artes, interessado apenas pela política que entendia como 

uma .funcção heroica.. 

Justamente sobre o ideário político de  D. Pedro, Rocha Pombo faz uma 

análise severa, estruturada no binómio liberalismo/absolutismo, acreditando 

que o primeiro era inconsistente, exterior e superficial, mais temperamental e 

circunstancial d o  que ideológico, enquanto o segundo sobrepesava como 

uma tradição hereditária e ancestral, fazendo prevalecer esse -velho instincto. 

que apenas se  disfarçava sob as ,tapparencias de  alma nova-. As suas palavras 

são expressivas a este respeito: 

.Ninguem se engane, portanto. O liberalismo de D. Pedro Ç muito incon- 

sistente: anda muito pela superficie e só por fóra. Provinha mais, r i o  certamente 

só de calculo, "ias da facilidade do seu animo, aberto e receptivo, que da sua 

razâo e da sua cansciencia. Nelle, sem duvida, ji estavx muito diluido aquelic 

sangue de João V; mas, com certeza, a sombra do rei tenebroso, Iá na palacio 

de Queluz, pairou por longo tempo sobre o berqo do futuro imperador.. e 

transmittiu-lhe ao espirito a tara formidavel da tradição absolutista. E isto - escusada 

'"p. cir, p. 815. 

Op. cit, p. 816. 
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é dizêl-o - não se elimina em poucos annos, nem mesmo, ás vezes, em toda 

uma existencia. O espitito liberal de D. Pedio não passava, pois, de uma super- 

fetação que se deve attribuir ás circumstancias em que elle se enconrrou aqui; 

ou melhor, não era mais que um reflexo do estado de alma dos bn~ileiros.~' 

Esta dicotomia assinala-a o Iiistoriador republicano nas duas fases da 

actuação de D. Pedro na política brasileira: a primeira plena de expansões de 

amor da pátria, de paixáo pela liberdade, de consciência do direito, de culto 

pela justiça, de submissáo às leis da história; a segunda, já longe dos lances 

heróicos e eivada de desilusões, pemitiu o despertar da .velha conscienciam, 

do "antigo ser- e espelhou-se nos .ultimas oito ou nove annos que esteve elle 

aqui em collisão contínua com o sentimento dos b~azileiros.'~. 

Rocha Pombo considerava ser possível -fazer a psychologia de D. Pedro 

como poiítico pela análise das cartas que ele escrevera ao pai. Se, por um 

lado, achava que a sua actuação na América Portuguesa requerera alma, por 

outro, fora pautada por *po~ico senso e nenhum tino, nem simples intuição, 

siquer, da história.. Como para ele o -pensamento capital era vencer: tudo mais 

era secundario., jogava habilmente com as forças em tensão, o monarca e as 

Cortes, os brasileiros e os portugueses, falando aos primeiros em liberdade e 

aos segundos em justiça, acabando por esquecer os princípios que procla- 

mara quando saiu vitorioso. Este perfil psicológico, em que o homem se con- 

funde com o chefe político, completa-se com a dimensão de carisma de um 

predestinado: 

.Elle foi, como homem, o que ficou sendo como rei: um esrouvado na 

vida, mas um estouvado forte, decidido, que sabe quanto vale o estouvamcnto 

quando se rem sobre os liomens a autoridade indiscutivel que se funda no pres- 

tigio da tradição e do grande papel que se teve no dnma do n i u n d ~ . . ~ ~  

" Op. co., p. 818. 
'' Op. cil., p. 618. 
'' Op. cir., p. 819. Racha Pombo não consegue fugir. em algumas passagens, ao enei- 

cicia de conipanção contnstiv;i entre o carácter dc D. Pedro e os de seu pai e seu filiio. 
D. Jo20 V7 represcnrava a infortúnio, o sofrimento que nunca conseguiu vencer em virtude 
da sua resigna~ão e .bondade mde e inconsciente, que se diria antes desidia ou aparhia de 
alma neutra., chorando frequente e convuisiv;imente perante qualquer adversidade. Por sua 

vez, ao enunciar os efeiros mágicas e cativantes dos acros controversos e impievisiveis de 
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O principal defeito que Rocha Pombo atribui ao imperador é um imenso 

orgulho e vaidade (aliás, fortemente alimentados pela lisonja e adulação que 

todos os sectores lhe prestavam), o autoconvencimento de que fora o autor 

de tudo que se tinha feito, a convicção de que era um homem de génio a 

dirigir os acontecimentos: D. Pedro presumia-se o ,,legitimo creador deste povos. 

Rocha Pombo não hesita em apodá-lo de  senhor absoluto do paiz. que logo 

começou a tratá-lo como coisa sua. sem se colocar nenlium limite, .nem como 

homem, nem como rei-. Esta afirmação remete para nota o caso marquesa de 

Santos que, nas palavras do autor, .foi talvez uma das causas que levaram o 

1.O impendor a comprometter-se com os brazileirosm, apesar de ele se julgar 

superior ao próprio escándalo. 

A actuação política do ,,Principe ambiciosos é alvo dos juízos contundentes 

cle Rocha Pombo que faz coincidir a dissolução da Constituinte com o inicío 

dos -sete annos de amarguram e tenta explicar, de forma algo maniqueísta, o 

facto de certas figuras - *brasileiros" - se terem mantido por tanto tempo 

junto do imperador, alegando que eles, parecentlo só servir o imperador, ser- 

viam o seu país, e quando o monarca forçou demasiadamente o destino, .só 

ficaram com elle os da camarilha aulica que o tinha perdidoz4. Aqueles indi- 

víduos eram agentes da política imperial, isto é, pugnavam pela causa do 

Brasil, enquanto o .pensamento clandestino do imperador., explica Rocha 

Pombo, se centrava em assegurar para a coroa portuguesa a soberania dos 

dois reinos, como se comprovaria pelo tratado da independência e pela inge- 

rência na política portuguesa. 

Este historiador insiste na tese de que desde o ,,golpe,, ou atentadom de 

12 de Novembro de 1823, D. Pedro se colo cai^ em colisão coni o sentimento 

nacional, colisão essa que só poderia cessar com o 7 de Abril de 1831, isto é, 

com a abdicação. Para fundamentar esta tese e justificar o lapso de tempo 

que medeia os dois eventos, Roclia Pombo advoga que a consciência pública 

D. Pedra I que, tendo sido tão derestado entre os políticos, conseguira fazer alguns amigos 

fiéis até ao fim, estc historiador evocava o contraste com o seu filho, lembrando que .o segundo 

impendor - espirito sereno e sabio; grande alma paternal desde os 20 annas; consciencia 

indefectivel de  juiz até na desgraça; que viveu. póde-se dizer, condescendendo e pcrdoando- 

não se sabe se teve amigos ... a não ser o c o n ~ ã o  anonynio de  rodo o murido,, op. cil., 

pp. 815 c 820. 

'"p. cir., p. 888. 
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andava distraída da questão capital em virtude de tima série de questões "pre- 

paradas muito calculadamente para esse e f f e i t ~ . ~ ~ .  Estas questões estão todas 

centradas na figura do monarca: umas de ordem psicológica, como a sua 

mudança de ânimo após a dissolt~ção da Constituinte chegando a reconhecer 

o seu *grande erro,, e patenteando vontade de se corrigir; outras de ordem 

política que perturbaram o governo e angustiaram a nação, como a guerra 

cisplatina e as desordens políticas em Portugal nas qiiais a actuação do impe- 

rador foi francamente negativa e impopular. Relativamente à questão portu- 

guesa, Rocha Pombo lembra que D. Pedio, como rei de Portugal, promulgara 

decretos que lhe faziam honra aos sentimentos liberais mas alguns deles viriam 

a denunciar .a má fé com que agia em tão delicado caso.Z6. 

O autor relata a evolução da história do Brasil nos anos subsequentes 

evidenciando sempre a desastrosa actuação de D. Pedro: a sua crescente incom- 

patibilização com a Câmara dos deputados que cada vez mais "lhe peava os 

in~tinctos~~', as distinções com que cumulou os inimigos da Constituição, a 

prossecução de uma política que ia edesnaturando o regimensa, o relaciona- 

mento com a política portuguesa revelador de que continuava ..a considerar- 

-se imperador do Brazil e rei de P~rtuga!.~~, a constante mudança de governos 

e ministros, o antagonismo crescente entre portugueses e brasileiros. 

Além desta conjuntura, Rocha Pombo aponta dois eventos ocorridos em 

1830, um externo e outro interno, que terão determinado o príncipio do fim 

do imperador. Por um lado, a revolução francesa que depôs Carios X e que 

foi festejada no Brasil como se *se tratasse de um grande acontecimento 

nacional., pois sentia-se a analogia entre o que se passara sem França desde, 

a restauração, e as occurrencias que se davam no Brazil desde 1822mM e, por 

outro lado, o alastramento pelas províncias de um movimento de tendência 

liberal, crítico da política imperial, e que se traduziu frequentemente por tumul- 

tos e motins. Minas, a província onde esta efervescência atingiu maior expres- 

são e que por isso o imperador visitou, .presumindo de si, do seu ascendente 

" Op. cil., vol. 8,  p. 164. 

" Op. cit., vol. 8,  p. 16j. 

27 Op. cit., "01. 8, p. 198. 

" Op. cit., "01. 8, p. 194. 

" Op. cit, vol. 8, p. 195. 

Op. cit., vol. 8, p. 232. 
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pessoal,., numa atitude de  tira-teimas final entre a coroa e a nação, acendeu 

o rastilho de  uma contestação generalizada a o  monarca e sua "refalsacla poli- 

tica-, antagonizando as facções portuguesa e bnsileira. Rocha Pombo subli- 

nha que D. Pedro se ligou ostensivamente a o  seu partido, nitidamente ,,preferia 

ser chefe dos portuguezes a ser imperador d o  ~ r a z i l ~ ~ ' .  

Rocha Pombo alonga-se no retrato psicológico de  D. Pedro quando este 

se  confronta com a abdicação inexorável, sublinhatido as suas manifestações 

egocéntricas: 

.O que mais o apavora naquelle instantc é vêr como lhe chega de surpreza 

aquelle insidioso epilogo do drama, em que não levari até ao iim o seu papel 

de Iieróe. Dahi as vacillações, as alternativas de imperia e terror. Naquclla alma 

cra t2o fone o sentiiiicnto de si mesino, que na queda é a itnica coisa cuja sal- 

vação a p~eoccupa..~~ 

Para este historiador a abdicação de  Pedro I d o  Brasil foi a mais lógica 

das sol i i~òes  para a longa crise de  oito anos: 

.En uma bem cruel, mas justa li@o da Iiistoria. Devia mesino ter acabado 

assim aquelle homem verdadeiramente singular: tão dotado de intelligencia, mas 

inculto; r20 corajoso e decidido, mas inconstante e leviano; tão entliusiasta da liber- 

dade poiitica, e no entanto incxpaz de comprehender a sua hincsão na pratica do 

regime" que se instituin. O maior serviço que se lhe lança em conta na America 

- o de havei exaltado o sentimento popular na obra da independeiicia - foi o 

unico para que elle, pelos proprios defeitos, teve qualidade excellenres. Por isso 

mesiiio, passada aquella phase heroica, nunca mais poude entender-se direito 

com os brazileiros; e a 7 de Abril não foi menos que uma solu~ão perfeitamente 

logica ás obstinadas collisòes em que, desde o dia da sua sagraqão, se puzera o 

imperador com o espirito nacional."33 

Para finalizar esta abordagem à obra d e  Ro'cha Pombo refira-se uma sua 

extensa nota de  rodapé que pretende corroborar duas ideias apresentadas pelo 

historiador: a dúvida se  Pedro I foi obrigado a abdicar ou se  foi ele próprio 

Op. cit., val. 8, p. 244. 
Op. cit., vol. 8, pp. 257-258. 

') Op. cit., vol. 8, pp. 264-265. 



D. PEDRO SUJEITO À RAINHA DO MUNDO 

que volirntariamente provocou a abdicação, e a teoria de  que o príncipe 

tinha talento para fazer uma revolução, mas era incapaz de governar um país. 

A referida nota transcreve um documento do consellieiro Dmmmond, incluso 

nos Anlznes da Bibliotheca Naciorzal, que relata a sua participação mima ter- 

túlia de portugueses emigrados em Londres, ocorrida no Natal de 1830, na 

qual o anfitrião, José da Silva Carvalho, o pôs ao corrente de planos que pode- 

riam servir o interesse de  Portugal e do Brasil, e que passavam pela transfe- 

rência de D. Pedro para o cenário político português, protagonizando a revolta 

contra o regime absolutista: 

.Entrando em matéria discorreu mosrnndo que a cauza da liberdade em 

Portugal estava perdida, e somente o imperador do Brazil a podia salvar: que pan 

isso e n  necessario que elle deixasse o Brazil, para se ir pâr á testa dos negocios 

de Ponugal. Que o Brazil ganhava em se vêi livre delle; que a cauza da liber- 

dade eni l'onugal ganhava tarnbem tendo um principe á sua frente, oprimo para 

uma revolusão e pessimo para governar um Estado; e finalmente, que os libe- 

iaes de Portugal, depois do triumplio, tambem o inandariam enibora..jn 

O estudo de Manuel de Oliveira Lima sobre O illouimeizto d a  Imiepen- 

dêizcia (1821-18221, publicado no ano do centenário da autonomia do Bra- 

sil, constitui uma análise aturada desse período mas não aposta na 

sobrecaracterização da figura de  D. Pedro, eximinclo-se assim a juizos de  

valor bem frequentes, como se viu, em Rocha Pombo. No entanto, algi~mas 

informações insertas ao longo do texto reflectem a representafão do príncipe 

veiculada por aquele liistoriador e diplomata. Refere, por exemplo, que o prín- 

cipe "tinha a ambição de ficar governando a seção maior da monarquiam3j, pelo 

que era, mais que todos, favorável à partida do pai. A propósito da sua 

manietação pela oficialidacle portuguesa e gosto por uma vida alegre, escreve 

Oliveira Lima: 

.Com suas crises de ten;icidatie, era Dom Pedro uma natureza volúvel. Não 

era difícil seduzi-Ia, sobrerudo em plena mocidade, aos 23 anos, qi~ando a doensa 

)' Op. cit., vol. 8, nora 1, pp. 257-258. 

j5 LIMA, Olivein, OI\~OU~>T?E>I~U do hzdependêncin (1821-18221, Belo Horizonte, Ed. Ita- 
tiaia, Sgo Paulo, Ed. da Universidade de Sào Paulo, 1989, p. 69. 



D. PEDRO, IMPERADOR D O  BRASIL, REI DE PORTUGAL 

ainda não mrvara o seu temperamento folgazão com acessos de hipocondria e 
uma precoce decomposição íísica, que o dermbou antes de atingir a maturidade. 
Datam daquela época as denominadas orgias em companhia de oficiais portu- 
gueses, muitos deles de casas nobres, e que não seriam mais do que patuscadas 
com muitos brindes e alguns excessos ga~tranôniicos..3~ 

Para ilustrar o carácter impulsivo de D. Pedro ressaltam-se os seus dis- 

cursos e proclamações onde usava uma "linguagem tão enfática. que che- 

gava a "parecer postiça tamanha indignação>,3'. Já as cartas que o príncipe 

frequentemente enviava ao pai, no parecer de Oliveira Lima, denunciavam 

..em muitos pontos sua preferência pelas atitudes definidas e transudam mesmo 

uma franqueza que pode ser entremeada de toques de dissimulação, mas 

que no geral costumava ser uma das qualidades ou dos defeitos de Dom 

~ e d r o ~ ~ ~ .  

Assim, D. Pedro parecia -ocasionalmente inconsequente- mas porque 

não tinha em mente enganar, contentando-se durante algum tempo em ser 

muito mais espetador do que aror~, pois percebia que só por si não podia 

remediar e "apenas tratava de apaziguar.. O autor pretende sublinhar que a 

sua natureza era sobretudo instável e vacilante, apesar dos seus ímpetos e 

valentia, pelo que, no fundo, ,*nunca se mostrou arraigadamente duma ou dou- 

tra parcialidade e por isso mesmo seria durante sua curta vida sucessivamente 

acusado de favorecer esta ou aquela pátria,,39 

Pelo facto de ter sido um soberano em contacto diário com o seu povo, 

Oliveira Lima afirma que D. Pedro lembra um ,,rei medieval., pois estava fre- 

quentemente metido na refrega das paixões, falando ou cantando entre mago- 

tes de povo alborotado, nas ruas ou nos teatros". Segundo este historiador, 

a adesão de D. Pedro à causa brasileira, nomeadamente no momento do 

Fico, é-lhe sobretudo incutida por D. Leopoldina, a quem reconhece uma esme- 

rada educação, inteligência invulgar e uma discreta mas determinada dedica- 

ção à autonomia do Brasil. 

j6 Op. ci t ,  p. 116. 
37 Op. cd., p. 117. 
" Op. cil., p. 119. 
39 Op. cii., p. 121. 
Op. cil., pp. 127-128 
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Não obstante D. Pedro ter tomado a decisão de 9 de Janeiro que 

quase equivalia à sua  carta de naturalização~, Oliveira Lima evidencia que 

o príncipe estava ainda iolige de pretender a separa90 definitiva de Por- 

tugal (e isto quer por atenção ao pai, por receio d a  Santa Aliança, ou ainda 

por preocupação dinástica), pelo que os papéis oficiais se enchiam de reti- 

cências e circunlóquios, pois, pese embora a animosidade nascente, a Scon- 

temporização era a regram4I. 

Mas apesar dos impulsos e das vacilações, não faltava ao futuro impera- 

dor o "senso das realidades., temperando -o seu quixotismo com o sal do bom 

 senso^, admite Oliveira Lima. O êxito da viagem a Minas Gerais com o intuito 

de apaziguar a província representou o términus do "processo d a  sua naciona- 

i i ~ a ç ã o ~ ~ ~ .  Logo o príncipe revelaria que a aspiração do Bixsil se fundava .no 

direito das gentes., afirmando que defenderia tais direitos com o seu sangue, 

"sangue puro brasileiro., e reclamava-se filho desse .Grande Brasil>'. 

Também Oliveira Lima precisou a especificidade d a  ideologia liberal de 

D. Pedro. Na óptica do autor, não obstante o estadista aceitasse a dimensão 

deliberativa das Cortes, o seu constitucionalismo não enquadrava .uma Assem- 

bléia soberana-, pois na sua concepção a soberania cabia ao rei e ã Nação. 

Daí a sua recusa do papel de "manequim  constitucional^ e o apego ao poder 

moderador que garantia as prerrogativas que considerava essenciais à majes- 

tade e à independência d a  coroa; por estas razões se associava no seu cére- 

bro uni misto de idéias tradicionais e de idéias modernas.44. 

Assim, a crise política começou na ocasião d a  aclamação, pretendendo 

a facção democrática cercear a autoridade imperial no momento em qne ela 

era conferida. Abria-se desde logo a questão: quem predominaria, -o sobe- 

rano ou a assembléia, a coroa ou a constitui~ão?~~~ 

Todavia, a crise do primeiro reinado não é alvo de estudo neste livro e 

só o é, levemente, num outro que Oliveira Lima escreveu poucos anos mais 

tarde, em 1927, intitulado O Impéiio Brasileiro (1821-28891, onde refere que 

a abdicação foi um acto voluntário, tanto mais que D. Pedro estava desde há 

" Op. cit., p. 159. 

Op. cit., p. 190. 

* Op. c i l .  p. 218. 

'"p. cil., pp. 270.271 

'j Op. cir., p. 304. 
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algum tempo decidido a partir para a Europa, tendo com aquele acto resga- 

tado as suas faltas, .tanto as poiíiicas como as privadas, todas filhas do seu 

carácter impetuo~o:'~. A julgar pelas palavras de Oliveira Lima, o car-ácter e 

conduta do imperador, a par da sua ideologia algo híbrida, contribuíram para 

desacreditar o homem e o regime: 

.Sua abdicasão foi tanta a expiação dos seus erros de soberana constitu- 
cional, educado num meio absoluto, como das suas faltas de particular. Elevando 
a concubina acima da soberana, deteminou urna precoce decadência do regime 
monáiquico e jusrificait muitos dos ataques que Ilie foram as sacado^..^' 

Ao estudo de A Elaboração da Independência dedicou Tobias Monteiro 

dois volumes publicados em 1927 onde se sucedem as representações do prín- 

cipe que "estava fadado a passar a vida em meio a tempestades políticas"48. 

A sua infância é detalliadamente apresentada, ressaltando-se os inúmeros aspec- 

tos negativos da sua forniação: a conspiração e ódio entre os progenitores, a 

indiferença do pai, a predilecção da mãe pelo filho Miguel, a demência da 

avó, a deficiente educação recebida e, já na adolescência, os amores desre- 

grados, as más e baixas companhias, enfim, um rosário de irreverências e 

excessos tendo como cenário uma corte pouco elegante e de moral duvidosa. 

Neste contexto surge uin príncipe "mal formado para o papel que lhe estava 

destinado., se bem que algumas virtudes -germinavam em sua alma e Iiave- 

riam de guiá-lo na realização da sua obra gloriosa, embora não pudessem triun- 

far da fatalidade mórbida, origem da inconsistência e mobilidade do seu 

carácter*49. 

O autor esforça-se por dilucidar as posturas de D. Pedro no período que 

medeia entre a Revolução de 1820 e a partida de D. João VI, pese embora 

apresente uma multiplicidade de fontes e testemunhos que frequentemente se 

contradizem, nomeadamente no tocante ao envolvimento do príncipe com as 

" LrhiA, Oliveira, O h,zpéi.io Br<rsilei>o (1821-18891, Belo Hoiizonre. &i. Itatiaia, S.Xo 

Paulo. Ed. da Universidade de S3o Paulo, 1989, p. 19. 

"' Op. cii., p. 178, 

MONTEIRO, Tobia~, HisIói.ia do I»zpério. A Elaboin~ão da Indepe,t&iciri, val. 1, 

Belo Horizonte, Ed. Ifatiaia, S%o Paulo, Ed. da Universidade de São Paulo, 1981. 

"' Op. cii., p. 152. 
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diversas facções. No entanto, alguns aspectos emergem, seguros, como a notó- 

ria desconfiança que o monarca nutria pelo filho relativamente aos seus pla- 

nos para o Brasil e o empenhamento deste na partida do pai. Tobias Monteiro 

explica o cálculo de D. Pedro: inicialmente, e tendo em conta a preferência 

do pai pelo domínio da América a par de um alheamento por Portugal, o 
príncipe supusera estar aí o seu campo de acção, mas após a revolução lihe- 

ral e o regresso do rei a Lisboa, compreendeu que no Brasil se achava -o seu 

maior interesse e se Ilie abria grande cenário à atividade e à sede de g ló~ ia~~" .  

Este historiador reconhece que o tirocínio da Regência deu ao príncipe a 

oportunidade de governar com algum acerto nas áreas da economia e finanças, 

administração e liberdades públicas mas, por outro lado, esse cargo constituiu 

uma dura prova: além das intrigas e rivalidades no ministério, o príncipe enfren- 

tou pronunciamentos e conspirações, sujeitoii-se a uma série de exigências das 

Cortes, foi subalternizado e desautorizado pela tropa portuguesa. Aos militares, 

condescendeu em tudo, com uma prudência desusada, mas não sem esperança 

de ver o seu sacrifício compensado: -D. Pedro transigia à espen de vencerm5'. 

A determinação e calculismo do príncipe que se inferem destas palavras 

não deixam de ser controversos, pois também Tohias Monteiro evidencia que 

nele se mesclava a tendência para a indecisão e a vertente impetuosa: 

"Quase todos os Iiistoriadorcs e outras pessoas que lidaram com Pedro I, e 
a seu respeito escrevenni, est5o de acordo qrando se referem às suas indeu- 
sões. Ninguém, entretanto, deixa de reconhecer-lhe índole impetuosa, avivada 
pelo mal sagrado. Essas indecisões revelam desejo de acertar, pois sempre que 
se inclinava à soluqgo considerada melhor, em ardente e valoioso não só em 
executá-la, como em defendê-la. I...] Só nas vésperas de abdicai a Coroa, a sita 

vontade cairá morbidamente e a sur acão será mole e arrastada para erguer-se 
mais tarde a favor da causa de Portugal, origem da swa tibieza no Brasil..>' 

O excerto transcrito projecta ainda duas facetas recorrentes nesta obra 

relativamente às representações do monarca; uma, do foro clínico, a sua epi- 

lepsia, e outra que remete para a actuação política e se prende com a duali- 

jn Op. cit., p. 3j8. 

5' op. cit., p. 373. 
j2 Op. cit., vol. 2, p. 667. 
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dade Brasil-Portugal. No tocante à primeira, o texto é pródigo em referências, 

evidenciando que a epilepsia de D. Pedro era a responsável directa pelos 

seus conliecidos assomos de violênciaj3. Quanto à actuação do príncipe, pese 

embora as inúmeras críticas, esta obra reconhece-lhe o feito superior de pre- 

servação da unidade nacional: 

.Os erros cometidas pelo Príncipe nada valem diante do serviso inestimá- 

vel de constituir-se o núcleo de atra~ão das Províncias e tornar possível a Inde- 

pendência com a incorporação de todas elas ao império. Esta é a sua glória no 

Brasil. Outra ele conquistou além dos mares..j4 

A História do Brasil de Vicente Tapajós, que em 1965 ia na 12." edição, 

constitui um paradigma de texto historiográfico veiculador de uma imagem 

profundamente negativa de D. Pedro. Apresenta-o como um jovem afoito, sim- 

pático, mas malcriado. que, embora amasse o Brasil, era incapaz de se sacri- 

ficar pela emancipação da Pátria e por isso se afastava muito dos modelos de 

Bolívar e O'Higgins. D. Pedro não terá lutado por uma causa nacional, pre- 

tendia sobretudo defender os seus interesses e satisfazer as suas ambições. 

A avaliação do temperamento do príncipe e do seu perfil político concentra- 

-se em excertos Iapidares como o seguinte: 

.O carácter do príncipe sempre foi êste: leviano, ambicioso, audaz, misto 

de Quixote e Casanova, sequioso de poder e liberdade, querendo dar largas aos 

instintos, viver de acordo com a sua vontade e nada mais. 

"D. Pedro não era idealista. Não em patriota. Não era libenador. Foi liber- 

tador porque lhe acenaram, os que lutavam pela Independència, com o trono, o 

podei. 

.D. Pedro era um ator. 

A Independência não foi feita por êle. Fatalmente, viria, mais cedo oii mais 

tarde..j5 

Tapajós perfilha a velha tese de que a independência inaugurou uma 

época de grande antagonismo entre brasileiros e portugueses e a D. Pedro 

j3 Op. cir., vol. i ,  p. 81, vol. 2, pp. 664, 745 e 753. 
j4 Op. cii., vol. 2, p. 804. 

j5 TAPAIOS, Vicente, História do Brasil, 12." edi~ãa, São Paulo, 1965, p. 257 
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coube a responsabilidade desta situação. Assim, vê o 7 de Setembro como 

um meio que o herdeiro do trono portugiiês lançou mão para manter-se à 

frente do Brasil, e para manter o domínio luso nesse território, afirmando que 

.durante o primeiro reinado inteiro e boa pane da Regência travou-se luta cons- 

tante entre o elemento nacional e o elemento português no pais.5b. 

A tese nacionalista profundamente assimilada por Tapajós sublinha recor- 

rentemente as ideias de que o Brasil adquirira há muito o direito à emanci- 

pação (nomeadamente desde 18081, e de que os estadistas brasileiros 

perseveraram na conquista da independência enquanto =D. Pedro não estava 

sinceramente conquistado pela idéia- e apenas se aproveitara -dela como 

hábil golpe político.j7. 

O autor defende que o ~lusitanismo de D. Pedro emergiu em vários actos 

e decisões, entre os quais destaca a guerra da Cisplatina (a qual não foi feita 

.de coração. pelos brasileiros) e o interesse pela coroa portuguesa, à qual man- 

teve pretensões até o forçarem a renunciar. Estes dois aspectos ressaltam de 

uma conduta política que Tapajós reputa globalmente negativa e irreversivel- 

mente incompatível com os interesses brasileiros: 

.D. Pedro caiu principalmente porque foi acumulando, com seu maior inte- 
rêsse por Portugal que pelo Brasil, erros sobre erros, que lhe prepararam ambiente 
francamente hostil, não só no seio da populafão, como também e principal- 
mente, entre os deputadas da Assembléia Legislativa. [...I Da hostilidade decla- 
rada até 2 queda foi caminho natural, e não muito longo..i8 

Mas além da   vida desregrada do príncipe., dos seus  erros administra- 

tivos. e do seu .lusitanismo., Tapajós evidencia que outros motivos da queda 

de D. Pedro .foram suas veleidades absolutistas, seu carácter despótico e auto- 

ritário~. Por isso não hesita em afirmar que o seu "decantado  liberalismo^ 

mais não era que -atitude política-, só se manifestando quando o príncipe 

desejava alguma coisa do povo, uma  espécie de sõpro de morcego". D. Pedro 

"também não era democrata. e,  se subvertia as tradições palacianas, fazia-o 

unicamente .pela má educação,,, dominado pelos instintos e pela moléstia" 

j6 op. cn., p. 274. 

j7 Op. cir., p. 276. 

" Op. cil., pp. 299.300, 
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(epilepsia). Por outro lado, Tapajós adopta a perspectiva hereditária de 

Rocha Pombo, lembrando que D. Pedro herdara da família o .gosto pelo abso- 

lutismo,,, destacando quer os seus antepassados paternos quer a "despótica. 

Carlota Joaquina. Foram jtistamente os "rasgos absoliitistas de D. Pedro, 

muito numerosos na última fase do seu reinado-, que, na óptica deste aiitor, 

ditaram a queda do monarca, -acumiilaodo desprestígio, provocando ódios e 

desconfianças~j9. 

A conhecida História Geral dn Civilimçâo Brasileira dirigida por Sérgio 

Buarqtie de Holanda destaca alguns dos traços fundamentais do carácter de 

D. Pedro e do seu comportamento no processo de emancipação e fiindação 

do império liberal. Refere-se aí o seu ,,génio irnpiilsivo e sublinlia-se que o 

"príncipe queria mandar., oportunidade que alcançou com a regência, altura 

em que ,,encetou iim governo liberal.60. Desde então evidenciou característi- 

cas de -habilidade- e -jactância que anunciavam o ikler; antes de se incom- 

patibilizar com as Cortes "combatia ou fingia combater os patriotas- mas, apesar 

das suas hesitações e dúvidas, -demonstrava lima crescente inclinação pelo 

Brasil., seditzido pelo ministro Andrada e pelo calor do apoio popular que, 

em poitcos dias, transforniaram o regente em rei. Nesta obra destaca-se a 

imagem do príncipe .de inteligência muito acima da comum., enérgico, irre- 

verente e atraído pelo poder, qiie tisou quase "cinicamente. da sua -condição 

íle herdeiro da Coroa. para anular a Divisão Auxiliadora e transferir forças mili- 

tares lusitanas para as fileiras brasileiras. Além disso, investindo-se do ~prestí- 

gio de tima realeza nova., aliou a traclição monárqiiica à mensagem liberal, 

 conjugad das na pessoa do jouein herói que sabia L...] combinar atrevimento e 

habilidade, seduzir as imaginações e conciliar fidelidade onde havia preven- 

ção ou dissidência.. 

Este é pois o príncipe que tinha -o gênio da arenga política. e, capitali- 

zando a onda geral de simpatia, planeou a deslocação a diversas províncias, 

onde enfrentou ,elementos suspeitos ou clesconfiantes~ e os exortou aos "sen- 

timentos constinicionais,,. Segundo esta obra, a fratemidade luso-brasileira sumia- 

-se face ao ritmo acelerado do movimento liberal emancipador que reivindicava 

uma Constituinte (quase sinónimo de soberania nacional) e outorgava o título 

cit., pp. 309-310. 

H O U N D ~  Sergio Buarque de (dir. de), Hislória Ganida Ciuiiizaçüo Brasileira 7.l ed., 

vol. 3, Rio de Janeiro, Editar:, Bertrand Brasil SA, 1993, p. 161. 
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de Defensor Perpétuo e Constitucional do Brasil a D. Pedro que se sentia cada 

vez mais satisfeito-, passando a pactuar com as fórmulas de transição num 

ambiente de grande contradição e ambiguidade, em que se mesclavam ,cál- 

culo, gratidão e consciência de forp"'. 

Já como imperador, a figura de D. Pedro é alvo de uma análise polifa- 

cetada e evolutiva. Em primeiro lugar, ressalta-se a sua concepção de monar- 

quia liberal que muito rapidamente patenteou uma crescente desconfiança 

pelos princípios constitucionais, isto é, logo revelou que não pretendia siib- 

meter-se à Constituição, antes esta deveria ser merecedora da sua imperial acei- 

tação. Refere o autor que "embora declaradamente liberal, adepto, dizia, das 

idéias constitiicionalistas, D. Pedro prezava profundamente o poder pessoal e 

suportava dificilmente os obstáculos a ele opostos pelas leis,fi2. Esta obra defende 

que o inomento da dissolução da câmara marca o inicio da irreversível incom- 

patibilizagào do imperador com a nação que o aclaniara: -Daí em diante, até 

à abdicação, D. Pedro lutaria contra o partido dos  brasileiro^."^^ 
A História de Buarque de Holanda desniistifica o argumento de que o 

nóvel país precisava de "uni poderoso e independente executivo para reali- 

zar tarefas de consolidação a nível interno e externo, afirmando que "quem 

se anunciava no punlio do executivo brasileiro era tim jovem ardido, pleno 

cle boas intenções mas reclieaclo de pendores despóticos -por enquanto apren- 

dendo a lição da violência com o seu ministro para depois agir por conta 

própria,,. Assim, conclui que quem tinlia motivos para desconfiar eram os 

liberais e não os apoiantes de D. Peciro; os activistas de 22 .é que estavam 

certos. e os factos "provaram-no daí por diante, quase sem parar, até 1830j4. 

Vários aspectos são acluzidos para sustentar esta tese da errada conduta 

política do imperador, começando logo pela sua coroação cuja ,,solenidade 

barroca L...] já se engasta sobre iim rol de medidas d e ~ ~ ó t i c a s ~ ~ ~ .  Nos anos 

subsequentes, a irritação cresce contra o ~~iionarca turbulento e anticonstitu- 

cionalm, contestando-se o tratado de 1825, o seu envolviniento na sucessão de 

D. João VI, mas sobretiido toda "uma série de ações e omissões do imperante 

" Op. oit., pp. 162 a 173. 

" Op. cit.. p. 182. 

63 Op. cit., p. 186. 

Op. cit., p 241. 

Op. cit.. p. ?41. 
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que se resumem em incompatibilidade com o regime representativo e com o 

respeito pela opiniâo Por isso, -a consolidação do império liberal 

só teria início, de fato, com a abdicaçào de D. Pedro 13'. 
Todavia, o brasileirismo de D. Pedro não é aqui posto em causa mas 

sim colocado em bases diferentes: ele ter-se-á convertido ao Brasil, não por 

um ódio circunstancial às Corres, antes ,,por ambiçào de glória, seu traço mais 

característico e, tendo esta ,,ambiçào de fundar um império e de possuí-10-, 

teve também capacidade de amá-lo -a seu modo-, isto é, "paternalmente e até 

o fim, sem tinta do que se pudesse chamar de traição e abandono@. Com- 

plementarmente, o autor defende que até 1826 nào houve protecção e favo- 

recimento especiais aos portugueses do Brasil, com excepção dos compinclias 

de infância e adolescência, pese embora a corte imperial ostentasse uma tra- 

dição "abrrocada" e "nada liberalizada. em que grassava o servilismo e adu- 

laçâo face ao monarca. 

Mas após a morte de D. João VI algo se alterou, depois de 26 ,,os sen- 

timentos portugueses de D. Pedro complicaram-se de interesse dinástico, afei- 

ção paterna e aquele amor à glória que era a sua maneira de ser idealistaa6g. 

Todavia, segundo o texto, as queixas dos brasileiros eram contraditórias já 

que o mal de D. Pedro em relação ao Brasil não era o da ausência mas -o de 

hipertrofia do seu poder executivo, já errado na origem. e isto porque a "sua 

capacidade de intrometer-se em tudo era imensa.", subjugado ao capricho ina- 

creditável de governar sozinho. 

Esta obra desvaloriza o antagonismo entre brasileiros e portugueses e 

as suas guerrilhas de Março de 1831, considerando que o ciúme nativista aspi- 

rava ao liberalismo enquanto os adoptivos apegavam-se a D. Pedro, não 

porque fossem inconformados com a libertação do Brasil, mas porque viam 

nele um protector e, num instinto de defesa, aglutinaram-se numa disposição 

pretoriana. 

Assim, D. Pedro foi afastado não por não ser brasileiro, mas por não ser 

liberal; isto é, o seu liberalismo "era teórico e imaginativo, feito de distâncias 

66 Op. cit, p. 387. 

'' Op. cit., p. 262. 

"8 Op. cit., p. 387. 

6"p. cit., p. 390. 

'O Op. cit.. p. 391. 
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como um binóculo, próprio para ver ao longe-71. Neste ponto concreto pro- 

põe-se uma linha de análise bem diversa da de Armitage e seus seguidores: 

o irredutivel não era a lusofobia, o irredutivel era o liberalismo. 

A História do Brasil, da autoria de Hélio Vianna, que em 1994 conhe- 

cia a 15.* edição revista e actualizada, constrasta com outros estudos seus 

congéneres no tocante à avaliação da figura do 1 . O  imperador do Brasil. 

Eximindo-se a jiiízos de valor maniqueístas e fixados pela tradi~ão naciona- 

lista, prefere a análise quase positiva das fontes e a interpretação desapai- 

xonada dos factos. 

Relativamente à adesão do príncipe à causa brasileira entre 1821 e 

1822, por exemplo, considera que se fez de uma forma lenta, "devendo ser 

levada em conta a sua inexperiência política, a condição de herdeiro da Coroa 

dual e as dificeis circunstâncias que se lhe apresentavam, concluindo que as 

suas Iiesitações foram, portanto, naturais, "humanas e perfeitamente com- 

preensíveis=". 

A perda de popularidade de D. Pedro e o seu crescente desentendi- 

mento com os brasileiros são aqui explicados em virtude de uma razão prin- 

cipal: o empenho do monarca na questão dinástica portuguesa, já que, no 

Brasil, tal era interpretado como prova de seu menor cuidado pela situação 

nacional, crescendo simultaneamente o unativismo anti-português- que levou 

ao exacerliamento do "falso nacionalisuio baseado no fomento à intriga con- 

tra os brasileiros adotivos, o que atingia o próprio ~mperador , ,~~.  Por outro 

lado, é aqui vincado que a abdicaçjo foi um acto voluntário de D. Pedro, 

uma vez que o pronunciainento popular e militar de 5 de Abril não tinha 

esse objectivo e destinava-se apenas a solicitar o regresso do gabinete demi- 

tido. O balanço da sua governação é resumida nestas palavras: 

.Com a abdicação de D. Pedro I encerrou-se o Primeiro Reinado, período 
que apesar de ter durado menos de nove anos foi de intensa transformação no 

Brasil, tendo em vista o seu desenvolvimento político economica e social..7i 

" Op. cil., p .  391. 
'' VlANMA, Hélio, História do Brasil, lj." ediciio (revista e actualizada por Hernâni 

Donato), São Paulo, Companliia Melhoramentos, 1994, p. 408. 

'3 Op. cii., p. 446. 

" Op. cil., p. 448. 
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3. ALGUNS EXEMPLOS DA HISTORIOGRAFIA PORTUGUESA 

Alexandre Herculano foi um dos conteinporâneos de D. Pedro, cujas 

representações do rei-soldado se tornaram referenciais. O paradigma literário 

herculaneano, ora metafórico ora literal, exerceu uma ineludivel influência na 

veiculação de uma imagem heróica do monarca, contrastando, por exemplo, 

com aquela que mais tarde Oliveira Martiiis subscreveria. Atente-se nas pará- 

bolas de A Voz do Profeta (1836-1837) onde emerge a defesa intransigente do 

cartismo, sendo D. Pedro representado como o "príncipe que dá a Liherdade 

ao povo e vem a morrer para lha restituir, como o =rei grande e honrado., 

como o .amigo da virtudes. 

No opúsculo iMoirsi?zho da  Silveim o11 Ia Reuoizltioiz Portt~gaise (1856) 

este ministro e o rei que o escolheu são apresentados como as duas figuras 

principais da primeira metade do século, constituindo o hinómio romântico 

enunciado por Victor Cousin, o homem de pensamento e o homem de 

acção: 

.Lui et D. Pcdro, voilá, pendant Ia première moitié de ce siècle, les deux 

Ihommes pubiics du Portugal, qui ont laissé sur cette terre une empreinte 2 

jamais ineffasahle. 

"L'rin était Ia pensée, I'autre Ic coeur et le hias..'i 

O testemunho do erudito que entendia -a memória de D. Pedro como 

uma coisa pura, santa e sublime"76 e que, ao entendê-lo assim, lhe conferia 

uma inequívoca dimensão simbólica e heróica, inspiraria uma sensibilidade, 

nomeadamente historiográfica, que avaliaria sobretudo a vertente reformista e 

de modernidade que a acção do monarca introduziu em Portugal. 

A História Alegre de Poi%tlgal (1880) expressamente escrita para ilustra- 

ção das camadas populares sob a forma dialoga1 pelo prolífico Manuel Pinheiro 

Chagas, denota no tocante i história recente utna atitude cautelosa e con- 

temporizadora já que, encontrando-se viva muita gente que participara nos 

'j Iíe~cu~wo, Alexandre, Opiisciiios (organizacZo, introdiqio e notas de Jorge Custó- 

dio e José Manuel Garcial, vol. 1, Lisboa, Editorial Presen~a, 1982, p. 294. 
'90. cn., vol. 3, p. 133. Expressão colhida do opúsculo A Bcoln Politécnicn coMo>zri- 

lilerito (1843). 
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acontecimentos, o autor entendia que não deveria produzir reflexões que pudes- 

sem ofender alguém. Explicava este texto, pela voz do  narrador João de Agualva, 

mestre de  instrusão primária aposentauo, que D. Pedro não se  revoltara con- 

tra o pai e só  podia fazer uma de  duas coisas: ou ir com os  brasileiros ou 

-pôr-se n o  andar d a  rua., mas, como ,*principe que  percebia as  coisas, viu 

bem que o nosso tempo já não era para absolutismos e antes quis dar ele 

uma constituição d o  que ir o povo arrancar-lhas77. Um desabafo d o  narrador 

transparece a h e r a n p  polémica d e  D. Pedro e ,  simultaneamente, o incontor- 

nável dever d e  gratidão da posteridade: 

.Podem para ai pensar dele o que quiserem, meus amigos, mas o homem 

que, tendo nascido no trono, passou a vida a regeitar coro;is e a combater, 

como um soldado valente, pela liberdade dos povos, merece bem as três 

estátuas que no Porto, em Lisboa, e no Rio de Janeiro mostram que, ao 

menos depois da sua morte, não foi:im ingratos com ele os Portugueses e os 

Brasileiro~..~~ 

Também na extensa História de Portt~gal (12 volumes) deste autor se  

encontra a ideia de  que a independência d o  Brasil se  inseria na marcha ine- 

xorável dos tempos, procurando-se, a o  mesmo tempo, desculpabilizar as ati- 

tudes ambíguas d o  fillio d e  D. João VI nessa matéria: 

.Bem sabemos que D. Pedra, depois de escrever a seu pae n'um certo sen- 

tido, n2o podia de modo algum proceder coino procedeu. É certo por6111 que, se 

nâo seguisse o caminho que seguiu, o Brazil passaria por cima d'elle e caminharia 

da mesma forma para a indepcndencia. É certo, é incontestavel, que foram as côr- 

tes poitugitezas que mais do que ninguem contribuiram para o desenlace que 

teve a questão brazileira; mas é mais certo ainda que chegara o »zo~~leniopsycho- 

logico, segundo a phnse celebre allemz, e que de um modo ou de outro, por 

este ou aquelle motivo, a independencia do Brazil foryosamente se havia de pro- 

cIamar..'9 

CHAG,\S, M. Piniieiio, ifisló~io Alegm dePorltrgni, 7.' cd.. Lisboa, Progresso Editara, 
1956. pp. 131-133. 

Op. cir., p. 134. 
79 CHI\GI\S. M. Pinheiro. Ifislório de Porliigai, 2.' ed., vol. 12, Lisboa, Esciiptodo da 

Empreza, 1888, p. 110. 
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O regresso providencial de D. Pedro marca o início da última etapa da 

história portuguesa apresentada nesta obra que, aliás, mantém até às últimas 

páginas uma cena incomodidade em julgar o carácter do duque de Bragança; 

quase nenhumas palavras tem, de louvor, consternação, ou outras, ao referir- 

-se à sua morte, mas dá alguma evidência ao seu governo, à "fecundissima dic- 

tadura, qiie tinha por chefe D. P e d r ~ s ~ ~ .  

A tentativa de um retrato psicológico deste vulto histórico, bem ao 

gosto dos finais do século, encontra-se no livro de Alberto Pimentel, A Corte 

de D. Pedro IY Duas linhas-força sustentam este ensaio tardo-romântico: 

como filho de português e espanhola, D. Pedro apresentava um tempera- 

mento meridional e peninsiilar, isto é, arrebatado, expansivo e volúvel; por 

outro lado, destaca-se o "claro-escuro da sua individualidade histórica., isto 

é, ressalta a dimensão caprichosa e contraditória do seti carácter e actua- 

ção política. 

Simultaneamente egoísta e generoso, violento e afável, pertinaz e sub- 

misso, D. Pedro possuía uma .impressionabilidade vibratil., revelando o seu 

mau feitio uma evidente agudeza de espírito e tocando o seu bom humor 

imoderado as raias do sarcasmo e da inconveniência. Oscilando entre a expan- 

sividade e o "obmmbramento taciturno*, Alberto Pimentel admitia que, como 

imperante, D. Pedro deixara-se dominar pelos desvairamentos, pelas paixões 

violentas, pelos arrebatamentos cegos e explosões de mau génio e mau Iiumor. 

Reconhecendo embora que, desde jovem, o príncipe perseguira os ideais da 

justiça, liberdade e progresso, o autor preferiu sobretudo estudar o homem, 

evocando para tal inúmeras histórias e fait divers. Das escassas referências à 

sua actuação política destaca-se a diferenciação estabelecida entre as duas 

pátrias do monarca: no Brasil, foi um fanático da Constituição, em Portugal 

"teve de ser dictador3'. 

Um dos estudos referenciais sobre a viragem liberal portuguesa foi publi- 

cado em 19 volumes na década de 80 do século xx, sob o título Historia da 

Guerra Civil e do Estabelecimento do Gouemo Parlamentar em Portugal; a 

sua autoria deve-se a Simão José da Luz Soriano, médico e soldado das hos- 

Idem, op. cil., p. 600. 

PICIEKíCL, Aibeno, A CorIe de D. Pedm II! Lisboa, Imp. Pomguera Ediron, 1896, 

p. 17. 
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tes liberais. No tocante à independéncia do Brasil o autor não tem dúvidas 

em apontar as responsabilidades: apesar da ,,pertinaz e indesculpavel cegueira 

das côrtes-, D. Pedro foi a principal e poderosa causa da separaçâo do Bra- 

sil, assumindo uma .conducta criminosa para com el-rei seu pae e sua patrias 

contra a qual autorizou, inclusivamente, a criação de corsárioss2. 

Se Luz Soriano tinha dúvidas quanto à legalidade da sucessão de D. Pedro 

à coroa portuguesa, estava completamente convencido da inquestionável 

legalidade da sua filha mais velha a essa sucessão, pelo que condenou viva- 

mente a iisnrpação de D. Miguela3. Não obstante, D. Pedro parecia-lhe o 

único capaz de garantir o bom êxito de qualquer expedição dirigida a Portu- 

gal, considerando uma fortuna ele ter-se colocado à frente da causa da filha 

e da Carta após a abdicação da coroa brasileira, não se reduzindo portanto i 

vida privadaa4. 

Partidário <Ia visão de Évora-Monte como uma generosa concessão outor- 

gada por D. Pedro, Luz Soriano evidenciou também que o regente granjeara 

antipatias entre os liberais para o seu ministério, pelo que teve de optar pela 

dictadura para legislar como entendeu.85. Mas o balanço que este soldado de 

D. Pedro faz da sua actuacão política é francamente positiva, considerando 

que a morte o colheu no apogeu da glória, na melhor ocasião de deixar eter- 

nizada a sua fama, e de levar a saudade e a dor ao coraçâo dos próprios ini- 

migos, qual capricho da Providéncia ou revés da fortuna: 

.D. Pedro havia engastado o seu nome n'uma auseola da mais immarcessi- 
vel gloria, cujo brilho, fundado na Iieroica libena~ão por elle realisada de uma 
nação grandemente opprimida e tyrannisada por um despota C N ~ L  e deshumano, 
não póde jamais deixar de lhe Iionnr sobremodo a memoria, pelo menos enquanto 
a opinião da grande maioria dos homens illustrados dos diffeientes paiLes da 

Europa se declarar em favor das idéas libenes, tendo-as por de superior vanru- 
gem a qualqiiei outro systema de politica governamental dos estados..86 

SORIAWO, SimZo José da LUZ, HUlona da a l e m  Ciuil e rio Esiabclecirilozro do Go~evno 

Parlatiie~ilnr em Poni~gal, 3.3 Epaca, tomo it, parte I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1882. 
S3 Idem, op. cir., 3: Época, tomo ti, pane 111, 1882. 

Si Idem, op. cir., 3.* Época, tomo til, parte ti, 1883. 
s5 Idem, op. cir., 3." Época, tomo v, 1885. 

Idem, op. cir., 3.3 Época, tomo v, 188j, p. 481. 
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Luz Soriano compara mesmo a figura de D. Pedro à de Moisés, pois tal 

como este subtraíra os israelitas ao cativeiro do Egipto, também D. Pedro foi 

o libertador dos emigrados e restituiu-lhes a pátria após comportar-se como 

..a alma e a vida da immorral defesa do Porto*. 

São vários os recados que Luz Soriano deixa aos que nZo se exilaram, 

aos que não combateram, mas sobretudo àqueles que, de diversos quadran- 

tes políticos e ao longo dos tempos, tendiam a duvidar da indelével orienta- 

ção ideológica das acções do rei-soldado: 

.Não coricedei a D. Petlro o seu comprovado caracrer de nionarchli fran- 

camente liberal é a mais inqualificavcl e revoltante injitstip.." 

Ora, paralelan~ente a esta represeotayão inequivocamente positiva de 

D. Pedro, outras se revelaram de sina1 contrário, alimentando uma sensibili- 

dade crítica que responsabilizava o monarca pelos maleficios de uma postura 

revolucionária ou, melhor, desrespeitadora da tradição. Oliveira Martins situa- 

-se, justamente, neste segundo campo. 

Com efeito, as representações martinianas de D. Pedro refractam a ideo- 

logia complexa e controversa do monárquico adepto do socialismo de cáte- 

dra e da democracia orgânica que, nomeadamente na Hisfóila de Portugal 

(1879), patenteou a sua simpatia por D. Miguel e criticou -a idolatria da liber- 

dade e do progresso~88. Defendem alguns esrudiosos de Oliveira Martins que 

ele se caracterizou pela frieza de análise e pela ausência de preocupação em 

agradar aos leitores ou lisonjear os governantes, tendo voluntariamente optado 

por ser politicamente incorrec~o~~. De facto, Martins quebra a tradisão da Iiis- 

Ideni, op. cil., 3.' Época, tomo v, 1885, p. 487. Rcfii.1-se, finalnicnte, a notável coe- 

rência desre autor: a ivalia~;io (eminentemente negativa) da acrua$;io de D. Pedio no Bra- 

sil, beni como a avaliasão da sua actua~iio em I'aniigal (francamente positiva), encontn-se 
enanda em moldes praticamente idênticos em obras anteriores, a saber, FIisloriri rio Ceiro 

do Porlo, 2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional, 1846 e Rewlr<$ões da r>ziribn uidn e !?tenlovias 

de nlgrrm/acfos e ho>!ieizs rneris o,,ler>,pomizeos, Lisboa, Typographia Universal, 1860. 
99 hfARnns, Oliveira, História de Pari~~gal, 16." ed., Lisboa, Guiniar3.e~ Editores, 1972, 

p. 565. 
PIRES, Lídia Maria Caidoso, .A Construg3.a da Memória. Sobre a História e as Ilistó- 

rias com Oliveira Martins., Revista da Fncrridade delelrns - Série de FilosoFia. Z? série, l'ana, 
Fatuidade de Letras do Pono, n.O 14, 1997, p. 334. 
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tória nacional narrada como uma epopeia, afirmando Eduardo Lourenço que 

ele é o primeiro a substituir "com eficácia cultural a única iinagetn de Portu- 

gal até então vigentem90. 

No Brasil e as Coióizias Portugzlesas (1880) tratou o período da inde- 

pendência brasileira e, pese embora afirme que não valia a pena debruçar- 

-se sobre o valor dos actos de D. Pedro, as referências a seu respeito são 

frequentes. Recusa-lhe a dimensão de agente ou chefe e representa-o como 

um instrumento, dominado e arrastado pelas circunstâncias, e vê a inde- 

pendência como um facto necessário e não voluntário do príncipe cuja actua- 

ção foi secundária e passiva. Primeiramente serve os brasileiros até que, 

.provada a sua ulterior inutilidade, provada até a incompatibilidade dos 

seus instintos absolutistas com as ideias liberais a cuja sombra o Brasil nas- 

cera é de facto banido, deposto, expulso, como instrumento já gasto e sem 

préstimo.". 

Sem inteligência brilhante ou culta, guiava-se sobretudo pela ambição, o 

amor da glória, a paixão do poder. Apesar do seu &imo audaz e valente, 

mas sem direcção., sem planos ou ideias, D. Pedro encarou sucessivas situa- 

ções críticas opondo-lhes um espírito hesitante e incapaz de resoluções. Fal- 

tava-lhe esse "quis de génio nacional, esse patriotismo, nervo íntimo das nações", 

por isso, não atingiu a aliança profunda entre ele e a nação brasileira. Oli- 

veira Martins entendia ainda que também na empresa portuguesa em que se 

lançou, em 1831, -a sua bravura venceu., para logo depois ao perder o seu 

carácter sem inteligência, nem verdadeira força92. 

Estas avaliações mantêm-se, se não mesmo se agravam, no Portugal 

Contenlporâneo (1881). A par de uma representação quixotesca do príncipe 

em que evidencia a triste figura dos seus actos, o autor põe a tónica na imensa 

vaidade do príncipe, uma vaidade que o leva a emular-se com Bolívar ou 

Washington, orgullioso por dar a liberdade ao povo, de oferecer a Carta 

como dádiva ou presente. Em Portugal, seria, mais uma vez, ;instrumento útil 

como soldado., embora Martins evidencie que tal serviço ficasse pesado, pois 

era necessário gratificar a sua bolsa e a sua vaidade. Esta teoria da acção 

Po Loun~nço, Eduardo (prcf de), Oliveira ib1atlim. U»tn Biografia, INCbl, 1986, p. 16. 

" M~n'riNs, Oliveira, O Brasil e os Colónias Porlt~griesaq 7.' ed., Lisboa, Guimarães 
Editores, 1978, p. 102. 

'' Op. cit., p. 107. 
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comandada por uma vaidade simultaneamente leviana e heróica está bem 

patente nas palavras do autor: 

.O instinto de D. Pedio era a vaidade. Ela o tornou instrumento útil de 
muitas obras, ela o fazia instrumento dócil de planos alheios. Ela lhe dava a incon- 
sequência, a fraqueza, a ruindade de muitas acsães suas; mas também por vezes 
uma forfa, uma nobreza, um atrevimento conioso e uma decisio que, vistas de 
fora, chegavam a parecer de herói. 

-L...\ Salvou-o, por fim, a vaidade tanibt>m, que, iludindo-o a ponto de o 

fazer crer-se um herói, o obrigou a portar-se nas hons de crise com a decisão, 
a coragem, a firmeza, próprias de heróis."q3 

Este carácter em que à vaidade se aliava a ignorância, a ausência de 

talento, quer no gabinete quer no campo, a indecisão nos planos e a incer- 

teza nas resoluções, a preferência por aduladores em vez de conselheiros, pres- 

tava-se ao julgamento dos seus contemporâneos; por isso Oliveira Martins 

defende a tese da morte oportuna, afirmando que D. Pedro viria a ter em 

Portugal o mesmo destino que teve no Brasil ,,se não morresse a tempo.. 

Segundo palavras deste autor, D. Pedro viera como pacificador mas, vol- 

vidas as desiluções de um ano de guerra, aparecia como tirano e a sua tira- 

nia era semelhante à de D. Miguel, com a diferença de esta ter sido -demagógica. 

enquanto a sua fora militar-agiota94. Aliás, o binómio D. Pedro/D. Miguel 

assume nos textos de Oliveira Martins o significado de opostos pelas cir- 

cunstâncias mas semelhantes nos efeitos, personagens idênticas mas irreme- 

diavelmente colocadas em campos antagónicos, condenados pelo perverso 

capricho da simetria a manter-se, cada qual, do seu lado do espelho. 

A História de Portugal, dita de Barcelos, que Damião Peres dirigiu na 

década de 30, contém pouquíssimas referências à independência do Brasil: 

assim, a entrada de D. Pedro na cena política é sobremdo rastreada após a 

morte de D. João VI, isto é, a partir de 1826. 

Ao estudar no volume sétimo a questão sucessória, Carlos de Passos evi- 

denciou a cobiça e pretensão de D. Pedro ao arrogar-se o .privilégio de 

Idem, Port~lgnl Conle»7porüneo, 9.' ed., vol. 1, Lisboa, Guimarjea Editores, 1986, 

p. 203. 

Op. cit., p. 323. 
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lidimo sucessor do pai., passando de imediato a outorgar a carta, expedir decre- 

tos e subscrever despachos sem cumprir o preceito legal do juramento tradi- 

cional, pelo que todos aqueles actos ficaram nulos "por ilegalidade original-. 

Destes factos inferia a ambiguidade ideológica do monarca: 

.O coinponamento de D. Pedro, nessa emergência, perigosamente arriscou os 

seus cr6ditos de liberal, visto que foi, pleno e puro, o de um soberano despóti~o.~~ 

O seu acto de abdicação e transmissão da coroa à filha é avaliado como 

outra "ilegalidade", *um grosseiro ludíbrio e, quanto à Carta, diz o autor que 

apenas agradava a um terço do País, provocando desde logo a reacção abso- 

lutista. Este "mau diploma. representava .um absolutismo disfarçado com o tra- 

vesti liberal* e a sua concessão .constituía, no final de contas, um acto grosseiro 

de liberalismo. já que, por ele, o imperador impunha a sua vontade que 

assim exprimia na epigrafe: *Sou servido decretar, dar e mandar jurar.. 

O autor defende que D. Pedro chefiou a revolução brasileira de 1822 

.contra a soberania portuguesa e contra a do rei-, mostrando claramente que 

já não se considerava português, vindo posteriormente a insultar Portugal, as 

suas Cortes e o seu exército, incorrendo numa série de crimes de "lesa-pátria 

e lesa-magestade.. Carlos de Passos caracteriza D. Pedro como -um ambicioso 

e um egoistaa que promoveu o destino da filha como ,simples bandeira da 

sua egolatria, dos seus interêsses pessoais., já que tentou assegurar para ele 

próprio e durante o máximo de tempo possível a coroa de Portugal, pois entre- 

via a possibilidade de ter que renunciar ao trono brasileiro. Justamente sobre 

a crise brasileira, Carlos de Passos considera que nesse pais ,,lograva firmar- 

-se o regimen absolutista., pelo que o movimento revolucionário crescia con- 

tra D. Pedro, .um autócrata mal rebu$ado nos mantos constit~cionais~'~. 

Após pormenorizada descrição factualista da guerra civil, o autor refere- 

-se à convenção de Évora-~onte como uma imposição, já que D. Pedro 

desde logo determinara a inalterabilidade das condições de rendição. As ques- 

tões subsequentes que envolvem o duque de Bragança e que sào sucinta- 

mente referidas nesta obra representam um Iiomein em declínio, fragilizado. 

" FERES, Damião, Hirlólm de Por l i !~nl ,  vol. 7, Barcelos, Poitucalenae Editora, L."', 

1932, p. 129. 

" Op. cil., p. 188. 



D. PEDRO, IMPERADOR D O  BRASIL, REI DE PORTUGAL 

Relativamente ao discurso da coroa, o autor admite que apresentava uni exce- 

lente programa de trabalho mas q u e  em bem escassa parcela se realizoo.; 

a discussão na Câmara sobre se D. Pedro deveria continuar na regência e 

em que termos o poderia fazer é mais longamente abordada evidenciando- 

-se então a contestação que o assunto merecia por parte de alguns parla- 

mentares; finalmente é referida doença que o vitimou, seguindo-se alguns 

fuit-divers: a condecoração que a soberana sua filha lhe concedeu, as pala- 

vras de apreço do moribundo ao exército, a sua vontade de legar o cora- 

ção ao Porto. 

Pese embora a consabida conotação ideológica da História de Portugal 

da autoria de Fortunato de Almeida, não se encontram aí juizos particular- 

mente severos sobre D. Pedro. Relativamente à politica brasileira do príncipe, 

esbate-lhe a responsabilidade na questão da independência, que acliava, 

aliás, ter sido sobretudo provocada pelo -delírio jacobino- que grassava em Lis- 

boa e,  quanto às razões da abdicação, resume-as laconicamente a "contrarie- 

dades politicasa. Após 1826, reconhece ao monarca a necessidade de renunciar 

a uma das duas coroas, admitindo então que -os direitos de D. Maria à suces- 

são eram tão sagrados como os de seli paim9'. A morte prematura do monarca 

é explicada nessa obra em virtude dos desgostos que sofrera no Brasil, das 

amarguras da guerra, do seu carácter impulsivo e tenaz, bem como da activi- 

dade febril que imprimia às causas em que se 

A História de Porttlgul que João Ameal publicoti no "ano aureom de 1940 

tornou-se no que vulgarmente se designa por uma obra do regime. Aí a con- 

denação do liberaiismo atinge a sua plena expressão; a era liberal é abordada 

no livro sétimo que se intitula Sob o Sigzo de Cuim, apresentando o seu pri- 

meiro capítulo o não menos sugestivo título ODiabo à Solta. Assim, D. João Vi, 

o último monarca do absolutismo, é retratado como .um grande rei., nobre e 

clemente, mas que deixa adiante de si o ,,dilúvio de sangue que vai afogar 

~ o r t u g a l - ~ ~ .  

No tocante às representacões de D. Pedro, João Ameal seguiu de perto 

os eshidos de Oli\zeira Martins e Oliveira Lima, e apresenta-o como um cida- 

ALIIEIDA, FOITUDB~O de, História de Po,ri<gal, tomo vi (1816-1910), Goimbn, Editor 

Fonunato de Alineida, 1929, p. 73. 

idem, op. cd., p. 185. 

99 AIIEAL, João, Hisiótia de Porlrrgal, Pono, Livraria Tavares Martins, 1940, p. 639. 
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dão brasileiro, implicado na cabala maçónico-liberal., pelo que o índice ono- 

mástico da sua História não contempla a referência D. Pedro IV, rei de Por- 

tugal, mas somente a categoria D. Pedro I, imperador do Brasil. Concedendo 

sempre maior atenção a D. Miguel, cujo paralelo com D. Sebastião é longa- 

mente exposto, João Ameal pinta a traços largos a derradeira actuação do 

duque de Bragança no seu país natal. Para evidenciar a linguagem sugestiva 

e a intenção pejorativa da imagem que veicula de D. Pedro, refiram-se dois 

exemplos. Por um lado, sublinha que o seu regresso obedeceu ao "intuito de 

bolivarizar Portugal., por outro, empola a contestação que alguns contem- 

porâneos lhe votaram, interrogando quase acintosamente: -De que se queixa? 

Semeou ventos; colhe tempestades. A dimensão trágica da figura de D. Pedro 

cola-se nesta obra à ideologia liberal, por isso o monarca é aí representado 

como tima -vítima simbólica, expiatória do Diabo à solta*'00. 

A História de Portilgal em dois volumes que Oliveira Marques publicou 

nos inícios dos anos 70 protagonizou uma renovação no panorama Iiistorio- 

gráfico português e depressa se tornou numa obra de sucesso entre o grande 

público a que se destinava, não só pela sua qualidade intrínseca como tam- 

bém pelo vazio que então se registava em obras do género. 

Ao estudar o Brasil como elemento basilar do Império Português e,  mais 

concretamente, a sua passagem de colónia a nação, o autor apresenta a figura 

de D. Pedro como -um jovem ambicioso e dotado a quem o pai instruíra no 

sentido de não deixar o Brasil e de antes se pôr à frente de qualquer movi- 

mento separatista se este se mostrasse ine~itávelb'~'. Oliveira Marques subli- 

nha que os conceitos de -ponuguês. e de .brasileiro- não eram ainda claramente 

antagónicos, pelo que D. Pedro via-se a si próprio simultaneamente como prín- 

cipe português e soberano brasileiro, sem que nesse facto encontrasse con- 

tradição. 

As representações de D. Pedro e da sua política em Portugal transpare- 

cem lima valoração positiva mas são constrtiídas de forma indirecta; ressalta, 

por um lado, e em efeito de contraste, a caracterização negativa do regime 

miguelista (despótico", ~imprevidente-, .desastroso") e, por outro, a conotação 

IW Idem, op. cd., p. 679. 

'O' MARQUES, Oli\.eira, Histõiia de Pomrgni, 6." edi@o, vol. I, Lisboa, Palas Editores, 

1976, p. 621. 



D. PEDRO, IMPERADOR DO BRASIL, REI DE PORTUGAI 

positiva dos partidários da facção liberal (soata da intelligentzia portuguesa,., 

"oficiais de enorme talento militar.), bem como da própria ideologia que defen- 

<liam, afirmando por exemplo: 

.Num regime de liberdade podiam caber todos, ao passo que num regime 
de despotismo se tinham de excluir muit~s.~'~' 

Mas é justamente às divisões internas dos liberais que o autor atribui a 

causa da impopularidade de D. Pedro nos seus últimos meses de vida; ora 

acusado de ditador ora criticado pela sua transigência para com D. Miguel, é 

contestado quer pela ala esquerda quer por muitos dos antigos fiéis, tor- 

nando-se assim, na expressão do autor, ,,a primeira vítima do sistema que tanto 

contribuíra para  implanta^^'^^. 

Evoco, para finalizar, um artigo publicado num jornal português, no mês 

de Setembro do presente ano, em que, sob o título Os il.inâos que ~zâofize- 

rnm aspazes, o autor lembrava a comemoração do sesquicentenário da inde- 

pendência do Brasil em 1972 e os numerosos cortes que a Censura fez em 

textos relativos à efeméride, já que, como aí se pode ler, não era então "fácil 

escrever, com frontalidade, acerca da niptura que D. Pedro protagonizou: o 

combate ao poder pessoal, ao regime absolutista, a conquista das liberdades 

fundamentais e, com a independência do Brasil, o início do processo da des- 

colonizaçãoJol. 

A julgar-se pelo que ficou exposto, nunca foi fácil representar D. Pedro, 

todas as recriações são versões, e nelas nunca está ausente a dimensão çim- 

bólica que aquela figura assumiu. 

'" Op. cil., vol. 2,  p. 92. 

'" Op. cir, vol. 2, p. 95. 
'Oi VXLDE~~,%R, António, .Os irniãas que n2o fizeram as pazes., in Dirii-i0 rle i\'otícias, 

6 de Setembro de 1998. 




